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Det talas om att utbrändhet är något som idag drabbar många i vårt land och att 
psykisk ohälsa är en vanlig orsak till långtidssjukskrivningar. Av denna anled-
ning har vi funnit det intressant att undersöka vilka stressfaktorer som kan finnas 
i en modern organisation och, i egenskap av systemvetare, vilken roll informa-
tionssystem kan spela för uppkomsten av stress och utbrändhet. 
 
Den så kallade FP-gruppen är en avdelning vid Försäkringskassan i Linköping 
som i huvudsak arbetar med utredning och handläggning av försäkringsärenden 
som rör föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och aktivitetsstöd. Sedan 
några år tillbaka handläggs de flesta av dessa ärenden med hjälp av ett informa-
tionssystem, Ärendehanteringssystemet (ÄHS). 
 
Syftet med denna uppsats är att utreda hur medarbetarna vid FP-gruppen upp-
lever sin arbetssituation, och med utgångspunkt från detta göra en utvärdering av 
denna arbetsplats med hjälp av tre olika teorier om uthållighet och arbetsrela-
terad stress. Med stöd av dessa stressteorier och andra teorier om informations-
teknikens påverkan på arbete och arbetskvalitet har vi också undersökt på vilket 
sätt ÄHS påverkar FP-gruppens arbetssituation. 
 
De stressteorier vi valt att utgå från – krav/kontroll-modellen, mismatch-model-
len och arbetsstress-/balansmodellen – har det gemensamt att de har som ut-
gångspunkt att stress uppstår då det råder obalans mellan en individ och dennes 
arbete eller arbetsmiljö. Var och en av dessa modeller står dock för ett unikt an-
greppssätt på problematiken. 
 
Med hjälp av dessa modeller har vi kunnat konstatera att det finns brister ur ar-
betsstresshänseende inom flera av de områden som dessa modeller fokuserar på. 
De tydligaste är kanske handläggarnas brist på inflytande och kontroll över den 
egna arbetssituationen, men vi har också kunnat konstatera andra stressfaktorer 
såsom relativt hög arbetsbelastning och bristande variation i arbetsuppgifterna. 
 
Det informationssystem som används vid FP-gruppen verkar dock ha haft be-
gränsad inverkan på arbetet och den grad av stress de anställda upplever. Arbets-
innehållet har inte förändrats nämnvärt av dess införande, förutom att arbetet 
blivit mer bundet till arbetsplatsen och arbetsstationen. De orsaker till stress vi 
identifierat inom FP-gruppen verkar snarare bero på organisatoriska aspekter 
och arbetsuppgifternas utformning. 
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Det talas om att utbrändhet är något som idag drabbar många i vårt land och att 
en hög andel av befolkningen är långtidssjukskriven. Av totalt cirka 300 000 
pågående sjukskrivningar var drygt 90 000 människor sjukskrivna för psykisk 
ohälsa våren 2003 (Aronsson & Hallsten 2004). Problemet är inte unikt för 
Sverige. Enligt Europeiska arbetsmiljöbyrån (2003) utsätts nästan var tredje 
arbetstagare i Europeiska unionen för arbetsrelaterad stress, vilket beräknas 
kosta medlemsstaterna minst 20 miljarder euro per år. 
 
Organisationer ser följaktligen behovet av att förändra sig för att minska utslag-
ningen av medarbetare. Samtidigt hårdnar konkurrensen och allt strängare krav 
ställs på ökad effektivitet. Arbetskvalitet ställs mot produktivitetskrav. Prob-
lemet verkar vara komplext, med två till synes oförenliga typer av krav på fram-
tida organisationer. (Augustsson & Sandberg 2003) 
 
En stor utmaning torde därmed vara att försöka skapa ett uthålligt arbetsliv, som 
förenar dessa krav. Vårt intresse har väckts för hur arbetsmiljön kan förändras 
för att främja psykisk hälsa. Om vi bättre förstår orsakerna till arbetsrelaterad 
stress och utbrändhet borde möjligheterna kunna ökas för att förbättra arbets-
miljön och därmed minska riskerna för psykisk ohälsa i arbetslivet. 
 
Forskningen kring utbrändhet bygger till stor del på ”Maslach Burnout 
Inventory” (MBI), som är ett etablerat instrument för mätning av utbrändhet 
(Jürisoo 2001). Det var också den amerikanska forskaren Christina Maslach som 
introducerade begreppet utbrändhet på 1970-talet. I begreppet utbrändhet lade 
hon tre kärnkomponenter: 
 

- Emotionell utmattning – ett tillstånd av fysisk och psykisk uttömning. 
Individen är inte längre motiverad av sitt arbete, hon klarar inte längre att 
utföra de uppgifter som utfördes tidigare. 
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- Personlighetsförändring – individen förändras och utvecklar negativism, 
cynism och bristande engagemang gentemot de personer hon möter 
(kunder, elever, patienter och så vidare). Till en början verkar denna 
kyliga och distanserade hållning gentemot omgivningen skyddande för 
henne, men blir efter hand dehumaniserande. 
 

- Minskad personlig prestation – känslan av att utföra sitt arbete väl 
minskar här. Självkänslan minskar och en känsla av brister i 
yrkesförmågan och ineffektivitet inför arbetsuppgifter infinner sig. 

 
Emotionell utmattning orsakas, enligt många forskare, av långvarig stress 
(Cooper m.fl. 2001). Det finns förvisso forskare som ser på utbrändhet i sig som 
en form av stress (Cordes & Dougherty 1993). Det stora flertalet forskare är 
överens om att utbrändhet börjar med emotionell utmattning, vilket sedan 
förorsakar minskad personlig prestation antingen direkt eller genom personlig-
hetsförändring. Vi kan illustrera förloppet på följande vis: 

 

 
 

'�������:����	"�������	��##�

 
En orsak till detta allvarliga samhällsproblem är dagens många intensiva arbets-
system. De ger medarbetarna små möjligheter till styrning av arbetet och förbru-
kar mänskliga resurser utan att återskapa dem. En negativ balans i samspelet 
mellan människa och arbete uppstår som sätter igång förloppet som presenteras i 
figur 1. Uthålliga arbetssystem, däremot, återskapar och ökar mängden mäns-
kliga resurser, vilket leder till aktiva och lärandeinriktade individer. Skapandet 

Personlighetsförändring 

Minskad personlig 
prestation 

Emotionell utmattning 

Stressfaktorer 
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av uthålliga arbetssystem är något som ofta föreslås för att lösa ovan nämnda 
problematik.  
 
Mot bakgrund av detta har vårt intresse väckts för hur organisationer ska kunna 
verka för att förändra dagens intensiva arbetsklimat. Informationssystem har 
kommit att användas i allt högre utsträckning i organisationer och blivit något 
som i allt högre utsträckning påverkar arbetets innehåll för medarbetare. Som 
blivande systemutvecklare inser vi också vårt ansvar för de effekter som infor-
mationssystem får på arbetets utformning. Införandet av informationssystem kan 
vara det vanligaste medlet att förändra sättet på vilket arbete utförs i organi-
sationer (Kuutti 1991). Därför har vi funnit det intressant att även studera hur 
och på vilket sätt informationssystem kan bidra till skapandet av uthållighet i 
arbetslivet. 
 
Vi har valt att studera en arbetsgrupp på Försäkringskassan (FK) i Linköping 
som i huvudsak sysslar med handläggning av föräldrapenningsärenden. Denna 
arbetsgrupp, den så kallade FP-gruppen, har vi funnit lämplig som objekt för den 
fallstudie som vi genomfört, delvis beroende på att vi visste att Försäkrings-
kassan har initierat ett projekt som de kallar ”En hälsofrämjande arbetsplats”. 
Därför har vi blivit nyfikna på i vilken grad arbetsplatsen upplevs som hälso-
främjande och uthållig av medarbetarna i den aktuella arbetsgruppen. 
 
Ett annat viktigt skäl till att FP-gruppen är intressant är att medarbetarna i denna 
arbetsgrupp tillbringar en stor del av sin tid på arbetet med att interagera med ett 
visst informationssystem, det så kallade Ärendehanteringssystemet (ÄHS). En 
av våra frågeställningar för studien blir därför i vilken grad Ärendehanterings-
systemet påverkar uthålligheten vid denna arbetsgrupps arbetsplats.  

����	�����	

Huvudsyftet med denna studie är att utifrån de upplevelser av sitt arbete med-
arbetarna vid FP-gruppen har, undersöka hur detta kan karakteriseras enligt 
befintliga teorier och modeller för uthållighet och arbetsrelaterad stress. Vi vill 
också undersöka vilken roll ÄHS spelar för den upplevda graden av stress. Ett 
delmål för att nå upp till huvudsyftet är att beskriva vad vi menar med uthål-
lighet och vilken roll IT-stöd som kontinuerligt används i den operationella 
verksamheten kan spela för skapandet av ett uthålligt arbetsliv. 
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Vår frågeställning, som arbetet syftar till att besvara, består av två huvudfrågor: 
 
- Hur kan vi, utifrån befintliga teorier om uthållighet, karakterisera den 

studerade arbetsplatsen?  
 

- Hur påverkar ÄHS arbetskvaliteten och uthålligheten för det arbete som 
utförs av medarbetarna i FP-gruppen  

o enligt befintliga teorier om uthållighet? 

o enligt teorier om informationsteknologis påverkan på 
arbetskvalitet? 

��!�	"������	

Tänkbara intressentgrupper för studien är forskare, studenter och praktiker inom 
fältet informatik. Dessa grupper torde vara intresserade av att söka kunskap om 
källor till intensitet respektive uthållighet i verksamheter och vilken roll infor-
mationssystem eventuellt kan spela i strävan efter att skapa ett uthålligt arbets-
liv. Andra grupper som kan finna intresse i undersökningen är medarbetare på 
Försäkringskassan, vars arbetsliv vi fått studera och som är direkt berörda av 
ÄHS i det dagliga arbetet, samt dessas ledningsgrupper. Ytterligare en intres-
sentgrupp kan vara fackligt engagerade personer, då arbetsmiljö och arbetskvali-
tet är områden som berörs i denna uppsats. 

��#�	$%�� ��������	

Vår litteraturstudie inom områdena arbetsstress och uthållighet i arbetslivet har 
fått oss att inse att området är komplext, och att en mängd olika teorier finns 
som angriper problematiken ur olika perspektiv. Merparten av de teorier vi 
studerat kan dock härledas till ett av tre angreppssätt. De utgår ifrån att arbetsre-
laterad stress orsakas eller påverkas av faktorer kopplade till antingen ���������6�
hennes omgivande� 
	��������� ���� 
	��������$�� och/eller den� ���
�
� ����
�����	���
������ som hon verkar i. 
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Av dessa tre huvudperspektiv har vi valt att endast undersöka faktorer och teo-
rier som rör arbetsinnehåll och arbetets utformning, representerat av den inre, 
fyllda cirkeln i figur 2. I synnerhet har vi valt att fokusera på faktorer som vi tror 
direkt påverkas av det informationssystem som används. Således har vi undvikit 
att behandla fysiska arbetsmiljöförhållanden såsom bullernivå, bristande ventila-
tion med mera, trots att sådana faktorer tillskrivs betydelse för uppkomsten av 
arbetsstress i flera av de modeller vi studerat. Aspekter på gränssnittsdesign och 
ergonomi avgränsar vi oss också ifrån. 
 
Vi är, i likhet med de flesta forskare vars teorier vi studerat, övertygade om att 
en individs personliga egenskaper är av stor betydelse för hur stress uppkommer 
och vilka effekter som blir följden. Många av dessa individcentrerade modeller 
ligger dock på ett rent psykiskt eller biologiskt1 plan, där individens personliga 
förutsättningar är avgörande för uppkomsten av stress, och vi anser därför inte 
att de är relevanta för att besvara den frågeställning som ligger till grund för un-
dersökningen. I orienterande syfte redogör vi ändå i korthet för ett par av dessa 
individcentrerade stressteorier, liksom för ”teorin om bevarandet av resurser”, 
en modell med ett vidare social/kulturellt perspektiv, i kapitel 4. 
 
I den organisation vi undersökt har ett nytt informationssystem nyligen införts, 
vilket medfört ändrade arbetsförhållanden för den arbetsgrupp vi studerat. Detta 
är naturligtvis en trolig källa till stress för de anställda. Vi har dock försökt av-

                                           
1 Se t.ex. Smith och Sainfort (1989) för en historisk överblick av den forskning som gjorts 
inom området biologiska arbetsstressteorier. 

Social/kulturell miljö 

Arbetsmiljö 

Individ 
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gränsa oss från aspekter som har med acceptans att göra (även om detta inte 
alltid låtit sig göras), då dessa problem får antas vara övergående. 

��&�	��������'�����������	

Detta kapitel ger bakgrunden till och syftet med uppsatsen. I kapitel 2 redogör vi 
för vår världsbild, den vetenskapsteoretiska plattform vi står på, vår förförståelse 
av undersökningsområdet samt val av perspektiv. I kapitel 3 beskriver vi de 
metoder vi valt att använda, och på vilket sätt vi använt oss av dem i de olika 
delarna av uppsatsarbetet. 
 
I det fjärde kapitlet presenterar vi teorier om stress och arbete. Här tar vi kort-
fattat upp synsätt på arbetskvalitet samt framväxande faktorer i arbetslivet som 
medfört att begreppet uthållighet introducerats och använts av forskare. Vidare 
tar vi upp etablerade och ofta refererade teorier om stress. Stressteorierna grup-
perar vi i tre kategorier, med utgångspunkt från vilket angreppssätt de har. 
Obalansteorierna, som utgår från att arbetsrelaterad stress orsakas eller påverkas 
av faktorer i arbetsmiljön, är de teorier som vi i detta kapitel går in djupast på. 
Därefter, i kapitel 5, redogör vi därpå för olika effekter informationsteknologi 
kan medföra för arbetskvaliteten. 
 
Kapitel 6 ger en fallbeskrivning av den arbetsgrupp – föräldrapenninggruppen 
vid Försäkringskassan i Linköping – som vi valt att studera i denna undersök-
ning. Därefter följer en beskrivning av uppsatsens undersökningsobjekt – Ären-
dehanteringssystemet (ÄHS). Detta följs av kapitel 7, i vilket vi redogör för och 
diskuterar kring några tidigare studier av ÄHS och Försäkringskassan vi funnit 
relevanta för denna undersökning. 
  
I det åttonde kapitlet redogör vi för den undersökningsmodell vi konstruerat uti-
från tre stressteorier, och som vi använt oss av för att gruppera och analysera 
resultaten av våra intervjuer. Därefter innehåller kapitel 9 utfallet av dessa inter-
vjuer. I kapitel 10 analyserar vi materialet och för en diskussion kring resultatet 
av vår studie. Sedan lägger vi i kapitel 11 fram våra slutsatser, och kapitel 12 
innehåller slutligen våra egna reflektioner och förslag på vidare forskning. 
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Vid kvalitativa studier som denna (något vi redogör för i 3.1) är det avgörande 
att forskarna presenterar sin världsbild. Forskarens syn på världen påverkar 
nämligen hela forskningsprocessen, såväl val av frågeställning som insamlandet, 
analyserandet och tolkandet av data (Merriam 1994).  
 
Begreppet ”världsbild” är närbesläktat med begreppet ”paradigm”. Hirschheim 
och Klein presenterade 1989 fyra inom vårt fält – informatik – frekvent 
refererade och omnämnda paradigm. Vårt syfte är inte att i detalj karakterisera 
dessa paradigm här, eftersom vi inte anser att det är relevant för att förstå vår 
världsuppfattning. Vi ska istället endast kort tala om de paradigm som vi känner 
igen oss i. Hirschheim och Klein (1989) menar att alla systemutvecklare tar sig 
an ett uppdrag med ett antal explicita och implicita antaganden gällande hur 
världen är beskaffad samt på vilket sätt vi kan skaffa oss kunskap om den. Deras 
definition av paradigm är analog med det vi menar med världsbild. De kategori-
serar systemutvecklare som tillhörande ett av fyra vitt skilda paradigm, med 
vissa grundläggande antaganden om världen som särskiljare. De medger emel-
lertid att dessa paradigm endast är arketyper och förenklingar av verkligheten. I 
realiteten går det knappast att finna systemutvecklare som renodlat tillhör endast 
ett paradigm; närmare sanningen är att vi ofta har drag och influenser från flera 
olika paradigm i oss (Hirschheim & Klein 1989).  
 
Så har vi uppsatsförfattare funnit visst släktskap med två av de paradigm som 
Hirschheim och Klein (1989) redogör för, nämligen ���
�	��
������� och den 
	
���
�
� �	����	
�����. I socialrelativismens världsbild kan vi känna igen 
föreställningen om att en organisations verkliga mål, och även system, är något 
som skapas och utvecklas genom ett socialt samspel mellan människor. Social-
relativismen utgår från en subjektiv världsuppfattning, där människorna, de so-
ciala aktörerna, tillsammans formar sin verklighet. Här talas det om att ingen har 
någon privilegierad källa till kunskap om verkligheten, utan att den uppfattas på 
skilda sätt av skilda aktörer. 
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Inom den radikala strukturalismen känner vi igen konfliktdimensionen. Vi tror 
visserligen att det är möjligt att skapa en organisation där alla strävar mot 
samma mål, men inser också, i enlighet med den radikala strukturalismen, det 
omöjliga i att undgå ett visst tillstånd av intressekonflikt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.  
�
Goetz och Lecompte (1984 ur Merriam 1994) framhåller forskarens utbildning 
som en avgörande faktor för hela forskningsprocessen. De menar att forskare 
från olika fält, om de skulle närma sig samma undersökningsområde, skulle ha 
vitt skilda åsikter om följande förhållanden: 
 

1. Fokus och syfte med undersökningen och därmed vilka frågor som ställs 

2. vilken undersökningsdesign (d.v.s. vilka metoder) som väljs och vilka 
skäl som anges för detta val. 

3. vilka personer, situationer och kontexter som ska studeras 

4. forskarnas erfarenheter och roller under projektet 

5. vilka strategier för datainsamling som ska komma till användning 

6. de tekniker man väljer för att analysera den insamlade informationen 

7. vilka resultat man kommer fram till och hur man tolkar dem. 
 
När vi reflekterar över vår bakgrund som studenter vid det systemvetenskapliga 
programmet vid Linköpings Universitet inser vi att den förmodligen har haft stor 
betydelse för hur vi närmat oss vårt undersökningsområde i den här uppsatsen.   

����	(������������������	���������	

Hermeneutiken är en vetenskapsteoretisk plattform som är särskilt vanlig inom 
samhällsvetenskaperna och vid sociala studier (Thurén 1991). Hermeneutikerna 
har en relativistisk inställning till kunskap i så måtto att de förkastar tanken på 
att någon absolut sanning existerar. Olika sätt att förstå och tolka världen är 
möjliga, menar de. Hermeneutiken har sina idéhistoriska rötter i renässansen, 
och där i de två riktningarna protestantisk bibeltolkning och det humanistiska 
studiet av antika klassiker. I dessa båda riktningar var texttolkning centralt. Ut-
gångspunkten i texttolkningen var att meningen hos en del endast kan förstås då 
den sätts i samband med helheten. Omvänt gällde också att helheten endast kan 
förstås genom förståelsen av de enskilda delarna. (Alvesson & Sköldberg 1994) 
�
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Begreppet ��� ��	��������
� ��	����� används för att beskriva denna inom 
hermeneutiken så centrala uppfattning om helhetens och delarnas inbördes bero-
ende. Thurén (1991) påpekar dock att detta begrepp talar emot synen på kunskap 
som något till fullo relativt. Senare dök även begreppet ������	��������
�#�9
	
��� upp, i ett försök att illustrera tron på att processen som det innebär att söka 
kunskap, med studerandet av ömsom del ömsom helhet, faktiskt successivt ökar 
förståelsen för det valda undersökningsområdet (Ödman 1986). 
 
En annan samtida vetenskapsteoretisk plattform är positivismen, som har sin 
grund i naturvetenskapen. Positivismen har länge funnits i västerländskt tänkan-
de, och namnet anger att forskning bör byggas på positiv, det vill säga säker, 
kunskap (Thurén 1991). Positivisterna anser att kunskap ska bygga på fakta, 
något man når genom att avlägsna allt som man tror sig veta men egentligen inte 
vet. De enda källor till säker kunskap som existerar är, enligt positivisterna, det 
vi kan observera med våra sinnen och räkna ut med vår logik (Thurén 1991).  
 
Positivisterna förkastar kunskap som baseras på traditioner, religiösa före-
ställningar eller känslor. Likaså tar de avstånd från all annan så kallad meta-
fysisk spekulation; sådant som inte är verkligt och iakttagbart. Om något inte 
kan iakttas, och därför inte verifieras med empiriska data, kan det heller inte 
vara objekt för vetenskapen, menar de (Lundahl & Skärvad 1999). Målet med 
vetenskapen blir således att förklara eller avbilda verkligheten. Det handlar om 
att upptäcka verkligheten såsom den är och som den är för alla. För herme-
neutiker däremot, är intuitionen viktig och de menar att positivisterna går miste 
om värdefull kunskap då de begränsar sig till användandet av sina sinnen och sin 
logik (Thurén 1991). 
 
De flesta kunskapare är varken positivister eller hermeneutiker i sina mest 
renodlade former, utan det stora flertalet befinner sig någonstans mitt emellan 
extrempunkterna på skalan (Thurén 1991). Så har även vi, efter att ha reflekterat 
över vår egen kunskapssyn, kommit fram till att det finns inslag hos oss från 
båda lägren. Likt positivisterna har vi en syn på kunskap som något som inte bör 
baseras på metafysiska fenomen, omöjliga att iaktta. Vi hävdar också att slut-
satser bör vara dragna utifrån verkliga förhållanden som går att observera med 
våra sinnen. Å andra sidan instämmer vi med hermeneutikerna i det att vi tror att 
dessa ”verkliga förhållanden” kan tolkas och faktiskt tolkas på olika sätt av olika 
individer. Likaså tror vi att en social situation uppfattas på något olika sätt av 
alla inblandade parter. Vi förkastar, likt hermeneutikerna, idén om det möjliga i 
att bygga all kunskap på objektiva fakta.  
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Vi delar hermeneutikernas världsuppfattning i det som kanske är den mest cen-
trala frågan hos de båda plattformerna och som gör dem mest oförenliga, nämli-
gen den om huruvida det finns en absolut sanning eller om det finns alternativa 
sätt att se på världen. Vi tar avstånd från positivisternas dogmatiska kunskapssyn 
och inser att vi har en mer relativistisk sådan, då vi tror att människor inte kan 
ställa sig utanför sig själva vid betraktandet av världen. Vi tror dock att det vid 
strikt naturvetenskapliga studier, där det exempelvis kan handla om att utforska 
oupptäckta fysikaliska lagar, inte behöver vara en nackdel för en kunskapare att 
ha en strikt positivistisk grundsyn. Vid samhällsvetenskapliga studier, såsom 
denna, menar vi däremot att en sådan syn på kunskap verkar hämmande på 
resultaten, på grund av att viktiga aspekter av den sociala situationen då riskerar 
att förbises. 

����	�)��)�������	

Centrala begrepp inom hermeneutiken är �������%, 	��������� och ��	�$���. Alla 
referenser till empiri är tolkningsresultat; vi tolkar allt vi varseblir genom ett 
filter bestående av bland annat förförståelse, teoretiska antaganden, språk och 
värderingar (Alvesson & Sköldberg 1994). När vi är medvetna om denna tolk-
ningsprocess, vilken innebär att sättet på vilket vi uppfattar en företeelse inte 
nödvändigtvis är likadant som för andra, gäller det att reflektera över vår egen 
tolkning i syfte att medvetandegöra varför vi tolkar situationen som vi gör. 
Denna pendling mellan tolkning och reflektion bör eftersträvas för att uppnå 
förståelse för det område som man vill undersöka, menar hermeneutiker. 
 
Vår syn på begreppet förförståelse liknar den hos Lundahl och Skärvad (1999). 
De sätter likhetstecken mellan förförståelse och föreställningsram, alltså de med-
vetna eller omedvetna antaganden om hur verkligheten är beskaffad som finns 
hos alla människor och som är nödvändiga för att tolka världen. Att medvetan-
degöra förförståelsen är inte enbart viktigt för att forskaren ska kunna uppnå för-
ståelse. För att läsaren ska kunna granska och bedöma trovärdigheten i det 
arbete som forskaren gjort krävs också att förförståelsen blottläggs för denne så 
att läsaren bättre kan avgöra hur och varför forskaren kommit fram till sina 
resultat. 
 
En utveckling inom hermeneutiken är att förståelsen förknippas med empati 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Med fantasins hjälp kan forskaren sätta sig in i 
den studerandes situation och leva sig in i denna. Den här tankegången kan 
tyckas stå i motsatsförhållande till den allmänna uppfattningen om att forskaren 
bör närma sig sina studieobjekt med ett så neutralt förhållningssätt som möjligt. 
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I den här studien har vi funnit det ändamålsenligt att i hög grad försöka tänka 
oss in i de studerades situation. Vi tror också att det har hjälpt oss i vår strävan 
att förstå deras arbetssituation. 
 
Inför genomförandet av denna undersökning närmade vi oss området stress, 
utbrändhet och arbetskvalitet med ytterst begränsade teoretiska kunskaper. Även 
kunskaperna om vårt undersökningsobjekt, den studerade arbetsgruppen vid 
Försäkringskassan i Linköping och det informationssystem de använder, var då i 
princip obefintliga. Däremot är naturligtvis våra teoretiska kunskaper om infor-
mationssystem och informationsteknik goda, då denna uppsats utgör det avslu-
tande momentet i den fyraåriga utbildningen i systemvetenskap som vi genom-
fört och där ett stort antal kurser i informatik ingått. 
  
Vi har, genom programmets olika kurser under de fyra årskurserna, lärt oss att 
en verksamhets system inte begränsar sig till att enbart omfatta dess IT-system. 
Programmets uttalade inriktning mot ��	�
������	���
� systemutveckling har 
medfört, enligt vår uppfattning, att det fokus på tekniken som vi började pro-
grammet med successivt har vidgats till att inbegripa hela organisationen, dess 
människor, mål, struktur, aktiviteter och kultur med mera, i enlighet med den 
sociotekniska traditionen.1 
 
Vi har lärt oss att många informationssystems införanden har misslyckats på 
grund av för hög grad av fokusering på tekniken i förhållande till användarnas 
behov. Misslyckade systeminföranden har med andra ord ofta berott på att fel 
system byggts, trots att de kan ha byggts rätt tekniskt sett. Vi har erfarit att 
tyngdpunkten vid programmets kurser har legat på de tidiga faserna av system-
utvecklingsprocessen, snarare än på de senare, mer designinriktade delarna.2 Vi 
tror också att programmets på detta vis tydliga inriktning har påverkat oss vid 
valet av perspektiv för den här undersökningen.  

��!�	*��������%	

Svenning (2003) menar att ett perspektiv består av tre element: antaganden om 
verklighetens beskaffenhet, värderingar av verkligheten och en mer eller mindre 
utvecklad föreställning om hur den bör vara. Med den här definitionen av per-
spektiv blir det omöjligt för forskaren att på ett enkelt vis skifta perspektiv, på 

                                           
1 En beskrivning av denna systemutvecklingstradition återfinns i t.ex. Bansler (1990). 
2 Se t.ex. Andersen (1994) för en beskrivning av de olika faserna av ett informationssystems 
så kallade livscykel. 
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grund av att grundläggande antaganden om hur verkligheten är beskaffad där 
ingår. Med andra ord gör Svenning (2003) det Lundahl och Skärvad (1999) 
kallar föreställningsram till en del av begreppet perspektiv.  
 
Flera andra författare anser däremot att det är möjligt för forskaren att medvetet 
skifta perspektiv och använder också den möjligheten till att försöka få större 
förståelse för ett visst fenomen (Bolman & Deal 1997; Gäre 2003). Genom att 
försöka medvetandegöra sina perspektiv och göra dessa till ”objekt för seendet” 
kan forskaren skapa möjlighet att se problemen utifrån flera olika vinklar, menar 
Goldkuhl (1998). I den här studien använder vi begreppet perspektiv på samma 
sätt som Lundahl och Skärvad (1999), det vill säga att vi i begreppet innefattar 
synsätt och utgångspunkter för utredningen. Perspektivet är för oss de ”glas-
ögon”, i form av de aspekter som vi bedömer vara relevanta och viktiga för ut-
redningen, genom vilka vi väljer att studera vårt problemområde.   
 
Traditionellt sett har forskningen bedrivits utifrån ”de starkas” perspektiv, det 
vill säga att forskningen har skett hos de grupper i samhället som har ekono-
miska möjligheter att köpa den och verkställande makt att definiera den (Sven-
ning 2003). För den här studien har vi funnit det intressant att istället anta de an-
ställdas perspektiv då vi studerat deras arbetssituation på Försäkringskassan i 
Linköping. 

��#�	+�,����%����	

Merparten av forskarna menar förmodligen att objektivitet inom samhällsveten-
skapen är omöjligt att uppnå (Svenning 2003).�Det är praktiskt taget omöjligt att 
komma förbi sin egen förförståelse och se verkligheten ovanifrån på ett objektivt 
vis (Goldkuhl 1998). Detta – det så kallade�������������#	������� – är centralt 
inom samhällsforskningen (Svenning 2003).  
 
Kunskap kan vidare användas av människor för att uppnå egna syften, och på 
grund av detta är det brukligt för samhällsforskare att presentera dessa syften i 
sin egen forskning (Svenning 2003). Vår förhoppning är också att vi i nöjaktig 
grad redogör för våra syften och vårt perspektiv, för att på så sätt ge läsaren en 
större möjlighet att själv kritiskt granska undersökningen. Vi delar den gängse 
uppfattningen inom samhällsforskningen om att fullständig objektivitet inte kan 
uppnås, och förlitar oss istället på läsarens förmåga att kritiskt granska forsk-
ningsprocessen, med hjälp av tillräckligt tydliga beskrivningar av vår kunskaps-
syn, förförståelse, val av perspektiv, syften och tillvägagångssätt.�
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En avgörande fråga när det gäller att välja metod är vilka frågeställningar som 
undersökningen syftar till att besvara och vilket kunskapsbehovet är. Vi har valt 
en kvalitativ metodansats för vår studie. Vår undersökning är koncentrerad till 
en avgränsad miljö, och ett av huvudmålen är att klargöra hur handläggarna vid 
Försäkringskassan uppfattar sin egen situation. Detta är två faktorer som gör en 
kvalitativ ansats lämpligare än en kvantitativ (Repstad 1999). Kvalitativa meto-
der har också en fördel i att de ofta ger en helhetsbild av den situation som stu-
deras. Vid kvalitativa studier skapas ofta en nära kontakt med de enheter som 
studeras och ger en bättre uppfattning av den enskildes livssituation (Holme & 
Solvang 1997), vilket är vad vi har eftersträvat. Till skillnad från kvantitativa 
undersökningar, som ofta är hypotestestande, fokuserar en kvalitativ undersök-
ning i högre grad på insikt, upptäckt och tolkning. Detta är också något som 
kommit att prägla våra val av datainsamlingsmetoder. 

����	����������	

Det råder en viss oenighet angående vad en fallstudie är och hur en sådan bör 
utföras. Enligt Merriam (1994) är fallstudien en metod som kan användas för att 
”systematiskt studera en företeelse”. Lundahl och Skärvad (1999) menar att en 
fallstudie är inriktad på att studera ett eller ett fåtal fall på ett detaljerat vis och i 
flera dimensioner. En mer tydlig och precis förklaring av begreppet fallstudie 
ges av Yin (2003). Han definierar undersökningsmetoden som ”en empirisk ut-
redning vars syfte är att undersöka ett samtida fenomen i dess verkliga samman-
hang, i synnerhet då gränserna mellan fenomen och sammanhang är otydliga” 
(vår övers.). Intressant i den här definitionen av fallstudier är: 
  

1. kravet på samtidighet hos fenomenet samt 

2. kravet på att fenomenet inte enkelt kan låta sig separeras från dess 
sammanhang. 

 
Det är endast då dessa två kriterier uppfylls som fallstudien bör vara en aktuell 
metod att välja, menar Yin (2003). Uppfattas fenomenet, eller undersökningens 
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problemområde, inte som ett samtida fenomen bör exempelvis hellre en histo-
risk-retrospektiv undersökningsmetod användas. Om forskarna på samma sätt är 
intresserade av ett fenomen som de med enkelhet kan särskilja från dess kontext, 
är kanske ett experiment mer lämpligt, då de där kan fokusera på endast ett fåtal, 
lätt urskiljbara variabler (Yin 2003). 
 
Vår undersöknings problemområde – uthållighet och arbetsstress, och då med 
FP-gruppen vid Försäkringskassan i Linköping i fokus – är högst samtida. Allt 
fler människor i organisationer har på senare år drabbats av utbrändhet och 
upplevd stress i arbetet. Likaså har vi, efter litteraturgenomgång av befintliga 
teorier inom området, insett att åsikter och uppfattningar om orsaker till stress 
och arbetsintensitet, liksom förslag till åtgärder för att lösa dessa typer av 
problem, varierar. Den litteratur om intensiva arbetssystem vi studerat påvisar 
dessutom en tät koppling mellan individer och deras arbetssituation. Vi har 
därför inte sett det som möjligt att initialt definiera ett antal variabler som skulle 
kunna identifiera orsaker till intensitet för närmare undersökning i den aktuella 
arbetsgruppen, utan vi har förstått att problemet istället är tätt knutet till kontex-
ten. Vi har velat anlägga ett holistiskt synsätt på studien, vilket fallstudier anses 
vara särskilt lämpade för (Lundahl & Skärvad 1999). Dessa förhållanden inom 
det valda problemområdet har sammantaget fått oss att se fallstudien som en 
passande metod för denna undersökning. 

������	-����������������	���	������	���	�����������		

Fallstudier har ofta setts som en mindre önskvärd undersökningsmetod än till 
exempel experiment och survey-undersökningar, hävdar Yin (2003). Han tror att 
en anledning till denna kritik kan vara bristen på metodologiska böcker med 
specifika anvisningar om tillvägagångssätt och procedurer för forskare som 
önskar bedriva fallstudier på ett systematiskt vis. Vi har också uppmärksammat 
denna knapphändiga mängd metodologisk litteratur om fallstudier, och vi tror att 
det kan vara svårt att ange formella procedurer och tekniker då det gäller att 
genomföra fallstudier. Istället är det viktigt, menar vi, att vi för läsaren tydligt 
redogör för vårt tillvägagångssätt under undersökningen. Detta för att ge denne 
möjlighet till prövning av resultaten. 
 
En annan anledning till kritiken mot fallstudier, menar Yin (2003), är att de ger 
ringa grund för vetenskaplig generaliserbarhet. Då syftet med fallstudier inte är 
att ta reda på fakta som gäller generellt för många, utan att däremot gå på djupet 
med en viss situation, anser Merriam (1994) att generaliserbarhet i statistisk 
bemärkelse svårligen kan eller bör eftersträvas genom denna metod. Författaren 
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påpekar också att problematiken kring huruvida generaliserbarhet kan uppnås 
vid fallstudier är avhängigt av ens tolkning av begreppet. Om generaliserbarhet 
omdefinieras så att ”begreppet speglar de utgångspunkter eller förutsättningar 
som den kvalitativa forskningen vilar på”, menar många att det i viss mån blir 
möjligt att generalisera från ett enda fall, säger Merriam (1994). Författaren 
redogör också för olika möjligheter till omformuleringar av generaliseringsbe-
greppet, som bland annat handlar om att resultat av fallstudier kan bidra med 
perspektiv snarare än sanningen, vilka senare kan användas som beslutsunderlag 
vid andra fall.  
 
Vi delar denna syn som medger att statistisk generaliserbarhet omöjligt kan 
uppnås, och inte heller bör eftersträvas, genom fallstudier som enda metod. 
Bristen på statistisk generaliserbarhet gör dock inte resultaten från dylika studier 
värdelösa, menar vi.� Om så vore fallet skulle det vara bortkastad energi att 
försöka förstå och förklara sociala situationer och problem, vilka enligt oss inte 
sällan är unikt kontextberoende. Vi vill vara tydliga med att ange för vilka våra 
resultat är giltiga och vi vill undvika att underskatta forskarnas subjektiva egen-
skaper för framkomna resultat. De bidrag som fallstudier kan ge anser vi likväl 
kunna göra nytta på så sätt att de genererar en teori som eventuellt kan komma 
att användas för att jämföra det studerade fallet med andra liknande fall. Denna 
form av analytisk generaliserbarhet som vi önskar uppnå handlar om möjlig-
heten att överföra kunskapsbidrag från en fallstudie till andra fall och kan ge 
klarhet i hur andra verksamheter fungerar (Repstad 1999). 

����	.���� ����	

För att utöka vår kunskap inom studerade teoriområden har vi gjort en litteratur-
inventering. Huvuddelen av vår empiriska undersökning består av djupintervjuer 
som genomförts med handläggare som arbetar i FP-gruppen på FK i Linköping. 
Vi har även använt oss av sekundärdata i form av resultat från utvärderingar av 
ÄHS som utförts av externa företag och organisationer på uppdrag av FK. För 
att få en inblick i ÄHS och FK har vi också haft tillgång till protokoll, PM och 
annan intern dokumentation.  
 
Att kombinera olika metoder kallas metodtriangulering och ger ett bredare data-
underlag och en säkrare grund för forskningen (Repstad 1999). Detta är något 
som vi eftersträvat då vi i denna undersökning alltså har använt oss av flera 
skiljda metoder och datakällor. 
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Ursprungligen önskade vi också kombinera intervjuerna med deltagande obser-
vationer. Detta fick vi dock inte möjlighet till i den omfattning vi hade önskat, 
utan fick nöja oss med en kortare demonstration av hur ÄHS fungerar, samt sitta 
med en handläggare under en eftermiddag för att öka vår förståelse av hur 
arbetet i FP-gruppen bedrivs. 

��!�	
����%,���	
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Vi har valt att göra en urvalsundersökning, i vilken åtta handläggare av sexton 
har intervjuats. En totalundersökning av hela populationen ansåg vi inte vara 
nödvändig, då vi efter genomförda intervjuer ansåg oss ha uppnått tillräcklig 
grad av mättnad och att det material som samlats in var tillräckligt omfattande 
för att utgöra en god grund för vår analys. En av grundtankarna bakom kvali-
tativa undersökningar som denna är att exemplifiera, inte generalisera, varför en 
totalundersökning inte heller av denna anledning är nödvändig (Svenning 2003). 
 
De åtta respondenter som har deltagit i denna undersökning har valts ut av deras 
överordnade teamchef, enligt uppgift genom lottning. De som inte velat delta i 
undersökningen har givits möjlighet att avstå, men om någon eller i så fall hur 
många som avböjt att ställa upp har vi ingen uppgift om. Vi vet inte heller exakt 
hur den lottning som legat till grund för urvalet gått till, men då ett icke-statis-
tiskt (selektivt) urval är norm vid kvalitativa undersökningar har vi heller inte 
haft något krav på att urvalet måste vara helt slumpmässigt. Överhuvudtaget 
finns inga allmänt vedertagna regler för hur ett selektivt urval bör ske (Svenning 
2003), och vi anser att den metod vi valt ger ett fullgott urval av intervjuper-
soner. 
 
Samtliga intervjuade är kvinnor (inga män arbetar som handläggare i FP-
gruppen) och flertalet av dem har varit anställda vid Försäkringskassan i 25 år 
eller längre. Deras arbetsuppgifter är, med få undantag, identiska (se 6.1.2.1). 

��!���	
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Våra intervjuer kan sägas vara av ostrukturerad, öppen karaktär, så kallade djup-
intervjuer. En hårt strukturerad intervjuform, med förutbestämda frågor i strikt 
ordningsföljd ansåg vi vara olämplig för den kunskap vi eftersträvade. Då vår 
förkunskap om det studerade området – handläggarnas arbetssituation – var 
begränsad vid intervjutillfällena, ville vi istället utnyttja dessa tillfällen till att 
öka vår egen kunskap, och kunna utnyttja denna ökade kunskap till att skärpa 
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våra intervjufrågor vid efterföljande intervjuer. För detta ändamål är en ostruktu-
rerad, explorativ, intervjuform att föredra (Merriam 1994). 
 
Istället för att ställa standardiserade frågor till respondenterna lät vi därför inter-
vjuerna ta formen av ett informellt samtal kring olika teman som tidigare be-
stämts. Dessa teman kom senare, efter viss omarbetning och omstrukturering av 
frågorna, att ligga till grund för vår undersökningsmodell (se kapitel 8).  
 
De teman som intervjuerna kretsade kring var: 

- arbetsuppgifter 
- överblick 
- krav 
- färdigheter 
- relationer 
- meningsfullhet 
- övrigt. 

 
För varje tema hade vi identifierat ett antal frågor (se bilaga) som vi ville få be-
svarade av eller åtminstone beröra med samtliga respondenter, så intervjuerna 
kan kanske inte sägas vara fullständigt ostrukturerade. Hur dessa frågor formu-
lerats har dock varierat; de har ofta kommit upp naturligt i samtalet och vi har 
tillåtit respondenterna att göra långa utvikningar och avvikelser från de teman 
och frågor vi specificerat, just för att på detta sätt öka vår förståelse för intervju-
personernas situation. Att på detta sätt ge den intervjuade möjlighet att styra 
intervjusituationen och kunna uttrycka sina åsikter i den ordning han eller hon 
själv väljer utan att tvingas in i ett bestämt tänkesätt, anses vara en av styrkorna 
med kvalitativ intervjumetodik (Halvorsen 1992; Holme & Solvang 1997).  
 
Genom att inte genomföra intervjuerna helt planlöst hoppades vi också mini-
mera risken att, som Merriam (1994) skriver, ”drunkna i en uppsjö olikartade 
åsikter och tillsynes osammanhängande information”. 

��!���	-�����)�����	

Intervjuerna genomfördes i ett konferensrum (dock inte samma varje gång) i 
Försäkringskassans lokaler i Linköping. Intervjuerna genomfördes på så sätt att 
två intervjuare intervjuade en respondent. Detta upplevde vi som en stor fördel, 
då den ena intervjuaren snabbt kunde ta vid om den andre tappade tråden. Då 
intervjuerna inte var av standardiserad karaktär, och inte följde någon förutbe-
stämd struktur, gjorde detta också att vi kunde behålla ett bättre flyt i inter-
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vjuerna. Den som för tillfället inte ställde några frågor kunde då hålla koll på 
vilka områden som ännu inte behandlats, och ta vid när ett annat område blivit 
uttömt. 
 
Ytterligare en fördel med att vara två intervjuare, som även nämns av Repstad 
(1999), var möjligheten att direkt efter avslutad intervju kunna diskutera de 
intryck och eventuella tolkningar av de svar respondenten lämnat med varandra. 
Enligt oss uppvägde detta de nackdelar detta tillvägagångssätt kan ha, exempel-
vis att intervjupersonen kan känna sig i minoritet och i underläge gentemot 
intervjuarna (Repstad 1999). 
 
Intervjuerna spelades in på kassettband, något som rekommenderas vid denna 
typ av intervjuer (Repstad 1999; Svenning 2003) och som vi upplevde som 
absolut nödvändigt. Ingen av de intervjuade uttryckte någon ovilja att bli 
inspelad, och vi uppfattade inte heller att detta på något sätt hämmade respon-
denterna.  

��#�	������ �����	

Information som finns dokumenterad om ett visst fenomen, men som inte nöd-
vändigtvis berör det aktuella fallet och samlats in för den aktuella studien, 
brukar benämnas sekundärdata. I denna studie har vi utnyttjat sekundärdata i 
form av resultat av de undersökningar av ÄHS effekter som kontinuerligt utförs 
av externa företag för FK:s räkning, samt användbarhetsutvärderingar och 
arbetsmiljöundersökningar. Genom denna sekundärdata hoppas vi kunna kom-
plettera eller precisera resultatet av de intervjuer som vi genomfört för denna 
studie, då flera av de frågor som tas upp i dessa utvärderingar har berörings-
punkter med våra egna. 
 
De intervjuer vi själva genomfört för denna studie kan sägas ha bidragit med så 
kallad mjukdata, av exemplifierande och sensibel karaktär (Svenning 2003). De 
enkätundersökningar vi utnyttjat som sekundär datakälla, däremot, är exempel 
på hårddataundersökningar och betydligt mer generaliserande och precisa. 
Genom att kombinera dessa typer av data hoppas vi kunna ge en mer nyanserad 
bild av hur ÄHS uppfattas av handläggarna än vad som annars varit möjligt. 
 
För att orientera oss om vårt studieobjekt har även andra sekundärkällor utnytt-
jats, i första hand intern dokumentation och PM. Detta inkluderar exempelvis 
användarmanualer, årsredovisningar, diverse strategidokument samt olika infor-
mationsbroschyrer utgivna av FK. 
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En svårighet vid all empirisk forskning är hur frågeställningar och teoretisk 
kunskap ska översättas till konkreta mätinstrument (t.ex. intervjuer och obser-
vationsprotokoll) (Svenning 2003). Denna koppling mellan teoriplanet och 
empiriplanet kallas för validitet, och är nödvändig för att forskningen ska vara 
meningsfull, även om kraven på validitet vanligtvis är mindre vid kvalitativa 
studier än vid kvantitativa (Halvorsen 1992; Holme & Solvang 1997). Det är 
alltså av största vikt att den data som samlas in är relevant för den problemställ-
ning vi arbetar med. 
 
Ett problem som kan uppstå vid kvalitativa undersökningar där djupintervjuer 
används som datainsamlingsmetod, är de förväntningar på situationen som kan 
uppstå då det ofta uppstår en närhet mellan forskaren och intervjupersonen.  Det 
finns då risk för att respondenterna beter sig på ett sätt som de tror forskaren för-
väntar sig av dem, och inte som de annars skulle ha gjort (Holme & Solvang 
1997). Detta blev tydligt under några av de intervjuer vi genomförde, då 
intervjupersonerna i flera fall föreföll ha förutfattade meningar om vad de trodde 
intervjun skulle handla om, och själva försökte styra samtalet mot olika ämnen 
(t.ex. användbarhets- eller arbetsmiljöfrågor). 
 
Forskarna löper också risk att misstolka signaler som ges av intervjupersonerna, 
eller deras bakomliggande motiv (Svenning, 2003). Detta är något vi varit med-
vetna om, men som naturligtvis är svårt att skydda sig från. Ett sätt att minska 
risken för feltolkningar och öka validiteten hade varit att personligen gå igenom 
de transkriberade intervjuerna med respektive handläggare och på så sätt kunna 
få eventuella oklarheter förtydligade. Detta har dock inte genomförts. 
 
För att uppnå en hög validitet krävs också att intervjuunderlaget är riktigt, det 
vill säga att vi ställer våra frågor till rätt grupp av människor, och att dessa avger 
ärliga svar (Svenning 2003). För att minska risken att respondenterna håller inne 
med information eller svarar oärligt på våra frågor har de blivit garanterade 
anonymitet. 
 
Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är. En undersökning eller mät-
ning ska ge ungefär samma resultat oberoende av vem som utför den eller vilka 
omständigheter den utförs under (Halvorsen 1992; Lundahl & Skärvad 1999). 
Detta är dock sällan möjligt när det gäller kvalitativa undersökningar. Som 
nämnts i 3.2.1 är inte syftet med denna undersökning att skapa någon genera-
liserbar kunskap. Reliabilitetsfrågor och frågor om informationens pålitlighet är 
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i detta fall inte knutet till problem med att reproducera informationen – detta 
torde vara omöjligt med den fria intervjuform vi använt. Den information vi 
erhållit genom den kvalitativa intervjumetod vi valt har istället en hög trovärdig-
het vad gäller det aktuella fallet, då intervjufrågorna varit avpassade efter de 
intervjuades egen situation (Holme & Solvang 1997). Däremot är det inte säkert 
att den är giltig för andra människor som befinner sig i en liknande situation som 
de vi har intervjuat. 
 
För en ökad reliabilitet har vi ändå gjort vårt bästa för att genomföra varje inter-
vju på likartat sätt, och därigenom säkerställa att respondenterna inte uppfattar 
intervjusituationen drastiskt olika. Dock har vissa yttre omständigheter, såsom 
lokalen intervjun genomförts i, varierat något och därmed teoretiskt sett kunnat 
inverka på de svar respondenterna givit (Lundahl & Skärvad 1999). 

��0�	�����������	���	������	�%	��������	

De inspelade intervjuerna transkriberades efter att de genomförts. Varje intervju 
varade 40–60 minuter, vilket kom att motsvara 10–15 sidor renskriven text. För 
att kunna analysera intervjuerna har sedan innehållet i dessa transkriptioner 
grupperats efter de teman som ingår i vår undersökningsmodell (se kapitel 8). 
Meningar eller passager som haft beröringspunkter med dessa teman har kodats 
och sammanställts för att ge en överblick över respondenternas åsikter i de olika 
frågorna. Dessa presenteras i kapitel 9, resultat. 
 
Materialet har sedan analyserats med hjälp av tre teorier om arbetsstress (se 4.2), 
där relevanta teman i undersökningsmodellen valts ut och analyserats med ut-
gångspunkt från dessa. Vi har också utvärderat vilken roll ÄHS spelar för 
uthålligheten i respektive olika modell. För att undvika vad Svenning (2003) 
kallar för ”kronvittnessyndromet”, det vill säga en blind tilltro till de som interv-
juats, har vi kompletterat analysen med den sekundärdata vi funnit relevant, 
samt vår egen analys av förhållandena på FP-gruppen. 
 
Med de teorier som presenteras i kapitel 5 som utgångspunkt har vi också, uti-
från det insamlade materialet, gjort en bedömning av ÄHS effekter på arbets-
förhållandena vid FP-gruppen. 
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I modern litteratur om arbetskvalitet stöter vi på begreppet uthållighet, eller 
��
��
�����!. I syfte att ge läsaren en inblick i hur forskningen kring arbets-
kvalitet har kommit dit den är idag redogör vi i det här kapitlet i korthet för hur 
synen på arbete har förändrats genom historien.  
 
Jonsson (1989) redogör för tre olika synsätt på arbetets mening och värde ur den 
enskilda individens synvinkel, som kommit och gått genom historien. Han me-
nar att dessa tre uppfattningar om hur vi bör se på arbetet har varit dominerande 
i den debatt som tidigare förts inom området. 

!�������	$������	���	�����	

Ett första betraktelsesätt har sin utgångspunkt i den protestantiska läran och 
innebär att människan genom att arbeta kommer bort från sin naturliga ego-
centricitet för att istället tjäna medmänniskan. En hållning här är att hårt arbe-
tande är ett sätt för den gode kristne att dela Kristi lidande. Jonsson nämner Max 
Weber som i  ���#	����
�����������
�������#�	�������
#��
��� (1968) talar om 
den syn på arbete som skapades ur asketismen och puritanismen i förhållande till 
den framväxande industrialismen. Att skaffa sig stora rikedomar sågs inte som 
moraliskt förkastligt – något att slå sig till ro och förbruka den ihoptjänade för-
mögenheten däremot var. Ansvaret att inte förspilla rikedomarna växte med 
storleken på dem. (Jonsson 1989) 
 
Grenholm (1978 ur Jonsson 1989) menar att denna protestantiska syn på arbetets 
mening och värde inte varit en avgörande faktor för kapitalismens uppkomst, 
men att synsättet skapat gynnsammare förutsättningar för dess etablering som 
dominerande ekonomiskt system. Synsättet ledde till en stark arbetsmoral och 
frammanade mycket och hårt arbete hos folket, vilket har varit en gynnsam 
förutsättning för kapitalismens genomslagkraft. Synsättet har dock även, menar 
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Grenholm (1978 ur Jonsson 1989), varit fabrikschefer och förmän till gagn i sin 
strävan att skaffa sig legitimitet bland arbetarna för ibland omänskliga arbets-
förhållanden i den tidiga industrialismen. 

!�������	$������	���	����	�)�% �����	���	

En annan syn på arbetets mening och värde som har funnits och som Jonsson 
(1989) menar är tämligen vanligt förekommande ännu idag, är den att arbetet är 
något ”nödvändigt ont”. Att arbeta är nödvändigt för ens överlevnad och utgör 
också ett medel för att möjliggöra en så berikande fritid som möjligt. Menings-
fullhet i livet skapas inte i, utan utanför arbetet. Här ses arbetet i det närmaste 
som ett hinder för individuellt självförverkligande, men också som en möjlig-
görare tack vare arbetets lön. 
 
Det var i takt med välfärdssamhällets utveckling i Europa som denna syn på 
arbetet som enbart ett medel började växa fram (Goldthorpe m.fl. 1968; Gardell 
1977; ur Jonsson 1989). Positiva effekter av detta synsätt menar författaren har 
varit arbetslivsförbättringar i form av höjda löner, arbetstidsförkortningar, för-
längd semester med mera – förbättringar som möjliggjort ett rikare liv utanför 
arbetet, men knappast i det. Att denna syn på arbetet fortfarande var förhärs-
kande vid tiden då Jonssons avhandling utkom (1989) visar författaren genom 
att hänvisa till en samtida LO-undersökning, där det framgår att medlemmarna i 
rangordningen av viktiga fackliga frågor prioriterar ”plånboksfrågorna” högre än 
frågor som gäller arbetets innehåll. 

!�������	.��	����	�������	

Inte förrän i mitten av sjuttiotalet växer begreppet ”det goda arbetet” fram som 
ett uttryck för en annan syn på arbetets mening och värde. Här står arbetsmiljö-
aspekter i fokus. Tidigare hade i och för sig fysisk arbetsmiljö, såsom buller och 
hälsofarliga ämnen med mera, fått uppmärksamhet och förbättringar hade också 
åstadkommits beträffande just sådana fysiska aspekter på arbetsmiljön. Det nya 
med detta synsätt var beaktandet av den ”mentala” arbetsmiljön. (Jonsson 1989) 
 
I detta tredje och sista synsätt på arbetet som vi redogör för ligger att människan 
ska förverkliga sig själv genom arbetet. Enligt en företrädare för denna uppfatt-
ning, Schumacher (1979 ur Jonsson 1989), har arbetet tre funktioner. Dessa är 
att framställa de nödvändiga produkterna, att möjliggöra för medarbetarna att 
använda och utveckla de resurser de besitter, samt att i arbetet utnyttja dessa 
resurser för att tjäna och samarbeta med andra. Denna syn på arbetet, som vi 
antar är mer eller mindre vedertagen idag, är alltså inte speciellt gammal. Vi 



������$���%��������������������
	���������

   23 

anser dock att det är rimligt att anta att de två föregående betraktelsesätten 
fortfarande samexisterar med denna tredje syn i vårt land.  
 
Westlander (1995) delar in kriterier för det goda arbetet i två delar. Dels kriterier 
som har med arbetets intellektualitet och värde för individen att göra, och dels 
sådana som rör arbetsorganisatoriska förhållanden. Till respektive del hör sex 
kriterier: 
 

#��������:�.	���	��	���	�;����%��
�
	�����;�<=���
���	��11+>�

��<���<����� 0�������������������
Intellektuellt stimulerande Kunna påverka viktiga beslut 
Fritt och självständigt Utvecklande arbetsgemenskap 
Nytänkande och initiativ värderas högt Möjligheter till specialisering 
Personliga läggningen kan användas konstruktivt Välavlönat arbete 
Arbetet tillför andra/samhället något positivt Möjligheter till yrkeskarriär 
Arbetet förenligt med för mig viktiga värderingar Riskfri arbetsmiljö 
�
 
Agervold (2001) talar i andra ord än Westlander (1995) om kännetecken för det 
goda arbetet. Han skriver att ett gott arbete ofta brukar anges som intressant, 
omväxlande och spännande. Karakteristiskt för ett gott arbete är vidare, enligt 
honom, att det ”rymmer möjligheter för självbestämmande, kontroll, samarbete 
och samvaro, fortbildning och utveckling, samt att arbetet upplevs som intres-
sant och meningsfullt”. 

!�����	����%��	�%	���	��������	��������%	

Tidiga tänkare inom området arbete, såsom Marx och Taylor, har förutsatt och 
utgått från att rationalisering av produktionen varit lika med rationalisering av 
arbetsprocessen. Något som också varit sant för arbetets natur under de tider 
som dessa tänkare verkat i, menar Allvin (1997). I dagens, som han kallar det, 
���	�#	���	�����	
�� företag är det dock inte längre de diskreta arbets-
processerna som genererar mervärde, utan dess övergripande affärsprocess som 
sådan. 
 
För företag handlar det inte längre om att utföra väl definierade arbetsmoment så 
effektivt som möjligt utan om att skaffa sig möjlighet att anpassa verksamheten 
till efterfrågan. Verksamheten har blivit kundstyrd, menar Allvin (1997). Det här 
har delvis att göra med att de behov som dagens produkter avser att tillfreds-
ställa inte nödvändigtvis fanns innan lanseringen av produkterna, utan istället 
mycket väl kan uppstå som en konsekvens av dem. Att hitta en produkt som fyl-
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ler ett tomrum på marknaden har blivit svårare och beroende av fler och mer 
svårtydliga variabler, menar Allvin (1997).  
 
Ledordet för dagens företag blir därför, med det här tankesättet, flexibilitet. Med 
flexibilitet avser Allvin (1997) bland annat att produktionsapparaten är så pass 
flexibel att den kan producera ett varierat produktsortiment, något som kommer 
att ställa helt nya krav på företagets medarbetare. Istället för att som tidigare 
dela upp arbetskraften i hierarkier och funktioner, krävs det nu ett gemensamt 
ansvarstagande och -kännande för hela produktionen bland medarbetarna, häv-
dar författaren. De förr så viktiga arbetsnormerna disciplin, ordning och reda 
byts nu ut mot engagemang och lojalitet gentemot företaget och dess målsätt-
ning. 
 
En andra effekt av ledordet flexibilitet är upplösningen av företaget som stabil 
institution i samhället, med fasta och funktionsindelade arbetsuppgifter som 
stomme. Då företagen tvingas vara rörliga och anpassningsbara, minska och öka 
sin storlek efter rådande behov delar företagen idag i allt större utsträckning in 
sin personal i ett A- och ett B-lag, hävdar Allvin (1997). Ofta besitter A-laget 
den för företaget kritiska kärnkompetensen, vilken understöds av ett utbytbart 
och tillfälligt B-lag som tas in eller sparkas ut efter behov. 
 
Thelander (2003) menar att det i konfrontationen mellan det industriella och det 
postindustriella systemet uppstår en rad problem. Medarbetarna förutsägs agera 
mer självständigt, men utan att ha fått motsvarande organisatoriska stöd (The-
lander 2003). Bland annat är den ökade globaliseringen något som har gett upp-
hov till nya krav på medarbetare, menar Cooper m.fl. (2001), som också hävdar 
att krav på flexibilitet, omflyttningar, företagsfusioner, omstruktureringar och 
nedskärningar utgör ett hot för de anställda. Enligt dessa författare har de här 
förändringarna på ett direkt vis lett till en ökning av de anställdas osäkerhet, en 
sjunkande moral samt till en erosion av motivationen och lojaliteten. De säger 
också att osäkerheten ger till resultat ett ointresse för ens arbete samt fysisk och 
psykisk oro (Cooper m.fl. 2001). 
 
För att tala om vad som krävs för att skapa arbetskvalitet idag har forskare alltså 
sett ett behov av ett nytt begrepp. ”Det goda arbetet”, vilket som sagt växte fram 
i mitten av sjuttiotalet och som varit användbart fram till nyligen, har börjat 
ersättas av begreppet uthållighet, eller ��
��
�����!. 
 
Någon etablerad definition av begreppen uthållighet och intensitet (som är mot-
satsen till uthållighet) finns inte inom organisationsteorilitteraturen (Hatchuel, 



������$���%��������������������
	���������

   25 

2002). Likväl talas det ofta inom exempelvis psykologin om de allt mer synliga 
effekterna av intensitet i arbetslivet, i form av stressymptom hos medarbetare. 
Det finns således ett behov av att klargöra och definiera vad ett intensivt arbets-
liv består i och beror på – inte bara vilka uttryck det tar sig. I en strävan efter att 
fylla detta tomrum definierar Hatchuel (2002) intensitet i arbetslivet som en på 
individuell, lednings- eller institutionell nivå ”konsekvens av en förlust av 
arbetskontroll eller förlorandet av möjligheten till styrning av arbetet” (vår 
övers.).  
 
En annan definition av ett intensivt respektive uthålligt arbetssystem ges av Kira 
(2000), som skriver: 
 

Intensiva arbetssystem uppstår då de resurser som genereras i systemets 
sociala arbetsmiljö konsumeras. Denna negativa balans i samspelet mellan 
människa och arbete tar sig uttryck i bristande arbetsmotivation, långvariga 
sjukskrivningar, förtidspensioneringar, nedskärningar eller nedläggning av 
verksamheter och arbetslöshet. För de anställda kännetecknas denna situa-
tion av en brist i överensstämmelsen mellan de krav som arbetet ställer och 
de resurser som finns tillgängliga. 
 
Uthålliga arbetssystem kan uppnås genom att resurser återskapas och däri-
genom ökar mängden resurser i ett reproduktivt kretslopp. Som en konse-
kvens av detta möjliggör uthålliga arbetssystem kompetensutveckling och 
lärande, livslång anställningsbarhet, varaktig utveckling och tillväxt såväl 
som en utökad extern samarbetsförmåga. Arbetssituationen kännetecknas av 
att resurserna motsvarar de krav som finns. I samspelet med sin omgivning 
genererar ett uthålligt arbetssystem ett positivt överskott mellan konsume-
rade och återskapade externa resurser. (vår övers.) 

 
Docherty m.fl. (2002) ger en liknande definition av begreppet intensitet: 
 

På en individuell nivå uppstår arbetsintensitet ur en obalans mellan en indi-
vids resurser och arbetets krav, eller individens behov och arbetets möjlig-
heter, och leder så småningom till att psykologiska och psykiska resurser, 
arbetsförmåga och förmågan att känna glädje i arbetet förbrukas. Maslach 
och Leiter (1997) slår fast att en sådan obalans mellan en individ och hans 
eller hennes arbete leder, inte bara till utmattning och nedstämdhet, utan 
också till en ”urholkning av värderingar, värdighet, livsgnista och vilja – en 
själslig urholkning”.  (vår övers.) 
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För att beskriva begreppet intensitet använder sig dessa forskare i stor utsträck-
ning av etablerade stressteorier, som vi ser det. Några av dessa teorier redogör vi 
för i 4.2. Så menar de till exempel, i enlighet med den så kallade krav/kontroll-
modellen, att arbetets krav måste balanseras upp av någon annan variabel för att 
kraven inte ska verka skadliga för den anställde. Då Karasek (1979) talar om 
grad av kontroll hos den anställde som denna variabel, talar dock ”uthållighets-
forskarna” om den anställdes resurser. 
 
Likaså förefaller dessa forskare tagit intryck av Maslach och Leiters (1997) så 
kallade ”mismatch-teori” i sin beskrivning av intensitet och källor till utbränd-
het. Vidare skiner Hobfolls (1988) teori om bevarandet av resurser igenom reso-
nemanget om intensitet kontra uthållighet. Intensiva arbetssystem, menar Doc-
herty m.fl. (2002), leder till att mänskliga resurser konsumeras utan att regene-
reras. 
 
En avgörande faktor angående arbetsplatsens uthållighet, menar Thelander 
(2003), är organisationskulturen. En kultur som bidrar till ökad intensitet känne-
tecknas av bristande öppenhet, lågt risktagande och låg konflikttolerans. Mot-
svarande kännetecken för en uthållig arbetsplats är dialog, kommunikation, 
delaktighet, tillit, öppenhet och gemensam förståelse. Viktiga faktorer för att 
skapa uthållighet är också helhetssyn, tydlighet och egenkontroll. Även hon 
menar – inspirerad av bland annat Karasek (1979), vars tankegångar vi tar upp i 
4.2.2.1 – att obalans mellan krav och resurser däremot är en klart uthållighets-
hämmande faktor. Författaren levererar ett klart och tydligt recept för att komma 
till rätta med uthållighetsproblematiken: ”organisera för och med kommunika-
tion och dialog”. (Thelander 2003)  
 
Thelander (2003) beskriver intensiva, ohållbara, arbetssystem som otydliga, 
svåröverskådliga arbetssystem, där ett högt arbetstempo råder. Hon påstår att 
sådana arbetssystem ofta innehåller kvalificerade och utmanande arbets-
uppgifter, dock utan tillräckligt stöd i organisationen. Hon slår vidare fast att 
dessa typer av intensiva system leder till förbrukning av mänskliga resurser.  
 
Uthålliga system, däremot, menar hon är hälsofrämjande; de skapar och åter-
skapar mänskliga resurser. Intressant att notera är också hennes påstående om att 
uthålliga system även skapar bättre förutsättningar för utveckling och innova-
tion, vilket leder till ökad konkurrenskraft. Thelander (2003) betonar att det för 
medarbetare är viktigt att lära sig ett nytt förhållningssätt till arbetet, och menar 
att i vår tid måste alla lära sig att leva med och hantera förändringar.  
 



������$���%��������������������
	���������

   27 

Forskare talar alltså om vikten av att skapa uthålliga arbetssystem för att möta 
dagens intensiva arbetsklimat, vilket som sagt präglas av bland annat höga krav, 
flexibilitet och föränderlighet och som enligt åtskilliga forskare leder till indivi-
duell osäkerhet och psykisk oro. Modellerna för att förklara uppkomsten av 
intensitet och för att beskriva uthållighet som en motpol till det intensiva arbets-
klimatet bygger emellertid, enligt vår mening, i hög utsträckning på etablerade 
stressteorier. 

!���	�������������	

I det här kapitlet ska vi redogöra för de teorier och modeller som vi funnit vara 
av intresse för att förstå problematiken kring det intensiva arbetsliv som sägs 
vara rådande idag. Som vi redogjort för i våra avgränsningar (se 1.5), koncen-
trerar vi oss i denna uppsats på de stressteorier (krav/kontroll-teorin, mismatch-
teorin och arbetsstress- och balansteorin) som vi uppfattar utgår från att arbets-
relaterad stress orsakas eller påverkas av faktorer i första hand kopplade till 
individens fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Vi redogör dock i korthet även 
för två individcentrerade teorier (den kognitiva utvärderingsmodellen och 
KASAM-teorin) samt teorin om bevarandet av resurser, vilken även omfattar 
faktorer i individens sociala och kulturella miljö. Detta för att ge läsaren en 
övergripande bild av forskningen kring intensitet och uthållighet i arbetslivet, då 
också dessa teorier ges stort utrymme hos de forskare som idag intresserar sig 
för området. 
 
Intensitet i arbetslivet har alltså studerats inom stressforskningen. De teorier vi 
presenterar i detta kapitel utgår från de enskilda medarbetarna. Detta anser vi 
vara lämpligt för att få inblick i vad som kännetecknar intensiva, ohållbara 
arbetssystem, eftersom hållbarhet på grupp-, organisations- och samhällsnivå 
alltid bygger på individers välmående och utvecklingsmöjligheter, liksom på 
dessa enskilda individers förmåga att möta nya utmaningar (Kira 2002).  
 
Det finns en mängd olika teorier och modeller kring hur stress uppkommer hos 
medarbetare i organisationer. Vi har funnit att teoriernas oenigheter i grunden 
beror på de olika bakomliggande epistemologiska föreställningarna som upp-
hovsmännen har haft vid skapandet av sina respektive teorier. Vi anser att dessa 
föreställningar om hur vi kan få kunskap om världen på ett tydligt sätt avspeglar 
sig i synen på begreppet stress bland dessa författare.  
 
Såväl de individcentrerade modellerna som de så kallade obalansmodellerna 
måste beaktas om man vill förstå uppkomsten av stress i arbetslivet. Vårt fokus 
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ligger dock på obalansmodellerna, eftersom vi är intresserade av faktorer i 
arbetsmiljön (där informationsteknologi är ett betydelsefullt inslag) och hur 
dessa kan utformas eller designas för att skapa ett uthålligt arbete.  
 
Skillnaden modellerna emellan kan vi beskriva genom att titta på de olika typer 
av förslag för  att förhindra uppkomsten av emotionell utmattning som framförs 
i teorierna. Arbetaren utsätts oundvikligen av stressorer i den fysiska och psyko-
sociala arbetsmiljön. Obalansmodellerna tar sikte på att förändra dessa faktorer i 
strävan efter att undvika emotionell utmattning. För att undvika detta stadium 
riktar de individcentrerade modellerna, däremot, in sig på att göra individen 
själv bättre rustad för att hantera de stressorer hon utsätts för. 

!�����	
���%������������	��������	

Den ��%�����
����"	��	��%�������� och .72709�������� har vi valt att grup-
pera in under benämningen individcentrerade modeller. De utgår båda från en 
subjektiv världsuppfattning, där det betonas att olika individer reagerar olika på 
samma stimulus. Dessa två modeller fokuserar på hur människor �##����	 stress. 
Att förhindra stress blir här en individcentrerad fråga. Det gäller att förändra 
sättet på vilket individer hanterar stressfulla situationer, snarare än att ändra på 
faktorer i den yttre miljön. 

!�������	.��	�������%�	��% ����������������	

Denna modell utgår från en subjektiv världsuppfattning, i det att den utgår från 
att det är förhållanden hos individen i första hand som avgör huruvida stress 
uppstår (Lazarus & Folkman 1984). Modellen består av en ��	�
����"	��	��%9
�
 och en 
��	
����"	��	��%�
, den andra åtföljande den första (se figur 3).  
 
I den första utvärderingsfasen tar individen in stimuli från omgivningen. Dessa 
stimuli uppfattar individen som antingen irrelevanta, positiva för välmåendet 
eller stressande. De kan uppfattas som stressande antingen därför att de 
förknippas med en verklig eller möjlig skada eller förlust, eller därför att de 
associeras med en utmaning som eventuellt kan innebära något positivt inför 
framtiden; en framtida vinst. 
 
Den andra utvärderingsfasen� kommer individen in i om de stimuli som hon 
blivit utsatt för upplevs som stressande. Här förbrukar hon mycket resurser på 
att upptäcka och utvärdera vilka möjliga alternativ som står henne till buds för 
att hantera stressen. Detta utvärderande och prövande av olika alternativa 
lösningar för att hantera den upplevda stressen medför olika känslor hos in-
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'=��������>�<�����������

��<������>�<�����������

Irrelevant stimulus Positiv stimulus Stressande stimulus 

Verklig/hot om 
skada eller förlust 

Utmaning, 
möjlighet till 
framtida vinst 

Tillgängliga stresshanteringsalternativ utvärderas 

Emotionellt inriktad 
stresshanteringsstrategi 

Probleminriktad 
stresshanteringsstrategi 

Leder till känslor och handling 

dividen som oftast också resulterar i handlingar. Enligt denna modell är dessa 
möjliga lösningsalternativ (��#��%��#����> av två olika slag: känslofokuserade 
eller problemfokuserade. Vid det förstnämnda alternativet går processen ut på 
att försöka komma på sätt att förändra sina upplevda känslor inför situationen, 
medan det vid det senare alternativet går ut på att hitta sakliga lösningar till det 
problem som orsakat den stressfulla situationen. Oavsett vilket av alternativen 
som blir resultatet, är individens resurser viktiga då det gäller att genomföra 
dessa processer som syftar till att reda ut den aktuella situationen. (Lazarus & 
Folkman 1984) 

�

�
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Antonovsky (2001) har tagit fram en teori om varför vissa människor håller sig 
friska i arbetslivet. Han utgår från ett så kallat 
����%������� perspektiv. Detta 
innebär att han istället för att fokusera på vilka orsaker som föranleder sjukdom 
och ohälsa, vilket är det traditionella medicinska förfarandet, tittar han på vad 
som utmärker människor som förblir friska. Den modell som forskaren presen-
terar benämner han KASAM, som står för ”känsla av sammanhang”. Modellen 
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är uppbyggd av tre komponenter och deras inbördes relationer. Dessa kompo-
nenter är ��%	�#��%���6��
���	�
	��� och �����%�������. 
 
Antonovskys forskningsmetod har varit kvantitativt inriktad. Han har utformat 
enkäter där var och en av frågorna är kopplade till en av de tre komponenterna i 
modellen, och genom att på ett kvantitativt sätt analysera respondenternas svar 
sedan avgjort hur stark KASAM respektive respondent har. Underförstått finns 
hos Antonovsky (2001) uppfattningen att huruvida en person upplever inkom-
mande information som begriplig, möjlig och meningsfull att hantera, är ett 
personlighetsdrag. En persons KASAM skulle alltså bestämmas inifrån. 

!�����	+��������������	

De modeller som vi här sammanför och lägger under benämningen obalans-
modeller har det gemensamt att de betonar att stress uppstår då det råder obalans 
mellan en individ och dennes arbete eller arbetsmiljö.  
 
Obalansmodellerna bygger på en objektiv världsuppfattning, där faktorer i den 
yttre miljön som inte står i balans med individens egna behov orsakar stress. 
Modellerna erkänner de individuella skillnader som finns mellan människors 
förmåga att hantera stress, men anser att förhindrandet av uppkomsten av stress 
hos medarbetare i första hand är en fråga om att förändra arbetsmiljön i sådan 
riktning att diskrepansen mellan medarbetare och arbetsmiljö minimeras. 

!�������	1��%'��������2��������	

Robert Karaseks krav/kontroll-modell från 1979 är en flitigt använd modell då 
det gäller att förklara orsaker till stress i arbetslivet. Denna tvådimensionella 
modell har som utgångspunkt att stress uppstår då obalans råder mellan arbetets 
krav och den möjlighet till kontroll som den anställde har då det gäller att möta 
kraven. Grundtanken är att fysisk och psykisk hälsa är beroende av förhållandet 
mellan arbetets psykologiska krav och individens kontrollmöjligheter. 
 
Med krav menar Karasek (1979) den psykologiska belastning det innebär för 
den anställde att utföra arbetsuppgifterna. Han medger att begreppet är svårt att 
definiera, men det är tydligt att den arbetsbörda som innefattas i kravdimen-
sionen i modellen är krav av kvantitativ karaktär. Som exempel på krav ger han 
bland annat olika tidskrav, såsom deadlines, antal rapporter som ska skrivas per 
vecka och dylikt. Andra typer av krav kan vara hastigheten med vilken defekta 
delar sorteras bort av en inspektör eller antalet statusrapporter som en ingenjör 
förbereder, menar han.  
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Den andra dimensionen, kontroll, representerar istället arbetarens möjlighet att 
utöva kontroll över sina aktiviteter. Begreppet kontroll är däremot inte begränsat 
till en enda faktor utan innehåller två aspekter. Dessa är dels �"�����"��
���, 
vilket innebär möjligheten att välja hur ens arbetsuppgifter ska utföras och att 
delta i de beslut som berör dem, och dels 
��"�����%� 
�� ���#�����	, med 
betydelsen att kunna få användning för ens kompetens och kvalifikationer, samt 
utveckla nya sådana i och genom arbetet. (Karasek 1979) 
 
Noterbart för denna modell är att höga krav i arbetet inte automatiskt leder till 
stress; det är först då dessa höga krav kombineras med låg grad av kontroll över 
arbetet som risken för stress är överhängande. Om de höga kraven är stressande 
är det därför att de skapar oro inför åtagandet att klara av arbetsuppgifterna och 
på grund av de konsekvenser som skulle bli ifall de förblir ouppklarade. Denna 
oro kan dock minska drastiskt om medarbetaren har kontroll över situationen, 
det vill säga om hon har makt att ta beslut och möjlighet att utöva sin kompetens 
i lösandet av uppgiften. (Karasek 1979) 
 
Modellen utgår från att fysisk och psykisk hälsa är helt avhängigt förhållandet 
mellan psykologiska krav och grad av kontroll. Den innehåller egentligen två 
hypoteser, nämligen: 
 

A. Hypotesen om anspänning motsvaras av pil A i figur 4. Den räknar med 
att höga krav i kombination med en svag kontroll leder till hög anspän-
ning. Då en människa är tvingad att utföra viktiga åtaganden som hon inte 
kan genomföra som planerat upplever hon en intensiv stress, skadlig för 
hälsan. Å andra sidan leder svaga krav i samband med hög grad av 
kontroll till en avslappnad situation. Risken är stor att en arbetssituation 
med dessa förhållanden medför leda och underminering av arbetarens 
kompetenser. (Karasek 1979) 

 
B. Den andra hypotesen förutsäger att situationer med höga krav, i förening 

med en hög grad även av kontroll, inte enbart är bra för att minimera 
anspänningen utan också leder till en god personlig utveckling, ett aktivt 
socialt deltagande liv, en förhöjd motivation och bättre förmåga till inlär-
ning. En arbetare som i denna situation står inför tunga åligganden är 
bättre rustad för att på ett bra sätt organisera sina arbetsuppgifter. Här är 
de höga kraven inte längre en källa till anspänning, utan till utmaning och 
producerar välgörande stress. Däremot är låga krav kombinerat med låg 
kontroll förenat med passivitet; arbetaren förväntas åstadkomma föga, och 
hon ges heller inte någon frihet. Sådana villkor minskar, enligt denna 
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teori, hennes förmåga att ta beslut och att lösa de problem som möter 
henne. Individen upptäcker undan för undan att hon saknar kontroll över 
situationen och hon lär sig, så att säga, att inte lära sig. (Karasek 1979)  

 

 

'�����2�:�.	
�-����	���9���������<.
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Om arbetet innebär höga krav, samtidigt som det erbjuder hög grad av kontroll, 
leder det enligt Karasek (1979) till positiva psykologiska resultat i form av 
aktiva, lärandeinriktade individer (ruta 1, figur 4). Självförtroendet höjs och en 
känsla av att kunna bemästra nya situationer infinner sig. Författaren medger 
dock att trötthet sätter den yttersta gränsen för hur aktivt ett arbete kan vara.   
 
Om en individ i stället varit utsatt för höga krav och låg kontroll under en lång 
tid, har hon ”samlat på sig” ackumulerad stress, och då är risken stor att denna 
individ upplever att hon inte bemästrar och inte kan lära sig att reda ut ens den 
mest triviala nya situation (ruta 2, figur 4). Om exempelvis en arbetare vid ett 
löpande band utsätts för allt högre krav på produktionshastighet är risken stor att 
det leder till stress, vilket kan visa sig i form av aggressivt beteende eller socialt 
tillbakadragande, menar Karasek (1979).  
 
Jobb med låga krav i kombination med låg kontroll riskerar däremot att leda till 
en känsla av apati och att arbetarens roll blir lik den hos en robot. I denna 
passiva arbetssituation kan till och med måttliga krav orsaka stress hos arbetaren 
(ruta 3, figur 4). 
 

*�����������	���%	
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Karasek (1979) vänder sig emot den idealbild av arbetet som han menar att 
många har, och som kännetecknas av låga krav i kombination med hög grad av 
kontroll (ruta 4, figur 4). Den här typen av arbete präglas visserligen av lugn och 
ro, och han medger också att arbetare inom yrken som kännetecknas av låga 
krav och hög kontroll är underrepresenterade i gruppen drabbade av stress och 
ohälsa. Han understryker dock att det här tillståndet inte leder till personlig 
utveckling och lärande i arbetet (Karasek 1979). 
 
Karasek och Theorell (1990) har utfört omfattande survey-undersökningar för 
att ta reda på hur arbetare inom olika yrkesgrupper uppfattar graden av krav och 
kontroll i arbetet. Några av dessa presenterar vi i figur 10 (se 10.1.5). I dessa 
undersökningar har inga nämnvärda könsskillnader kunnat identifieras gällande 
hur arbetarna uppfattar grad av krav i arbetet. Däremot visar undersökningarna 
på att kvinnor upplever en väsentlig lägre grad av kontroll över sitt arbete än 
män.  
  
1990 kompletterade Karasek och Theorell modellen med en tredje dimension, 
som har att göra med socialt stöd. Här menar de att kontroll inte enbart kan upp-
nås genom handlingsfrihet beträffande utförandet av formellt arbete, utan även 
genom handlingsfrihet vad gäller engagemanget i informella ritualer, såsom kaf-
feraster och rökpauser. Författarna listar fyra olika mekanismer där det sociala 
stödet på arbetsplatsen enligt dem kan bidra till välbefinnande för den enskilde 
arbetaren: 
 

- Socialt stöd fungerar som en buffert mellan psykologiska stressorer 
och negativt hälsoutfall. 

- Socialt stöd påverkar grundläggande psykologiska processer som är 
viktiga för bibehållandet av långsiktig hälsa och hur vi tillägnar oss 
ny kunskap. 

- Socialt stöd hjälper oss att på ett mer ändamålsenligt sätt hantera den 
stress som vi utsätts för, vilket kan främja ett mer produktivt beteende. 

- Socialt stöd leder till en positiv känsla av identitet, grundad på ett socialt 
bekräftande av att individen bidrar till att uppfylla kollektivets mål och 
till dess välbefinnande. 

 
Kira (2003) påstår att just denna krav/kontroll-modell i många studier visat sig 
ha hög träffsäkerhet för att förstå uppkomsten av stress i arbetslivet. Tack vare 
sin enkelhet har denna modell ofta använts, och har med tiden uppnått en hög 
ställning inom forskningen kring arbete och hälsa, hävdar de Jonge och Kompier 
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(1997). De nämner bland annat en studie av Jonsson m.fl. från 1989 (ur de Jonge 
& Kompier 1997) där 7219 anställda undersöktes i syfte att utröna huruvida 
krav, kontroll och stöd är betydelsefulla faktorer för uppkomsten av hjärt- och 
kärlsjukdomar. Studien visade också mycket riktigt att gruppen arbetare som 
upplevde hög grad av kontroll och stöd mer sällan drabbades av hjärt- och 
kärlsjukdomar. 

3��������	

En del forskare belyser den psykosociala risk som yrkesrollen kan utgöra för den 
anställde och som enligt dessa tankegångar kan ge upphov till stress. Vår 
ambition är inte att här på ett komplett vis redogöra för det inom socialpsyko-
login etablerade perspektivet rollteori,1 utan vi nöjer oss med att nämna tanke-
gångar som finns angående rollers betydelse för uppkomsten av stress. 
 
Bliese och Castro (2000) föreslår att kontrolldimensionen i Karasek och Theo-
rells (1990) modell (där även socialt stöd ingår) bör bytas ut mot rolltydlighet. 
De hävdar att om bara medarbetarna vet exakt vad som förväntas av dem, kan de 
klara av hög arbetsbelastning utan att negativ anspänning behöver uppstå. I en 
studie av 1786 manliga amerikanska soldater, där stress analyserades utifrån 
modellen arbetskrav/rolltydlighet/socialt stöd, påvisade författarna att relationen 
mellan arbetskrav och negativ psykologisk anspänning mildrades av tydliga 
roller. (Bliese & Castro 2000) 
 
Begreppet roll kan definieras som ”summan av de normer som hänför sig till en 
viss uppgift eller position” (Aubert 1979 ur Angelöw & Jonsson 2000). Med-
lemmarna i en grupp har likartade förväntningar på innehavaren av en viss posi-
tion vad beträffar bland annat uppträdande, plikter och rättigheter, vilket utgör 
individens roll. En roll definieras också av de roller som andra medarbetare har. 
Så definieras till exempel rollen som servitör på en restaurang i förhållande till 
rollen som restauranggäst och rollen som chef i förhållande till medarbetare och 
omvänt. Tanken är här att roller behövs i arbetsgrupper, eftersom det ömsesidiga 
beroendet av roller tjänar till att göra interaktionen mellan medarbetarna mer 
effektiv och förutsägbar. Med andra ord bidrar rollerna med en gemensam 
referensram som underlättar relationerna och begränsar tvetydigheterna och 
konflikterna på en arbetsplats. (Angelöw & Jonsson 2000) 

                                           
1 Se t.ex. Angelöw & Jonsson (2000) för en beskrivning av detta perspektiv. 
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Trots att krav/kontroll-modellen har spelat en viktig roll och utgjort referensram 
för otaliga studier om stress, har den inte desto mindre ofta kritiserats, ofta för 
att vara alltför enkelspårig (Bliese & Castro 2000). Även den utökade krav/kont-
roll/stöd-modellen har under nittiotalet inte sällan kommenterats och ifrågasatts 
hävdar de Jonge och Kompier (1997). Dessa forskare menar att flera studier som 
genomförts med denna modell som grund inte påvisat den nära koppling mellan 
krav, kontroll och stöd som modellen gör gällande. 
 
I den kritik olika forskare riktat mot modellen nämns nio områden som särskilt 
bristfälliga. Bland annat menar de att modellens styrka – dess enkelhet – också 
är dess svaghet. De saknar andra aspekter på arbetet än enbart de tre som ingår i 
modellen (krav, kontroll och senare också stöd). Så lyser exempelvis variabler 
som fysisk ansträngning, arbetstrygghet och fysiska riskfaktorer med sin från-
varo, menar de. (de Jonge & Kompier 1997) 
 
Vidare hävdar de att det förhållande som beskrivs i modellen mellan krav och 
kontroll inte kunnat påvisas i vissa studier som gjorts. Där detta förhållande 
ändå påträffats har det, enligt de Jonge och Kompier (1997), ofta visat sig vara 
”statistiskt svagt eller inte i förutsagd form” (vår övers.). Istället för ett linjärt 
förhållande (se pil A och B, figur 4) mellan krav och kontroll, säger de att kur-
viga förhållanden i en del studier påvisats mellan dessa båda faktorer. De menar 
alltså att empirisk forskning visar lite bevis för att relationen mellan krav och 
kontroll existerar såsom den beskrivs i modellen. Detta får också visst stöd av 
Moldaschl (2002) som pekar på att det i empiriska studier framkommit att 
arbetsbelastningen ofta ökar som följd av en högre grad av självbestämmande, 
och att detta därmed inte automatiskt leder till ett ”bättre” eller mer uthålligt 
arbete. 

!�������	"�������2��������	

Mismatch-teorin utvecklades ur ett upplevt behov av att förklara hur utbrändhet 
i arbetslivet uppstår. Medan krav/kontroll-teorin är inriktad på att klargöra hur vi 
kan utforma arbetet så att det leder till aktiva, lärandeinriktade individer, 
fokuserar mismatchteorin istället på orsaker till uppkomsten av stress och ut-
brändhet i arbetet. Enligt teorin beror dessa orsaker på en obalans1 mellan män-
niskans förväntningar på arbetet och hur arbetet i själva verket är. (Kira 2003) 

                                           
1 I texten har vi valt att använda det svenska ordet ��
�
� synonymt med den engelska 
termen ���
���6 trots att det sistnämnda begreppet bättre speglar den brist på överensstäm-
melse mellan en individs förväntningar och dennes arbete som mismatch-modellen behandlar. 
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Maslach och Leiter (1990) hävdar, i motsats till vad de individcentrerade 
teorierna säger, bestämt att utbrändhet inte är ett problem som beror på eller 
orsakas av den enskilda människan, utan på den sociala miljö där hon arbetar. 
Således blir deras förslag till lösning av utbrändhetsproblematiken inte att vidta 
åtgärder i syfte att förändra individens möjligheter att hantera stress, utan följd-
aktligen att förändra organisationen. De vänder sig emot den, i deras tycke, ut-
bredda förekomsten av skuldbeläggande av den enskilda medarbetaren, där hon 
själv menas vara upphov till sin utbrändhet och därmed själv också har ansvar 
att reda ut problemet. Författarna förordar istället åtgärder för företagshälsa som 
enda sättet att få bukt med problematiken. (Maslach & Leiter 1990) 
 
Maslach och Leiter (1990) talar om sex källor till utbrändhet, vilka samtliga har 
att göra med förhållanden där det råder obalans mellan människan och dennes 
arbete. Dessa är 
	�����	�
6� ����	���6� �����	"����%� �	"�����%6� �	"����
6� 
�9
�
��	����
��%�����
# och �"	����������. 
 
En medarbetares 
	�����	�
 kan bli en källa till utbrändhet då arbetsmängden 
blir för stor på grund av att människor förväntas producera mer med mindre 
resurser. Ett annat exempel är då tillfällena till avkoppling mellan arbetsmoment 
reduceras, samt då arbetsuppgifterna som ingår i en viss arbetsroll blir mer 
komplicerade och fler till antalet. (Maslach & Leiter 1990) 
 
.���	��� innebär här bland annat att ha möjlighet att prioritera i sitt dagliga 
arbete, liksom frihet att välja arbetsmetoder och att fatta beslut om resurs-
användning. Svårigheter att åtnjuta kontroll över sitt arbete beror enligt 
författarna bland annat på att allt arbete i en organisation förutsätter samarbete 
med andra människor, där alla strävar efter kontroll. Dessutom poängterar de att 
goda, utvecklande arbeten har inslag av oförutsägbarhet eftersom det är lärande 
att hantera oväntade problem som uppkommer. (Maslach & Leiter 1990) 
 
Detaljstyrning är ett sätt för ledningen att försöka erhålla maximal kontroll över 
företaget. Denna typ av styrning kan dock verka hindrande för medarbetarna i 
deras strävan efter kontroll, och tolkas ofta av dessa som brist på förtroende från 
ledningen, då de inte får använda sitt eget omdöme i yrkesutövandet. (Maslach 
& Leiter 1990) 
 
Författarna påpekar att människor hoppas på belöningar för sitt arbete. Om eko-
nomiska och andra incitament reduceras så att medarbetarna upplever att de er-
håller �����	"����%��	"�����%, samtidigt som mer arbete åläggs dem blir det till en 
källa till utbrändhet. På samma sätt kan %�����
#��� 
��
��	��� ligga till 
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grund för utbrändhet. Gemenskapen undergrävs av bristen på anställningstrygg-
het i kombination med en överdriven inriktning på kortsiktiga förtjänster från 
ledningens sida. Effekter av detta blir större konflikter mellan människor, min-
skat ömsesidigt stöd och ömsesidig respekt, samt eliminering av tillhörighets-
känsla hos medarbetarna. Just bristen på anställningstrygghet orsakar utslag-
ning av de personliga relationer som är en förutsättning för gemenskap, eftersom 
det är osäkert hur länge kollegorna stannar på jobbet. Följden blir ett individuali-
serat arbete, där var och en arbetar för sig – inte tillsammans. (Maslach & Leiter 
1990). 
 
Enligt Maslach och Leiter (1990) uppfattas en arbetsplats som rättvis om tre 
nyckelbegrepp genomsyrar den, nämligen förtroende, öppenhet och respekt. 
Bristen på gemenskap urholkar dessa tre begrepp, vilket får till följd att en källa 
till utbrändhet – känslan av �	"����
 – uppstår hos de anställda. Likaså pekar 
författarna ut ����	���%
��"	��	��%
	 som en källa till utbrändhet. Om ett före-
tag exempelvis talar gott om sitt engagemang för kundservice, samtidigt som det 
tar bort den personliga karaktären i sina kundrelationer uppstår ett glapp mellan 
företagets värderingar och dess handlingar. Detta är något som skulle kunna bli 
ytterligare en källa till utbrändhet hos medarbetarna, menar Maslach och Leiter 
(1990). 

1�����	���	��������	

Denna teori riktar in sig på att förklara hur arbete kan förorsaka utbrändhet. 
Frågan om hur arbetet bör utformas för att människor inte bara ska undvika att 
brännas ut, utan också för att skapa aktiva och lärandeinriktade individer och 
rusta dem för att klara av dagens arbetsliv berör däremot knappast mismatch-
modellen. �
  
En annan svaghet med modellen är, som vi ser det, att den är endimensionell. 
Den beskriver inga inbördes förhållanden mellan olika faktorer (såsom exempel-
vis det mellan krav och kontroll i krav/kontrollmodellen och de mellan tekno-
logi, organisation, arbetsmiljö, arbetsuppgifter och individ i balansmodellen [se 
4.2.2.3]), utan förutsätter att de sex källor som de listar upp orsakar utbrändhet 
oberoende av varandra. Vi misstänker därför att den ger en kraftigt förenklad 
bild av verkligheten. De faktorer som den anger som viktiga att beakta för att 
förstå hur stress uppkommer anser vi dock vara högst relevanta.  
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Kira (2000) menar att stress i dagligt tal ofta hänvisas till som antingen en 
stimulus eller som en respons, det vill säga att en medarbetare antingen har ett 
stressigt arbete (stimulus), eller att arbetet gör att hon känner sig stressad 
(respons). Hon önskar dock presentera en mer holistisk teori där stress kan ses 
som både stimulus och respons. Författaren talar om #!����%��
� �	��	�	 
som orsakar #!����%����	�, vilket i sin tur kan leda till vad författaren kallar 
#!�����%��
���	
��, eller #!����%���
�#"����%� 
 
Kostama m.fl. (1992 ur Kira 2000) delar upp dessa psykologiska stressorer i fem 
grupper: 
	��������$��������	
�E�
	�������	%
��
����, såsom arbetstid, pauser, 
arbetstakt och grad av repetitivt arbete; officiella och inofficiella ���
�
� 	��
9
�����	 mellan medarbetare, ledning och kunder; �!��
��	��	�	, såsom arbets-
position samt fysiska faktorer i 
	���������, såsom bullernivå och ventila-
tionssystem. Dessa psykologiska stressorer leder dock inte ovillkorligen till 
psykologisk anspänning, enligt Kira (2003). Istället menar hon att stressorerna 
bygger upp psykologisk stress i den omfattning som individens personliga fy-
siska och psykiska förutsättningar att hantera olika stressorer tillåter.  
 
Författaren menar att fysiska konsekvenser av stress�för en medarbetare avgörs 
av dennes tillgängliga fysiska resurser. De psykologiska konsekvenserna för en 
medarbetare, däremot, avgörs av individens egna uppfattningar om arbetsförhål-
landena på hennes jobb, tillsammans med hennes tillgängliga psykologiska 
resurser, såsom exempelvis motivation. Hos en individ med lämpliga fysiska 
och psykiska resurser behöver alltså vissa stressorer, enligt Kira (2000), inte 
leda till psykologisk anspänning. Detta kan dock bli fallet för en annan individ 
med andra individuella förutsättningar som utsätts för samma stressorer. Nega-
tiva effekter av detta kan på kort sikt exempelvis vara psykisk trötthet och på 
lång sikt psykosomatiska symptom, psykisk sjukdom och en känsla av aliena-
tion. (Kira 2000) 
 
Dessa individuella förutsättningar, eller så kallade balanserande faktorer, kan 
delas upp i två grupper; #�	�
����
 och ��	"���	��%
. De permanenta inklu-
derar faktorer som personlighet och kön, medan de föränderliga exempelvis 
innefattar en persons färdigheter eller världsbild. (Kira 2000) 
 
Intressant att notera i resonemanget som Kira (2000) för är emellertid�att denna 
psykologiska anspänning inte nödvändigtvis behöver vara av negativ art. 
Möjliga effekter av denna kan även vara personlig utveckling, bättre prestations-
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förmåga, arbetstillfredsställelse och att nya färdigheter utvecklas hos medarbe-
taren.1 
 

 

'�����5�:�7	����	����������<.��
�
��������11���	�.�	
��)))>�

 
I denna modell som Kira (2000) presenterar består elementen i stressprocessen 
av medarbetaren å ena sidan och arbetsmiljön å den andra. Att förhindra upp-
komsten av stress blir därmed såväl en fråga om att bättre rusta medarbetarna att 
hantera stressfulla situationer som att förändra arbetsmiljön i syfte att minimera 
antalet stressorer.  
 
Kira (2000) betonar alltså både arbetsmiljön och individens förutsättningar när 
hon talar om uppkomsten av stress i arbetslivet. Kahn (1981) och Levi (1987) 
(ur Kira 2000) preciserar modellen ytterligare, då de listar upp faktorer i den 
psykosociala arbetsmiljön som de menar är avgörande för uppkomsten av stress 
och som kan öka, alternativt minska den. De faktorer som nämns är: 
 

- 3������� – i vilken utsträckning jobbet kräver den anställdes färdigheter 
och förmågor. 

- /���������
�� – den betydelse och mening som medarbetaren tillskriver 
sitt arbete. 

- "����������	
�>�<��
�� – mängden och graden av komplexitet som 
arbetet består av. 

- 3����������<������� – huruvida medarbetaren producerar en hel produkt 
eller tjänst. 

- �������������<� – i vilken grad medarbetaren påverkar beslut som har 
betydelse för arbetet. 

                                           
1 Jfr Lazarus och Folkmans (1984) kognitiva utvärderingsmodell (se 4.2.1.1), i vilken 
liknande tankegångar framförs. 

Balanserande 
faktorer 

Psykologisk stress Psykologisk 
anspänning 

Psykologiska 
stressorer 



������$���%��������������������
	���������

   40 

- $?>����>�<��
�� – huruvida medarbetaren har frihet att bestämma vilka 
uppgifter som ska utföras och hur detta ska ske. 

- ���������� – huruvida medarbetaren har kontroll över denna. 

- )���������� – huruvida det finns oförenliga krav på arbetets utförande. 

- )���������<���
�� – huruvida medarbetaren vet vad som förväntas av 
henne. 

- 0�>���
��������������– hur förutsägbara händelser är och huruvida det 
finns procedurer för att hantera dem. 

- 3���������=�����<����������<� – i vilken grad arbetet kräver 
koordination med andra. 

- (���������������������� – hur arbetets krav är i förhållande till 
tidsbegränsningar. 

- #����>	�������	
��>��������������� – huruvida tillräckliga och lämpliga 
verktyg, tillgångar och information finns tillgängliga. 

- #����>	�������	
��>�������>�<��
���� – vilken relationen mellan 
arbetets krav och medarbetarens färdigheter och utbildning är. 

 
Lindström (1994 ur Kira 2000) betonar dock att de psykosociala stressfaktorerna 
kan variera mellan olika yrken. Exempelvis nämns att brandmän ofta utsätts för 
stora fysiska risker i sitt arbete, något som andra yrkesgrupper kanske helt 
saknar. Därför, menar Kira (2000), är det omöjligt att helt eliminera alla stress-
faktorer från arbetet genom förändrade arbetsprocesser eller dylikt; vissa stres-
sorer är helt enkelt inbyggda i uppgiften. 
 
Ett exempel på hur denna problematik kan hanteras ges av Smith och Sainforts 
balansmodell för arbetsstress (1989). De identifierar fem olika element som alla 
påverkar graden av stress en person utsätts för i ett arbetssystem. Dessa yttre ele-
ment, som påminner mycket om de grupper Kostama m.fl. (1992 ur Kira 2000) 
delar upp stressorerna i, är �!��� 
	��������6� 
	����##%����	6� �������%� och 
�	%
��
������ Modellens femte element är ��������� själv, vars personliga egen-
skaper, precis som i Kiras (2000) resonemang, anses ha stor betydelse för vilka 
effekter övriga element får för den stress personen i fråga upplever. 

                                           
1 Denna uppdelning, liksom flera andra tankegångar som återfinns i balansmodellen, före-
faller också ha inspirerats av den uppdelning av en organisation i interagerande delsystem 
som görs av Harold Leavitt i den s.k. diamantmodellen (1965 ur Bansler 1990). 
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I denna balansmodell påverkar alla ingående element varandra och den mängd 
stress en medarbetare i organisationen utsätts för. Vart och ett av de fem elemen-
ten kan innehålla faktorer som utgör ett hot mot en anställds psykiska eller 
fysiska hälsa, men också verka positivt, och motverka negativa influenser från 
stressorer inom andra element. Enligt Smith och Sainfort (1989) bör man därför, 
när man utformar arbete, sträva efter att finna en balans mellan de negativa och 
positiva psykosociala faktorer som hör till de olika delarna. När en förändring 
sker i något av de ingående elementen (exempelvis vid införandet av ny tek-
nologi, som ett nytt informationssystem) bör även övriga element ses över, så att 
balans mellan de olika elementen uppnås. Målet är att förstärka de positiva och 
stödjande faktorer som finns inom varje element, och i möjligaste mån eliminera 
de negativa, för att på så sätt sträva efter en optimal psykisk och fysisk belast-
ning på medarbetaren. 
 
Smith och Sainfort medger dock, precis som Kira, att vissa stressorer är omöj-
liga att bygga bort. Däremot kan de motverkas genom satsningar inom andra 
områden; om ett arbete till exempel ställer höga krav på en anställds kognitiva 
förmåga kan detta balanseras genom en satsning på utbildning (Smith & Sainfort 
1989). 
 
En stor fördel med balansmodellen är, enligt författarna själva, att den inte foku-
serar på en eller ett fåtal faktorer, som exempelvis krav/kontroll-modellen gör. 
Istället erbjuder modellen ett holistiskt perspektiv, där alla olika aspekter av ett 
arbete bör beaktas vid utformandet av det. Smith och Sainfort nämner ändå 
några vanliga stressorer inom varje element: 
 

Teknologi 

Arbetsuppgifter 

Individ 

Organisation 

Arbetsmiljö 
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#�������� – Graden av psykologisk och fysiologisk belastning, och hur arbets-
uppgifterna utförs bestäms i hög grad av den teknologi som den anställde använ-
der sig av. När teknologin orsakar för hög (eller för låg) arbetsbelastning leder 
detta lätt till stress och andra skadliga hälsoeffekter (Smith m.fl. 1981; Johans-
son & Aronsson 1984; Ostberg & Nilsson 1985; ur Smith & Sainfort 1989). 
Smith och Sainfort skriver också att en av de tydligaste effekter av teknologi 
handlar om den rädsla för att använda teknologin som ofta finns bland arbetare. 
Andra negativa effekter inkluderar oro för att förlora arbetet, något som ofta blir 
en konsekvens av att teknologin blir allt effektivare (Smith & Sainfort 1989). 
 
0����������� – Den organisation i vilken arbetsuppgifterna utförs har enligt 
författarna stor påverkan på stressnivån och den allmänna hälsan hos dem som 
arbetar inom organisationen. Sättet på vilket ny teknologi introduceras i orga-
nisationen och presenteras för de anställda, samt i vilken utsträckning de ges 
möjlighet att acklimatisera sig till den nya teknologin är också relaterat till 
stress. Andra stressorer som nämns inom detta element är möjlighet till utveck-
ling, anställningstrygghet och övertidsarbete. Även rollkonflikt och –otydlighet 
sorteras av författarna in under organisatoriska aspekter som har stor påverkan 
på individens hälsa. (Smith & Sainfort 1989) 
 
�������������� – Enligt Smith och Sainfort (1989) är detta det område som 
studerats mest av stressforskare. Här återfinns stressfaktorer som graden av 
variation i arbetet, meningsfullhet och arbetsbelastning. Även graden av kont-
roll, enligt den definition som ges av Karasek m.fl (1979, se 4.2.2.1) kan enligt 
författarna leda till stressrelaterad ohälsa och sorteras därför in under denna 
kategori.  
 
���������?= – Flera kända stressorer återfinns inom arbetsmiljöområdet. Ljud-
nivå och luftkvalitet är exempel på två faktorer som kan påverka blodtryck och 
få negativa konsekvenser för det psykiska välbefinnandet (Glass & Singer 1981; 
Cohen & Weinstein 1981; ur Smith & Sainfort 1989). 
 
��<���< – En mängd personliga egenskaper avgör vilka effekter de tidigare 
nämnda elementen som ingår i modellen får för en individ. Författarna räknar 
bland annat upp personlighet, fysisk hälsa, kunskaper och färdigheter, tidigare 
erfarenheter och personliga mål och behov som exempel på faktorer som, i 
enlighet med den modell Kira (2000) presenterar verkar balanserande på övriga 
element. 

	



������$���%��������������������
	���������

   43 

1�����	���	��������	

Moldaschl (2002) hävdar att det positivistiska ”stressorskoncept” som represen-
teras av arbetsstress- och balansmodellen är bristfälligt. Han hävdar att om ett 
positivt samband mellan exempelvis arbetsuppgiftens komplexitet och stress kan 
fastslås, skulle detta kunna användas som ett argument för att en återgång till ett 
förenklat, tayloristiskt1, arbetssätt automatiskt skulle leda till ett ”bättre” arbete. 

!�����	������	��	��%�������	�%	��������	

Till skillnad från de modeller vi hittills redogjort för bygger denna modell inte 
enbart på individen och arbetsmiljön. Denna modell utvidgar analysen till att 
även omfatta den sociala och kulturella miljö som vi individer lever i. Den här 
teorin vill vara ett mindre individualistiskt och mer socialt alternativ för att 
förklara stress. Teorin låter påskina att alla medlemmar i ett kollektiv reagerar 
på likartat sätt då de står inför ett hot. 
 
Hobfoll (1988) har utvecklat denna modell över stress, i vilken resurser spelar 
en avgörande roll. Teorin säger att individer är motiverade att erhålla, behålla, 
skydda och utveckla det som betyder något för dem. Hobfoll (1988) menar 
vidare att förhållandet mellan att förlora och att vinna resurser inte är propor-
tionerligt; den negativa verkan av att förlora är långt kraftigare än att den posi-
tiva av att vinna. Individerna strävar alltså efter att i varje situation begränsa 
risken för förlust av något för dem värdefullt. En stressfull situation är här ekvi-
valent med en situation som innebär ett hot om eller verklig förlust.2 Inför en 
föränderlig omgivning litar individerna på sina resurser för att anpassa sig till de 
nya förhållandena (Hobfoll 1988). 
 
Psykologisk stress uppkommer, enligt denna teori, vid följande tre tillfällen: 

- när individens resurser hotas 

- när individens resurser förloras 

- när individen investerar sina resurser och inte får tillbaka det hon räknat 
med. 

 

                                           
1 ”Det tayloristiska arbetet”, eller ”Scientific Management”, innebär i korthet ett toppstyrt 
arbete, där ”hand” och ”hjärna” separerats. Det typiska exemplet är det löpande bandet, vid 
vilket arbetet består av enkla upprepade operationer och arbetstakten bestäms av bandet. 
2 Även teorin om bevarandet av resurser har således likheter med Lazarus och Folkmans 
kognitiva utvärderingsmodell (1984). 
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De resurser som Hobfoll (1988) talar om delas in i fyra olika kategorier. I sin 
analys urskiljer Hobfoll (1988) hela 74 specifika resurser som sägs vara gemen-
samma för alla individer i vårt västerländska samhälle. Vi ska inte lista dem här, 
utan nöjer oss med att nämna de fyra kategorier i vilka dessa 74 resurser ingår. 
 
Kategorierna är 
���	����	 (till exempel att förlora ett hus), #�	����%���9
��	����	 (exempelvis att förlora sin självkänsla), ������	��	����	 (exempelvis 
att förlora jobbet) och ���	%�	��	��	����	 (till exempel förlust av kunskap).  
En viktig poäng som författaren gör av dessa resurskategorier är att de är tätt 
sammanknutna. Således anses att en vinst inom en resurskategori ger positiv 
återverkan på de andra kategorierna. På så sätt skulle exempelvis en löneför-
höjning leda till högre självförtroende. Omvänt skulle en förlust inom en resurs-
kategori likaledes orsaka skada inom de andra kategorierna – exempelvis 
innebär att förlora jobbet sämre möjligheter att köpa nya materiella ting. 
Resursernas tjänar, enligt Hobfoll (1988), till att garantera en individs eller en 
grupps överlevnad. 
 
Teorin utgår från en subjektiv världsuppfattning såtillvida att den håller före att 
de resurser som står på spel vid en stressfull situation varierar från individ till 
individ, men teorin är samtidigt objektiv på grund av uppfattningen att stress 
alltid har en objektiv grund i det samhälle där individen finns (Hobfoll 1988). 
Författaren menar vidare att även om en person har en given resurs är det inte 
säkert att hon kan använda den i ett visst socialt sammanhang. Detta kan bero på 
personens kön, etnicitet eller hierarkiska position. Exempelvis kanske en kvinn-
lig anställds goda självförtroende inte är henne behjälpligt då hon argumenterar 
med sin manlige chef, på grund av arbetsplatsens kultur. 
 
Då Kira (2002, 2003) talar om skapandet av uthålliga arbetssystem utgår hon i 
stor utsträckning från Hobfolls tankegångar om resursers betydelse. Hon menar 
att uthållighet innebär långsiktig personlig utveckling, så att förändringar och 
nya utmaningar, vilket anställda ofrånkomligen ställs inför i dagens arbetsliv, 
blir hanterbara. Hon säger att ett gott och hållbart arbete inte konsumerar de an-
ställdas resurser utan istället regenererar dessa (Kira 2002). Att skapa ett uthål-
ligt arbetssystem blir, för organisationer, således en fråga om att bistå de anställ-
da med tillräckliga resurser för det arbete som ska utföras (Kira 2002, 2003). 
 
Vad dessa resurser konkret består av är sedan ett problem som inte låter sig lösas 
på ett sakligt och opersonligt vis eller i form av en organisatorisk prototyp, utan 
resursernas innehåll kan variera mellan anställda. Organisationen kan och bör 
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däremot hjälpa de anställda att förnya sina psykologiska resurser så att de kan 
växa som människor i sitt arbete, menar Kira (2002).  
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Många sidor av arbetssituationen kan förändras av införandet av ett informa-
tionssystem (Grundén 1993). Förutom förändringar i den fysiska miljön uppstår 
även förändringar i den psykosociala miljön; kommunikationsmönstret och den 
sociala interaktionen i arbetet förändras i de flesta fall. Såväl färre som fler 
mänskliga kontakter kan bli konsekvensen av informationssystemet. Användan-
det av informationsteknologiska applikationer i det dagliga arbetet kan innebära 
såväl positiva som negativa effekter för de anställdas välmående. (Grundén 
1993) 
 
Positiva effekter av införandet av informationssystem kan exempelvis bestå av 
nya möjligheter till kompetensutveckling och nya intressanta arbetsuppgifter, 
menar Järvenpää och Eloranta (2001). En annan fördel med teknikens införande 
kan vara att kunskapsspridning inom organisationer underlättas. Wallace (2004) 
åberopar två teknologiska genombrott som har betytt mycket för möjligheten för 
organisationer att samla, spara, sprida och hantera kunskap. Dels är det utveck-
landet av analytiska rapportverktyg, för att få fram statistiska samband som kan 
underlätta utvärderingen av strategiska val (exempelvis få frågor av typen ”är 
kvinnor eller män mest effektiva när det gäller telefonförsäljning av vissa pro-
dukter?” besvarade), dels är det nätverksbyggandet av datorer så att tyst kuns-
kap1 kan delas ut till alla medarbetare så att mindre erfarna medarbetare kan ta 
del av mer rutinerade medarbetares erfarenheter och kunskaper. �
 
Järvenpää och Eloranta (2001) pekar däremot på faran som det, enligt deras 
mening, innebär för medarbetare att oavbrutet arbeta med datorer. Orimlig stress 
och utbrändhet kan bli följden, påstår de. Även om författarna menar att upp-
komsten av dessa symptom ofta beror på kopplingen mellan hög datoranvänd-
ning och ökad arbetsbelastning, anser de också att ständigt arbete framför en 
dator i sig kan vara ohälsosamt. Augustsson och Sandberg (2003) hävdar dess-
utom att en stor del av det som kallas IT-arbete är ”relativt lågkvalificerad och 

                                           
1 Erfarenhetsbaserad, intuitiv kunskap som ofta utvecklats under ett långt yrkesliv. 
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repetitiv inmatning av information i standardiserade system, ofta under monoton 
kognitiv belastning”.  
 
Även Grundén (1993) menar att en ökad belastning av de anställda med hjälp av 
den nya tekniken, med fler ärenden av samma slag, ökar monotonin och troligt-
vis också arbetsbelastningen. Hon varnar i sin tur för att just monotona arbeten 
med låg grad av självbestämmande kan bidra till en inlärningsprocess som 
bygger på erfarenheten att det inte lönar sig att vara aktiv och handlingskraftig. 
Hon ger dock ett förslag till hur man kan tillvarata teknikens möjligheter och 
samtidigt förbättra arbetskvaliteten för de anställda. Genom att tillföra med-
arbetarna nya arbetsuppgifter kan en större variation och bättre förutsättningar 
för en väl avvägd arbetsbelastning skapas, menar hon. 
 
För individen märks de nya arbetslivsvillkor som tekniken grundlägger samman-
fattningsvis genom begreppen flexibilisering, decentralisering och grupporgani-
serat arbete, skriver Rådet för arbetslivsforskning (2000). Flexibiliseringen inne-
bär en ”uppluckring av fasta strukturer i arbetet” vilket bland annat leder till 
vidare befattningar och flexiblare anställningsformer.1 Detta gör att arbetet mer 
och mer förlorar sin roll som identitetsskapare. (Rådet för arbetslivsforskning 
2000) 
 
Kraven på individerna ökar också. De måste ständigt vara beredda på att vidare-
utveckla sig och tvingas passa in i nya fysiska och virtuella team. Författarna till 
tidigare nämnda rapport skriver vidare att IT-utvecklingen tenderar att gynna de 
individer som har god inlärningsförmåga av abstrakt kunskap och de menar att 
tekniken har potential att vara till stor hjälp i det dagliga arbetet men att prog-
ramvaran ofta är för dåligt utformad för att ge det stödet. (Rådet för arbetslivs-
forskning 2000) 
 
En annan effekt av informationsteknikens påverkan på arbetslivet är de ökade 
möjligheter tekniken ger för arbetsgivare att kontrollera sina anställda. Grundén 
(1993) påpekar att informationssystem ofta bygger på någon av Mintzbergs 
koordineringsmekanismer standardisering av färdigheter, kunskaper, resultat 
eller regler för utförandet av arbetet. Införandet av ett dylikt informationssystem 
ökar arbetsgivarens möjlighet till kontroll över sina anställda. Chefer eller för-
män behöver inte längre gå runt och fysiskt övervaka sina anställda, då varje 
tangenttryckning teoretiskt sett kan registreras med hjälp av tekniken. Detta är 
något som kan leda till ökad stress och vantrivsel på arbetsplatsen (Baase 2003). 
                                           
1 Jfr Allvin (1997), vars tankegångar om flexibiliseringen av arbetslivet berörs i 4.1.2. 
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En datorisering av arbetet riskerar vidare att angripa och förändra arbetets 
”kärna”, det vill säga det som tidigare upplevdes som meningsfullt i arbetet och 
som därmed var motiverande, menar Grundén (1993). De anställdas tysta kuns-
kap, som de förvärvat genom år av erfarenheter i yrket och som gör att arbetet 
känns meningsfullt och säkert, kan då ryckas bort, anser hon. 
 
Grundén (1993) hävdar också att effekterna på arbetskvaliteten av ett informa-
tionssystems införande i en viss arbetsgrupp beror på ett komplex av faktorer, 
såsom organisationsprinciper, systemutvecklingsmetod, grad av användarinfly-
tande med mera. Hon menar också att ett och samma informationssystem kan få 
positiva effekter för vissa användare och negativa effekter för andra. Vidare be-
lyser hon svårigheten med att skilja ut teknikens betydelse för arbetskvaliteten 
genom att poängtera att varje individ naturligtvis har sina egna preferenser vad 
gäller utformningen av arbetssituationen. 

#���	4�������	�)�	��������������	

Att informationstekniken påverkar arbetslivet råder det, enligt författarna till en 
rapport kallad ”Arbete och IT”, ingen tvekan om. Sysselsättningen, arbetsinne-
hållet och arbetsmiljön är faktorer som i hög grad är utsatt för påverkan av tekni-
ken, slår de fast. Utredarna ställer sig också frågan om på vilket sätt och i vilken 
omfattning arbetslivet påverkar tekniken, och menar att detta sker i alltför liten 
utsträckning. (Rådet för arbetslivsforskning 2000) 
 
I tidigare nämnda rapport talas det om förhållandet mellan IT och arbetslivet uti-
från tre skilda perspektiv, nämligen individens, företagets och samhällets. Sett ur 
företagets perspektiv visar all erfarenhet på att införandet av IT-system måste 
samspela med förändringar i arbetsorganisation, arbetsprocesser och kompetens 
för att bli vinstgenererande. Att IT och arbetet samspelar är därför ställt utom 
tvivel, sett utifrån företagsperspektivet. (Rådet för arbetslivsforskning 2000)  
 
Ur ett samhälleligt perspektiv menar utredarna att orsakerna till stress och ut-
brändhet utgörs av de kraftiga nedskärningarna i den offentliga sektorn samt för-
ändringarna i näringslivet, vilka lett till ständiga omstruktureringar och över-
talighet. De skriver också att problemen med stress och utbrändhet i arbetslivet 
är särskilt tydliga i den offentliga sektorn. (Rådet för arbetslivsforskning 2000) 
 
Forskare är överens om att de förändringar i den svenska ekonomin och i arbets-
livet som skedde under 1990-talet tenderar att underskattas för att förstå orsa-
kerna till de förändringar av arbetslivet som tycks pågå (von Otter 2003). Inte 
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minst i den tidigare starkt konkurrensskyddade offentliga sektorn har effekterna 
av dessa förändringar blivit synbara. Arbetsgivarna har där fått nya möjligheter 
att ställa olika alternativ mot varandra och välja ut det mest lönsamma. Den nya 
informationstekniken har möjliggjort dessa jämförande analyser, genom möjlig-
heten till snabba kostnadsuppföljningar och kostnadsjämförelser (von Otter 
2003). 
 
Forskarna menar att tekniken på detta sätt har bidragit till ett rationaliserings-
tryck och en produktivitetspress bland organisationerna. Denna ökade produk-
tivitetspress har tagit sig uttryck i en ökad satsning på bättre teknologier och sys-
tem, men kraven på personalens arbetsinsats har också ökat, menar de. I synner-
het inom den offentliga sektorn har produktivitetspressen resulterat i krav på 
ökad arbetsinsats hos personalen, och även minskning av personaltätheten. (von 
Otter 2003) Många förändringsarbeten där införande av informationsteknik in-
gått har således varit inriktade på att åstadkomma ökad operationell effektivitet 
för verksamheten, ofta med personalnedskärningar som följd. Alltför sällan har 
dock möjligheterna att på ett grundläggande sätt förbättra arbetets natur och 
organisation tagits till vara, skriver Orlikowski m.fl. (1996). 
 
Det finns dock forskare som vill tona ner den betydelse IT har haft på arbets-
livet. Till exempel fastslår Augustsson och Sandberg (2003) att informations-
teknologin inte har någon enhetlig påverkan på arbete och organisation, utan  
menar istället att talet om IT:s betydelse för arbetet ofta tenderar att överdrivas. 
De anser att arbetslivets pågående förändring och utveckling har att göra med 
många andra samtida fenomen såsom en ökad internationalisering och globali-
sering, ökad konkurrens och förändrade institutioner och normer, inte bara den 
snabba utvecklingen av IT. För dem ingår IT i en helhet, bestående av bland 
annat arbets- och produktionsprocesser, verktyg och den mänskliga arbetsin-
satsen. Just IT:s betydelse för arbetslivet är således, enligt dessa forskare, svårt 
att skilja ut. (Augustsson & Sandberg 2003) 
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Försäkringskassan är den myndighet som administrerar de försäkringar och 
bidrag som ingår i socialförsäkringen i Sverige. Det finns en regional försäk-
ringskassa i varje län, totalt 21 stycken. Under dessa finns ca 240 lokalkontor, 
ungefär ett per kommun. Varje försäkringskassa är en självständig förvaltnings-
enhet, men styrs från huvudkontoret i Stockholm. Försäkringskassans uppdrags-
givare är regeringen, som också utser styrelsen. 
 
De 21 försäkringskassorna handlägger enskilda försäkrings- och bidragsären-
den. De har omkring 16 000 personer anställda. Varje kassa leds av en styrelse 
och en direktör. Styrelserna är förtroendevalda och tillsätts av regeringen på för-
slag av de politiska partierna i kommuner eller landsting. Dessa styrelser har ett 
övergripande ansvar för exempelvis personalfrågor och fastställer bland annat 
organisationen, förvaltningsbudgeten och årsredovisningen. 
 
Socialförsäkringsnämnder med förtroendevalda ledamöter beslutar i vissa en-
skilda ärenden, bland annat förtidspension, handikappersättning, vårdbidrag och 
bilstöd. I de flesta försäkringsärenden beslutar dock tjänstemän på Försäkrings-
kassan. Varje år betalas ca 425 miljarder kronor ut i ersättningar från socialför-
säkringen, vilket motsvarar ungefär en sjättedel av bruttonationalprodukten. 
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Under Försäkringskassan i Östergötland finns 13 lokalkontor (ett i varje kom-
mun) samt 4 så kallade servicepunkter. Organisationen leds av en länsdirektör, 
som rapporterar till produktionsdirektören. Verksamheten är uppdelad i tre 
huvudprocesser: �
�������	�$��	, �����	"�	��% och #������ ���� �
����
##. 
För varje process ansvarar en försäkringschef. Inom varje process ansvarar 
sedan teamchefer för de arbetsgrupper som ligger under respektive process. 
Inom processen familjeförmåner finns fem teamchefer, som var och en ansvarar 
för arbetsgrupper på upp till cirka 20 personer. 
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Vi har förlagt vår undersökning till Föräldrapenninggruppen vid Försäkringskas-
san i Linköping (FP-gruppen). Gruppen tillhör processen sjukförsäkring. FP-
gruppen, som vid undersökningstillfället i november 2004 bestod av 16 anställ-
da, har som huvudsakliga arbetsuppgifter att handlägga föräldrapenning (FP), 
tillfällig föräldrapenning (TFP) och aktivitetsstöd. De två förstnämnda ärende-
slagen handläggs sedan 2002 med hjälp av ett datorbaserat ärendehanterings-
system, medan aktivitetsstöd handläggs manuellt. 
 
'=�>�<��������� ger föräldrarna möjlighet att avstå från arbetet för att vårda 
barnet i upp till 480 dagar till och med att barnet fyllt åtta år eller slutat grund-
skolans första klass. Under 390 av de 480 dagarna ges ersättning till så kallad 
sjukpenningnivå, det vill säga 80 procent av den sjukpenninggrundande inkoms-
ten (SGI). Resterande dagar ges ersättning enligt den så kallade grundnivån eller 
lägstanivån. Föräldrarna avgör själva hur dessa dagar ska fördelas, med undan-
tag för 60 dagar (de så kallade mamma- och pappamånaderna). Föräldrapenning 
tas ut för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. 
 
#���>����� =�>�<����������betalas ut då en vårdnadshavare eller annan person 
avstår från förvärvsarbete för att vårda sjukt barn (upp till 12 år, i undantagsfall 
upp till 18 år). Ersättningsnivån är 80 procent av SGI. 
 
������������=< kan ges till den som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt 
program, exempelvis arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, datortekverk-
samhet eller aktivitetsgaranti. Den som uppfyller villkoren för ersättning från 
arbetslöshetskassan eller är utförsäkrad får maximalt 680 kronor (i undantagsfall 
730 kronor) och lägst 320 kronor per dag i aktivitetsstöd. För den som inte upp-
fyller villkoren ges ersättning med 223 kronor per dag. 
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handikapp 
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FP-gruppen är i sin tur uppdelad i två separata undergrupper som arbetar i an-
gränsande rum i Försäkringskassans lokaler i Linköping. Den enda skillnaden 
mellan dessa grupper är att den ena handlägger ärenden för personer födda den 
första hälften av månaden, och den andra gruppen handlägger personer födda 
under den senare. Varje handläggare är dessutom personligt ansvarig för perso-
ner med bestämda födelsedatum; en handläggare handlägger personer födda den 
1:a och 2:a i månaden, nästa handlägger personer födda den 3:e och 4:e och så 
vidare. Därigenom vet varje handläggare exakt vilka ärenden som tillhör dennes 
arbetsuppgifter. 
 
TFP handläggs i första hand av den så kallade �	����������-gruppen (TFP-FO), 
som också har hand om telefonikundtjänsten. De arbetar dock bara med rena 
utbetalningsärenden, ärenden som kan handläggas direkt utan att några större 
utredningar behöver göras. De mer komplicerade ärendena slussas vidare till FP-
gruppen, även kallad �
���������-gruppen. 

&���	/�����)��������,���	789�:	

&�����	��������	���	�����'��	

Ärendehanteringssystemet (ÄHS) är ett datorstöd för handläggning av försäk-
ringsärenden. Systemet fungerar som en plattform, på vilken förmånsspecifika 
system kan integreras. Genom ÄHS önskar man underlätta handläggningen av 
ärenden för handläggarna på försäkringskassan. 
 
Den första versionen av Ärendehanteringssystemet att implementeras i försäk-
ringskassorna var ÄHS 1.31. Systemet infördes under andra kvartalet av 2002 
och var en del i en större verksamhetsutveckling som försäkringskassorna var 
föremål för. Projektet var emellertid avgränsat till att bara omfatta verksam-
hetsområdena ���#�����%6� �����"���%� ��	"��	
#�����%�och 
��	����%�
�� 	��
9
������	��%. I version 1.8, som är den version vi studerat, har även system för 
��	"��	
#�����% och ���#�����%%	���
���������� integrerats. 
 
Faktorer som manade fram verksamhetsutvecklingen var av ledningen upplevda 
behov av ökad likformighet i rättstillämpningen, ökad fokuseringen på kund-
perspektivet, större flexibilitet i organisationen samt förbättringar av arbetsor-
ganisationen och arbetsmiljön. Huvudmålet för projektet var att effektivisera 
verksamheten ur kund- och uppdragsgivarperspektiv. Mer konkret impliceras 
huvudmålet av att målen för handläggningskvalitet, genomströmningstid och 
kundrelationer uppnås till lägsta möjliga administrationskostnad, något som i sin 
tur ska uppnås genom:  
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� nya och effektivare kundmöten (ökad tillgänglighet) 

� snabbare och enklare handläggning, genom bl.a. direkthandläggning 

� ökad kvalitet i handläggningen 

� minskade stycktider 

� att rationaliseringspotentialen tas tillvara 

� ökad flexibilitet i organisationen. 
 
De ekonomiska investeringarna i ÄHS anses av Riksförsäkringsverket vara 
”mycket omfattande”. Förväntningarna är dock höga på att investeringarna ska 
ge ekonomiska effekter i verksamheten, bland annat i form av lägre kostnader.  
 
Det är tydligt att det huvudsakliga syftet med ÄHS införande i försäkrings-
kassorna är kostnadsmässigt. Genom att skapa snabbare och enklare handlägg-
ningsprocesser, samt öka handläggningens kvalitet kan rationaliseringspoten-
tialen tas tillvara. Enligt användarhandledningen för Ärendehanteringssystemet 
är det primära målet med ÄHS för den operationella verksamheten att underlätta 
ärendehandläggningen för handläggare på försäkringskassorna. 

&�����	������%����	
ÄHS har inneburit en övergång från pappersdokument till elektroniska doku-
ment. Som figur 9 visar skannas alla ansökningar och andra handlingar (1), det 
vill säga överförs från papper till en elektronisk handling, för att sedan lagras i 
en elektronisk akt för den aktuella försäkringskassans räkning. Denna skanning, 
som sker centralt vid Försäkringskassans inläsningscentral i Östersund, innebär 
att handlingens innehåll överförs i form av en bild (2). I ÄHS går det inte att 
påverka innehållet i den elektroniska handlingen, dess användargränssnitt tillåter 
bara läsning, inte ändringar av handlingen. 
 
Via SHS, Spridnings- och hämtningssystemet (3), läggs sedan den elektroniska 
akten som ett nytt ärende, eller infogas i ett befintligt ärende i något av de elek-
troniska postfack, så kallade korgar, som finns vid FP-gruppen i Linköping (4). 
Handläggarna har åtkomst till ärenden i tio olika korgar. I korgarna FP 1-5, FP 
6-10 och så vidare (till och med FP 26-31) hamnar föräldrapenningärenden 
uppdelade efter födelsedatum. I FSKP och FP korta läggs ärenden som bland 
annat rör sekretess. De sista korgarna är TFP BO, i vilken TFP-ärenden hamnar, 
samt SGI-korgen, för sjukpenninggrundande inkomst. 
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Från dessa korgar plockar handläggarna till sig de ärenden de själva är ansvariga 
för, och placerar dessa i sin personliga korg (5), varifrån de sedan kan börja 
handlägga dem. 
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Företagen Enea Redina1 och ArbetsMiljöResursen presenterade i april 2002 en 
utvärdering av ÄHS 1.3 ur ett användbarhetsperspektiv som genomförts under 
föregående och tidigare samma år. Utvärderingen genomfördes på Försäkrings-
kassan i Ronneby, och riktade in sig på alla delar av Försäkringskassan där ÄHS 
dittills hade införts. Användare som arbetar med handläggning av flera olika 
ärendeslag studerades alltså, bland annat samordnare av rehabilitering, sjukpen-
ning och tillfällig föräldrapenning. 
 
Enea Redina är ett IT-konsultföretag som specialiserat sig inom användbarhets-
design och ArbetsMiljöResursen är en enskild firma som utför konsultuppdrag, 
kartläggningar med mera, bland annat inom områdena IT och arbetsmiljö. Ut-
värderingen utfördes av dessa två företag tillsammans på uppdrag av Försäk-
ringsanställdas förbund och SACO. 
 
Efter den förstudie som gjordes kom utvärderingsgruppen, bestående av två per-
soner från Enea Redina och en person från ArbetsMiljöResursen, fram till att 
faktorerna användbarhet, yrkesrollens förändring, arbetsmiljö och hälsa (fysisk 
arbetsmiljö) samt ÄHS införande (den generella processens införande) skulle 
utvärderas. Utvärderingen genomfördes med en kombination av metoder. Dessa 
var enkätundersökning, erfarenhetsbaserad utvärdering (en så kallad heuristisk 
utvärdering, eller expertutvärdering, som är en vanlig metod inom användbar-
hetsområdet),2 fältstudie och videofilmsmätning. 
 
Utvärderingsgruppen kunde identifiera ett flertal problem utgående från vissa 
riktlinjer för användbarhet, vilka vi utelämnar att redogöra för här då dessa 
problem ligger utanför ramen för vår studie (se 1.5). Av samma skäl bryr vi oss 

                                           
1 Idag Guide Redina AB. 
2 Se t.ex. Preece m.fl. (2002) för en beskrivning av denna utvärderingsmetod. 
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inte heller om att diskutera de problem som utvärderingsgruppen funnit an-
gående ÄHS införandeprocess eller de effekter på den fysiska arbetsmiljön som 
ÄHS medfört. De resultat som utvärderingsgruppen kommit fram till angående 
effekter på yrkesrollens förändring är däremot något som vi ser som relevant för 
denna studie, varför vi redogör för dessa här. 
 
Utvärderingen pekar på att införandet av ÄHS medfört en förändring av hand-
läggarrollen till att bli mer av en ”knapptryckarroll”, det vill säga att ÄHS tagit 
över mer och mer av beslutsutrymmet från handläggaren, vilken reducerats till 
att bli administratör av systemet. Denna förändring, som utredarna säger sig ha 
påvisat, hävdar de har lett till en rad negativa effekter för handläggarna. Detta 
sägs ha visat sig i minskad arbetstillfredsställelse, mindre intressant arbetsinne-
håll, minskad kontroll över den egna arbetssituationen, ökad arbetsbelastning, 
risk för minskad motivation och arbetsglädje, handläggarkompetens som föränd-
rats till datorkompetens samt ökat teknikberoende. 
 
Undersökningen visar att alla studerade handläggare efter införandet av ÄHS 
arbetar mer vid datorn än tidigare, att många handläggare anser att arbetet har 
blivit mer enformigt med ÄHS, att flertalet handläggare anser att ÄHS inneburit 
ett ökat negativt ansvar och att 60 % av dem upplever en försämring av den egna 
kontrollen över sin arbetsinsats. Intressant att notera är att de handläggare som 
anser att ÄHS inneburit ökade möjligheter för andra att övervaka och kontrollera 
deras arbete inte är fler utan exakt lika många som de handläggare som anser att 
denna typ av kontroll har minskat.  
 
De ökade stressnivåer som utredarna menar att ÄHS inneburit för handläggarna 
tror de kan ha att göra med systemets, enligt dem, bristfälliga utformning ur an-
vändbarhetssynpunkt. Exempelvis pekar de på forskningsresultat som visar att 
otydliga meddelanden från programmet om att det arbetar, något som ÄHS ofta 
ger, är mycket stressande för användaren. 
 
Utredarna medger emellertid att många av de negativa effekter av ÄHS infö-
rande som vi här redogjort för kanske inte behöver vara bestående, utan even-
tuellt mer har att göra med det naturliga motstånd som kan finnas hos användare 
när de står inför införandet av ett nytt datorstöd. Det är dock naturligtvis svårt att 
avgöra betydelsen av denna variabel. 
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Stelacon är ett analys-, marknadsundersöknings- och konsultföretag som funnits 
sedan 1984. De arbetar bland annat med att analysera kundbehov, teknisk ut-
veckling samt med att identifiera och utvärdera trender. På uppdrag av Riksför-
säkringsverket genomförde företaget under oktober 2002 en kvantitativ under-
sökning som syftade till att ge Riksförsäkringsverket en bild över hur använ-
darna av ÄHS ser på systemet. Av undersökningen framgår dock inte vilken ver-
sion av ÄHS som granskats. 
 
Vid tiden för utvärderingen hade ÄHS installerats på 90 kontor, och ett urval på 
1390 av de 1500 till 2000 handläggare som använde systemet gjordes för under-
sökningen. Undersökningen genomfördes med hjälp av webbenkäter och på 
grund av bland annat brist på svar och Internettekniska fel blev det faktiska 
antalet genomförda intervjuer 818 stycken. Detta bortfall kommenteras inte 
ytterligare i rapporten, men riskerar givetvis att ha försämrat undersökningens 
reliabilitet.  
 
De områden som undersökningen syftade till att belysa var bland annat använ-
darnas attityder till det nya systemet i allmänhet, jämförelse mellan det gamla 
arbetssystemet och det nya samt omdömen om utbildning, support, införande-
processen och tankar om framtidsutsikter. Här redogör vi endast för de attityder 
som kom fram i undersökningen som vi ser har beröringspunkter med vår studie. 
 
40 % av respondenterna svarade att de inte instämmer med påståendet att det 
nya systemet är enklare att använda än det gamla, medan endast 14 % höll med 
om påståendet. En klar majoritet svarade också att de inte upplever att det går 
fortare att arbeta med ÄHS jämfört med det gamla arbetssättet. Vidare svarade 
44 % av respondenterna att införandet av ÄHS inte förbättrat kvaliteten på deras 
arbete totalt sett, medan endast 11 % svarade jakande på den frågan. 
 
Trots den allmänna skepsis till ÄHS som dessa svar indikerar visade undersök-
ningen på att det ändå fanns en stor tillförsikt till att systemet på sikt skulle 
komma att underlätta arbetet. 43 % av respondenterna uppvisade detta framtids-
hopp för ÄHS, medan 14 % var av avvikande åsikt. 
 
En fråga gick ut på att undersöka huruvida förändringen av arbetssättet genom 
det nya Ärendehanteringssystemet generellt sett har blivit bättre eller sämre. Här 
var de som såg en förbättring ungefär lika många som de som var mer avogt 
inställda. Likaså kunde ingen effekt påvisas beträffande ÄHS inverkan på det 
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sociala samspelet på arbetsplatsen. En majoritet av respondenterna tyckte inte att 
ÄHS hade inneburit någon påverkan på samarbetet, varken inom den egna 
arbetsgruppen eller mellan arbetsgrupper. 
 
Gemensamt för de flesta svarsresultat var att respondenternas ålder visade sig ha 
stor betydelse. Generellt sett var respondenter från den yngsta ålderskategorin 
(under 30 år) mer positivt inställda till ÄHS införande än övriga respondenter. 

0���	$��������,)��� ���	

Riksförsäkringsverket lade i september 2004 fram en intern rapport vars syfte 
var att presentera observerade effekter av den verksamhetsomställning som 
genomfördes i organisationen två år tidigare, och som utvecklandet och införan-
det av ÄHS var en del av. I rapporten redogörs även för resultaten av en arbets-
miljöenkät som Riksförsäkringsverket utformat och skickat ut till handläggare 
inom föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och sjukpenning på landets alla 
Försäkringskassor. Enkäten skickades ut i tre omgångar; den första i juni 2003, 
den andra i januari 2004 och den tredje i juni samma år. I januari erhölls 5311 
svar och i juni 4501 svar. Antalet svar från juni 2003 framgår inte i rapporten. 
 
Av rapporten framkommer att handläggarnas inställning till ÄHS som arbets-
redskap har blivit alltmer positiv. I juni 2004 ansåg nära åttio procent av de sva-
rande handläggarna i Östergötlands län att ÄHS underlättar deras arbete något 
eller mycket. Rapporten ställer sig dock frågande till huruvida det är ÄHS i sig 
som underlättar arbetet eller om det är så att den positiva attityd till systemet 
som handläggarna uppvisar mer har att göra med att implementeringsfasen är 
över och att arbetet på grund av det känns lättare.  
 
Även vad gäller ÄHS förmåga att ge överblick över ärenden visar handläggarnas 
svar i juni 2004 på en mer positiv inställning till systemet än tidigare. I Östergöt-
land var det drygt 62 % av de tillfrågade som angav att ÄHS lett till något eller 
klart bättre överblick. Trots dessa siffror anger fortfarande flera att enskilda 
ärenden är svåra att överblicka. Orsaker till de mer positiva siffrorna kan, enligt 
rapporten, vara en arbetsmetodik där ÄHS utnyttjas på ett bra sätt, en ökad IT-
mognad och kunskap om ÄHS, samt en god supportfunktion på de olika försäk-
ringskassorna. 
 
Andelen handläggare som upplever besvär med nacke och axlar i viss mån eller 
stor utsträckning har i Östergötland ökat mellan undersökningstillfällena till att 
ligga på nära sjuttio procent i juni 2004. Enligt rapporten är det emellertid inte 
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rättvisande att skylla dessa ökade problem enbart på ÄHS. Här nämns andra 
tänkbara orsaker, såsom arbetsbelastning, stress och psykosocial och fysisk 
arbetsmiljö. Dessa orsaker är dock endast av spekulativ art, då ingen undersök-
ning gjorts för att utröna orsakerna bakom dessa ökade besvär. I rapporten 
spekuleras det dock vidare i att den automatisering av arbetsuppgifterna som 
ÄHS bidragit till kan leda till ett mer stillasittande arbete, men där hävdas ändå 
att det inte går att säga att ÄHS för den skull skulle vara huvudorsaken till denna 
uppmätta ökning.  

0�!�	.���������	�����	������)����������	����������	

Enea Redina och ArbetsMiljöResursens utvärdering av ÄHS 1.3 målar upp en i 
hög utsträckning mörk bild av införandet av ÄHS: handläggarnas yrkesroll har i 
och med införandet reducerats till att bli administratörer av ett datorsystem. 
Negativa effekter av denna förändring i yrkesrollen har, enligt rapporten, bland 
annat varit minskad arbetstillfredsställelse, minskad kontroll över den egna 
arbetssituationen, ökad arbetsbelastning och risk för minskad motivation och 
arbetsglädje. Utredarna pekar på en ökad stressbelastning för handläggarna och 
menar att den är orsakad av ÄHS bristfälliga utformning ur användbarhets-
synpunkt. Förändringar av ÄHS har efter tiden för denna utrednings genom-
förande också skett och nya versioner av systemet har släppts, vilket gör det 
rimligt att anta att systemet idag är bättre utformat ur denna synpunkt. 
 
Även AB Stelacons utvärdering av ÄHS visar på ett allmänt missnöje bland 
handläggarna med det nya systemet. Enligt denna undersökning upplevde an-
vändarna varken att det blivit enklare eller att det går fortare att utföra sina 
arbetsuppgifter i ÄHS jämfört med det gamla arbetssättet. Här fanns det trots allt 
en tillförsikt inför framtiden och en tro på att ÄHS så småningom kommer att 
underlätta arbetet för handläggarna.   
 
Vi tror att denna på många sätt oroväckande bild av de konsekvenser som ÄHS 
fått för handläggarna som dessa två undersökningar på Försäkringskassan pekar 
på delvis kan bero på att de genomfördes så pass nära i tiden inpå införandet. Så 
pekar undersökningen från AB Selacon, som utfördes ett halvår senare än den 
från Enea Redina och ArbetsMiljöResursen, på en något mindre fientlig inställ-
ning till ÄHS än den förra. Vi tror att det är ett naturligt och ett vanligt förekom-
mande drag hos människor att ha ett visst motstånd mot förändringar.  
 
Detta initiala motstånd anar vi också ha minskat över tiden efter att ha studerat 
resultaten från arbetsmiljöenkäterna. Dessa utfördes under de två efterföljande 
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åren, och av resultaten från enkäterna kan utläsas att inställningen till ÄHS har 
förbättrats med tiden bland handläggarna runt om i landet. En allt större andel av 
handläggarna upplever att ÄHS är ett bra arbetsredskap och att systemet medfört 
bättre överblick över arbetsuppgifterna. Bristfällig överblick i enskilda ärenden 
och växande besvär med axlar och nacke är dock tendenser som oroar i dessa 
enkätundersökningar.  
 
Vad som beror på ÄHS och vad som beror på andra faktorer, såsom förändrad 
arbetsmetodik, högre IT-mognad med mera för dessa uppmätta förändringar 
lämnar dock rapporten inget absolut svar på. Precis som Augustsson och Sand-
berg (2000) poängterar är det en svår uppgift att skilja ut teknikens roll för att se 
vad denna enskilda faktor har för betydelse i omvandlingen av arbetsorganisa-
tioner. 
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Med ett teoretiskt ramverk innehållande aspekter som vi genom våra litteratur-
studier uppfattat som viktiga att beakta för uthållighet i arbetslivet som grund 
har vi konstruerat en modell som vi använt oss av för att gruppera och analysera 
resultaten av våra intervjuer. Genom att komparativt analysera tre stressteorier 
har vi fått fram nio teman som tillsammans utgör vår undersökningsmodell. 
Dessa teman innehåller aspekter på uppkomsten av stress i arbetslivet som 
studerade teorier behandlar. Vi har grupperat in dessa aspekter under våra egen-
konstruerade teman enligt eget omdöme. Aspekterna återfinns var och en i minst 
en av de studerade stressteorierna, men ofta i två eller i alla tre.  
 
Benämningarna på dessa aspekter skiftar dock mellan teorierna. Så tolkar vi 
exempelvis det krav/kontroll-teorin kallar psykologiska krav som likvärdigt med 
det mismatch-teorin kallar arbetsbörda, och med det som teorin om psykosociala 
stressfaktorer kallar överbelastning i rollen. Den här kategoriseringen är natur-
ligtvis inte fullständigt korrekt; så inbegriper till exempel det som mismatch-
teorin benämner arbetsbörda mer än det som krav/kontroll-teorin kallar psyko-
logiska krav. Vi har dock funnit denna indelning möjlig att göra, eftersom vi 
anser att de olika teorierna ofta tar upp aspekter som återfinns hos varandra. 
Vidare har vi funnit denna indelning meningsfull, eftersom vi har velat förankra 
vår undersökningsmodell i studerad teori.  
 
Vi har infogat rollteorin i krav/kontrollteorin i undersökningsmodellen. Detta för 
att vi anser att dessa två teorier i hög grad är liktydiga. De bygger båda två på 
tanken att den anställde oundvikligen utsätts för stressande krav i arbetet men att 
dessa krav kan balanseras så att de inte sliter ut den anställde utan istället bygger 
upp henne och gör henne starkare mentalt. Skillnaden teorierna emellan ligger 
emellertid i att då krav/kontroll-modellen talar om kontroll som balanserande 
faktor talar rollteorin om rollförtydligande, men vi har funnit att idéerna i övrigt 
är synonyma. Likaså har vi utgått från de stressorer Kahn (1981) och Levi 
(1987) (ur Kira 2000) räknar upp i vår sammanslagna arbetsstress- och balans-
modell, då tankegångarna bakom dessa två teorier är snarlika och dessa stress-
faktorer är applicerbara på båda dessa modeller. 
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Tabell 2 illustrerar undersökningsmodellens teman, vilka aspekter som ingår 
däri samt vilken eller vilka teorier som behandlar dem och deras benämning där. 
Då vi tyckt oss finna en aspekt från en teori behandlad i en annan teori med 
identisk eller snarlik innebörd har vi placerat dessa aspekter på samma rad i 
modellen.  
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�� psykologiska krav arbetsbörda 
variation och färdighet 
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självständighet, 
(kontroll av) arbetstakt 
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  tillräckliga och 
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  tillräckliga och 
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	����   osäkerhet i uppgiften 
socialt stöd gemenskapens 
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 orättvisa  
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  uppgiftens ömsesidiga 
beroende 

/����!���%���� rolltydlighet  rollens tydlighet 
 motstridiga 

värderingar 
meningsfullhet 0����%��������

�
 otillräcklig ersättning  

,��	������   uppgiftens identitet 
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Det här temat handlar om de olika typer av krav som medarbetarna känner att 
arbetet ställer på dem, såväl kvantitativa (arbetsbelastning) som kvalitativa (hur 
komplext arbetet uppfattas).  Dessutom tar vi här upp hur hög grad av variation 
handläggarna upplever i sina arbetsuppgifter. På vilket sätt ÄHS eventuellt 
upplevs som kravfyllt vill vi också ha reda på. 

;�����	
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Här vill vi ta reda på hur enformigt arbetet upplevs samt graden av självbestäm-
mande över det egna arbetet. Vidare vill vi undersöka vilken medarbetarnas syn 
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på den nuvarande arbetstakten är och vem eller vad som bestämmer den. Vi vill 
också försöka utreda om och i så fall på vilka sätt medarbetarna upplever att 
ÄHS inskränker självbestämmandet. 

;�����	/�%�������	

Hur väl yrkesskickligheten och den personliga kompetensen tillåts komma till 
användning i medarbetarnas arbete försöker vi inom detta tema ta reda på. Vi är 
här också intresserade av att ta reda på i vilken mån medarbetarna upplever att 
deras kompetens utvecklas i jobbet och hur pass utmanande de tycker att det är. 
Huruvida medarbetarna anser att ÄHS har någon betydelse för de möjligheter 
till användning och utveckling av kompetenser som arbetet ger dem är vi också 
intresserade av att veta. 

;���!�	���������	

Här vill vi undersöka vilka resurser som organisationen tillhandahåller medar-
betarna, till exempel i form av utbildning, verktyg, information om förändringar 
med mera för att underlätta för medarbetarna och ge dem möjlighet att göra ett 
bra jobb. Medarbetarnas syn på ÄHS som en sådan tillgång upplyser vi oss om 
här. Dessutom vill vi söka reda på huruvida medarbetarna själva upplever att de 
besitter de färdigheter som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett 
fullgott vis.  

;���#�	�)���� �������	

Vi har också velat få fram indikationer på vilken beredskap som medarbetarna 
upplever att de har för att lösa oförutsägbara händelser i arbetet, och om de 
känner att det finns procedurer för att lösa dessa typer av situationer. Huruvida 
ÄHS upplevs vara en del av dessa procedurer intresserar oss också. 

;���&�	3���������	

Här försöker vi skaffa oss en bild över hur de sociala kontakterna ser ut för de 
aktuella medarbetarna och i vilken mån samarbete förekommer mellan perso-
nalen för att lösa arbetsuppgifter. Vi vill bland annat ta reda på hur och i vilken 
utsträckning dialog, kommunikation, delaktighet, tillit, öppenhet och gemensam 
förståelse förekommer. Dessutom intresserar det oss hur medarbetarna själva 
värdesätter kontakter med kunder, chefer och arbetskamrater och vilken bety-
delse ÄHS har för dessa kontakter. 
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Här vill vi veta om medarbetarna upplever att de vet vad som förväntas av dem i 
yrkesrollen. Vi undrar också om det finns motsägelsefulla roller i deras arbets-
grupp, och om denna eventuella rollotydlighet på något sätt kan spåras till an-
vändandet av ÄHS. 

;���;�	"�������������	

Detta tema behandlar på vilket sätt medarbetarna upplever sitt jobb som 
meningsfullt, i den betydelse som de själva tillskriver begreppet. Vi vill också 
undersöka om medarbetarna delar de värderingar som arbetsgivaren, det vill 
säga Försäkringskassan i Sverige, står för och om de tycker att deras arbete är 
värdefullt för andra människor och för samhället i stort. Även i vilken grad de 
känner att de får gehör för sina åsikter och försök att förändra verksamheten tas 
upp under denna rubrik, liksom medarbetarnas funderingar kring hur deras 
arbete kommer att förändras i framtiden. 
 
Huruvida de anställda anser sig bli tillräckligt ersatta för sin arbetsinsats önskar 
vi också få svar på, liksom vad denna ersättning enligt dem eventuellt består i. 
Vi vill också veta om ÄHS på något sätt upplevs bidra till eller hämma upple-
velsen av ett meningsfullt arbete. 

;���<�	5%�������	

Här vill vi undersöka i vilken mån medarbetarna känner att de har en helhetsbild 
över sitt eget arbete och det arbete som utförs av den grupp de tillhör. Huruvida 
ÄHS upplevs bidra med tydlighet och överblick över arbetet är också intressant. 
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Det finns inga kvantitativa krav på att ett visst antal ärenden ska handläggas per 
dag eller dylikt. Det enda uttalade kravet är att alla ärenden ska ha handlagts 
eller åtminstone påbörjats inom 30 dagar från det att det inkommit, och detta 
mål säger sig handläggarna inte ha några problem att uppfylla. Däremot 
upplever de flesta en hel del outtalade krav, framförallt på att de ska klara av det 
jobb som ålagts dem. ”Den mängden som kommer in till mig, den är ju min och 
den måste jag beta av. [...] I den mån man orkar så kör man”, säger en 
handläggare, en inställning som verkar delas av samtliga intervjuade. 
 
De krav handläggarna upplever att de har på sig kommer i första hand från dem 
själva, i form av en känsla av ansvar gentemot kunderna. ”Det är ju folk som har 
sin försörjning på det här”, säger en handläggare, och en annan förklarar att ”det 
är ju därför alla tanterna sitter här till klockan halv sex på kvällarna, för att 
’Gud, det är ju klart att folk måste få sina pengar!’” Denna ansvarskänsla tar sig 
uttryck i att vissa handläggare säger att det händer att de sitter ”från åtta till 
lunch utan att resa på sig” och att ”man släpar sig hit, även om man är sjuk”. 
Handläggarna säger att de kan be varandra om hjälp om de känner att de håller 
på att halka efter, men det vanligaste verkar vara att, som en handläggare säger, 
”man sitter tills man är färdig”. 
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Arbetstakten beskrivs som hög av de flesta vi intervjuat, men majoriteten verkar 
trots det tycka att den är acceptabel. En av respondenterna hävdar också att den 
har blivit något lägre i takt med att de blivit säkrare på hur de ska arbeta i ÄHS. 
Perioder med kraftiga arbetstoppar följs av lite lugnare perioder. Dessa toppar 
infaller till exempel när det är utbetalning av föräldrapenning (den 25:e–27:e 
varje månad), och ”då blir man stressad”, säger en handläggare. Extra arbetsamt 
upplever handläggarna det naturligtvis när det kommer vad en av handläggarna 
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benämner som ”brandkårsutryckningar” (se 9.5) mitt i en utbetalningsperiod, 
eftersom de då inte kan lägga det vanliga jobbet åt sidan.  
 
Det är dock sällan sådana arbetstoppar leder till beordrad övertid, istället han-
terar personalen dem genom att arbeta hårdare, och handlägga fler ärenden per 
dag. Det förekommer dock beordrad övertid för TFP-ärenden, även om det är 
sällsynt. Någon säger dock att hon får mycket ”plustid”, som hon sedan ändå 
aldrig kan ta ut, eftersom hon då återigen måste flexa och få mer plustid för att 
ta igen det arbete hon missat när hon varit ledig. 
 
Så länge alla är på plats upplever handläggarna dock inte några stora problem att 
hinna med det som förväntas av dem. Däremot kan det bli arbetsamt under 
semestern och när folk är sjuka. 
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Handläggarna förefaller något kluvna i hur de uppfattar komplexiteten och 
graden av variation i sitt arbete. Vissa anser att arbetet är varierande, då de hand-
lägger flera olika ärendeslag, medan andra uppfattar det som enformigt, då de 
trots allt sitter framför en dator större delen av sin arbetstid. ”Ibland kan det ju 
bli lite monotont att sitta här och bara knappra in och slå ut pengar. För det är ju 
det det rör sig om hela tiden – skicka iväg pengar” säger en handläggare. Ingen 
uttrycker dock någon önskan om att handlägga fler typer av ärenden. Tvärtom 
tycker någon att det är en fördel med att bara handlägga ett fåtal ärendeslag, då 
det ger en chans till fördjupning i just de regelverken. 
 
Kombinationen av ”snabba” ärenden och sådana som kräver mer utredning är 
också något som uppskattas av handläggarna. Många skulle gärna se att de fick 
ta mer av de ”snabba” eller ”enklare” TFP-ärendena, inte bara de som kräver 
långa utredningar. ”Vi får ju ta mycket ’skräpjobb’, som vi säger”, säger en 
handläggare. ”Det är allt som är klurigt och lite halvjobbigt. Vi vill ha både och; 
inte bara utredningsarbeten, men inte bara snabba ärenden heller.” 
 
I och med införandet av ÄHS har vissa arbetsuppgifter, som till exempel arki-
vering och postsortering, försvunnit, då detta nu mer görs automatiskt i sys-
temet. Detta är dock något som upplevs som positivt av flertalet av de interv-
juade, eftersom det var något de flesta tyckte var ganska tråkigt och monotont. 
”Det var ju ingen jätteupplevelse, om jag säger så”, sammanfattar en av de 
intervjuade sin inställning till postsorteringen. Nackdelen är dock att arbetet 
blivit mer stillasittande. Även hanteringen av fysiska akter har försvunnit, något 
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som även det lett till ett mer stillasittande arbete. Trots att ingen verkar sakna 
hanteringen av post och akter är det faktum att arbetet nu blivit så fokuserat till 
datorn något som uppfattas som mycket negativt av samtliga personer vi 
intervjuat. 
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Handläggningen av ärenden vid FP-gruppen är, som beskrivits i 6.1.2.1, indelad 
efter dagar, så att varje handläggare ansvarar för personer med vissa födelse-
datum. Handläggarna beskriver att de i princip är fria att själva välja i vilken 
ordning olika arbetsuppgifter ska utföras, det vill säga i vilken ordning olika 
ärendeslag ska handläggas, men arbetet uppfattas ändå som ganska styrt. ”Vill 
jag inte handlägga någonting idag så måste jag ju göra det någon annan dag, så 
man kan ju inte påverka det hur mycket som helst. Men jag behöver ju inte göra 
det samma dag som det kommer in”, säger en handläggare. 
 
Arbetet är också styrt av det regelverk som finns. En handläggare säger att ”Vi 
har ju regler som styr jobbet, så det är ju bara att följa dem. Det enda man lägger 
upp, det är ju [i] vilken ordning man gör jobbet. Det är ju det man kan göra på 
sitt eget sätt.” Även arbetsgången och arbetssättet i ÄHS är styrt. Akterna 
sorteras på ett visst sätt, och inte alltid på det sätt som handläggarna skulle 
önska. De flesta verkar dock ha förståelse för detta, då syftet är att få ett likartat 
arbetssätt i hela länet. Någon ger dock uttryck för viss skepsis: ”Det förstår ju 
jag med att vi ska jobba lika inom länet. Men ibland så går det inte att jämföra 
[…] ett stort och ett litet kontor. Det brister lite där, kan jag tycka. Vi har ju en 
helt annan mängd ärenden att hantera än vad de har, så att man kanske får se det 
på ett annat sätt när man har ett större kontor.” 
 
Trots att arbetet styrs av regler erkänner handläggarna att många bedömningar är 
tolkningsfrågor och att det förkommer variationer mellan hur olika ärenden 
bedöms. Även om alla ärenden ska bedömas enligt strikta mallar råder ändå 
oenighet om hur lagarna ska tolkas. Detta är en källa till frustration hos några av 
handläggarna. Som en av dem uttrycker saken: ”Frågar jag två olika personer: 
’Hur gör jag med det här?’ så får jag oftast två olika svar. Det är det som är så 
arbetsamt, jag vill inte veta hur man brukar [göra] det, jag vill veta hur det ska 
vara.” Två respondenter hävdar dock att beslutet blir det samma oavsett vem 
som handlägger ärendet. Som skäl till att besluten blir lika anger en respondent 
gruppens nära samarbete: ”Vi sitter ganska nära och diskuterar så mycket.” 
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Handläggarna har flextid, och kan därmed själva bestämma över sina arbetstider. 
Dock uttrycker flera att de känner krav på sig att vara på plats klockan åtta på 
morgonen för att kunna ta emot telefonsamtal. Detsamma gäller vid lunch, då de 
måste stämma av med varandra så att några alltid finns på plats för att svara i 
telefonen.  
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Vi frågade handläggarna om införandet av ett nytt IT-system gjort att de känner 
sig mer övervakade än tidigare. Majoriteten ansåg inte att så var fallet, och de 
som gjorde det verkade inte tycka att det var något negativt. ”Jag har inte känt 
så, men så är det ju! Jag har inte funderat på det, för naturligtvis är det ju lättare 
nu att gå in och titta i det här systemet. Det är ju fler som går in och tittar i varje 
utredning vi har gjort, i och med att det ligger öppet och man kan ju gå tillbaka 
hela tiden och följa upp vad som har hänt vid olika tillfällen”, säger en 
handläggare. 
 
Personalen kontrollerar själva varandra och ser till så att inte spridningen mellan 
olika personer blir för stor. Detta görs även ”uppifrån” och stäms av vid ett möte 
varje vecka. Högst en vecka får skilja mellan olika personer inom gruppen. Den 
övervakning och utvärdering som görs verkar mest vara av hela gruppen och 
inte på individnivå enligt de intervjuade. Handläggarna är dock medvetna om att 
möjligheten finns, då varje handläggare ansvarar för sina unika datum och deras 
arbete således lätt kan spåras. 
 
Dock finns en viss oro för att det eventuellt ska börja föras statistik på individ-
nivå. Flera upplever detta som orättvist i jämförelse med TFP-gruppen (där 
sådana mätningar redan förekommer), då deras ärenden kan handläggas mycket 
snabbare. Handläggarna menar att det är omöjligt att på ett rättvist sätt mäta hur 
effektiv en viss anställd är genom att titta på hur många ärenden hon lyckats 
handlägga per dag, på grund av att vissa ärenden kräver mycket mer utredning 
än andra. De säger dock att ledningen har hävdat att mätningarna inte kommer 
att gå till på det viset, men trots det finns en oro hos handläggarna att så ändå 
skulle kunna bli fallet. 
 
Även motiven bakom sådan statistik ifrågasätts: ”Ja, de vill ju börja mäta oss på 
individnivå, nu då. Och det har väl varit protester på det. Man ifrågasätter väl 
vad det ska användas till, om det är lönesättning, eller om det så att säga bara är 
för att mäta vad vi gör. [...] Jag kan ju få ett ärende som tar en hel dag för mig att 
göra om det är mycket krångligt och jag måste utreda mycket. Och det är ju inte 
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så himla kul om jag på statistiken bara har gjort ett ärende en dag. Så säger de: 
’Ja, men hon här, hon har producerat minst tjugo ärenden varje dag, varför har 
du bara gjort ett ärende?’” 
 
Bortsett från detta verkar dock en ökad kontroll välkomnas av handläggarna. En 
av de intervjuade säger att situationen har blivit bättre sedan ÄHS infördes, 
eftersom ”det syns ju på ett annat sätt, högt uppe i hierarkin, om vi betar av [en] 
massa ärenden. Förr var det ju aldrig någon som tittade i våra kartonger, om de 
var tomma eller inte. Idag följer man ju hela tiden korgstrukturen, vad som finns 
i dem.” Flera handläggare skulle dessutom gärna se en högre grad av kontroll av 
och återmatning på den enskilde handläggarens arbetsprestation. I dagens situa-
tion händer det aldrig att ledningen går in i systemet och tittar på vad en enskild 
handläggare har gjort, menar de, och flera handläggare säger att det vore motive-
rande att då och då få lite respons på sin egen arbetsinsats och inte bara på 
gruppens.  
 
Likaså nämner flera handläggare det som ett problem att de upplever att deras 
chefer sitter för långt ifrån dem, och de uttrycker en önskan om att minska detta 
avstånd: ”Man vill ha det lite närmare till sina chefer ibland, så att de ser vad 
man gör och så – hur det går liksom.” 
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Flera av de handläggare som vi intervjuat upplever att det är svårt för dem att få 
igenom de förslag till förändringar, av ÄHS uppbyggnad eller gruppens arbets-
sätt, som de då och då kommer med. De upplever att ledningen förvisso upp-
muntrar dem att presentera sådana förslag, men att de sällan leder till någon 
förändringsåtgärd. En handläggare förklarar situationen så här: ”Vill vi ha förän-
dringar, då pratar vi gemensamt hela gruppen, så att alla är med på det här 
förslaget. Och då skriver vi ner punkter som vi vill ha förändrat, och så under-
tecknas det här att vi vill ha svar. Och det har vi fått då, men det tar ju lång tid. 
Sen så upplever väl vi det att det blir nej i slutändan ändå. Och jag upplever det 
som att det är lite prestige i det hela alltså, för [...] en del av förslagen är enkla 
förslag som skulle kunna genomföras direkt.” 
 
Handläggarna är dock överens om att det inte är den närmaste chefen som sätter 
käppar i hjulet för dessa förändringsförslag. De menar istället att det är det 
faktum att förslagen ska passera så många steg innan det tas upp till beslut som 
är problemet. ”För vår närmaste chef tror jag inte att vi kan klaga på. Hon gör 



1��/����
��

   72 

nog vad hon kan, men sen så måste hon lämna det vidare. Och det upplever vi är 
jobbigt.” 
 
Ett exempel på en förändring som handläggarna har önskat få genomförd, men 
fått avslag på, är att handläggarna, efter att ha ändrat något i ett pågående ärende 
ska kunna göra vissa noteringar i den så kallade journalen, vilket de skulle vilja 
göra. Fördelen med att kunna få skriva i journalen efter det att de gjort en 
korrigering, menar de, är att då ser man tydligt i ÄHS vem som har gjort vilka 
ändringar, eftersom det automatiskt då kommer upp i systemet namnet på den 
handläggare som gjort noteringen. Detta förslag har förkastats på grund av att 
konsulterna har ansett att det tar för lång tid i anspråk för handläggarna att göra 
dessa noteringar, säger en handläggare. 
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Det händer att handläggarna ställs inför nya typer av problem, dock inte särskilt 
ofta. ”Eftersom det är samma ärenden vi håller på med så har man nog sett de 
flesta varianterna”, säger en handläggare som arbetat med föräldraförsäkringen i 
över 30 år. Att ställas inför nya utmaningar är något som upplevs som mestadels 
positivt. ”Det är ju roligt att få något som är svårt och se om man klarar av även 
det. Då känner man sig nöjd. Även om det är skönt [när] det är sådant som man 
kan. Det måste ju vara både och”, säger en handläggare. 
�
Flera respondenter säger att de har hunnit skaffa sig mycket erfarenhet som de 
senare har fått användning för i arbetet. ”De går åt, och mer därtill” svarar en på 
frågan om hon har användning av alla de kunskaper hon samlat på sig under 
åren som handläggare. En av dem poängterar dock snabbt att det är viktigt att 
hålla sig ajour med de förändringar i regelsystemet som regelbundet inträffar 
och att de, trots sin erfarenhet, ibland känner sig som lite utav nybörjare. 
 
En respondent menar att hon inte får använda de färdigheter hon anser sig ha i 
jobbet som handläggare. Kreativitet är en färdighet som hon skulle vilja få 
utlopp för i sitt arbete, men det tror hon inte att det finns någon möjlighet till på 
hennes jobb: ”Nej, nej, nej. Jag har inte ens tänkt den tanken”, säger hon. 
 
De flesta respondenter ger också uttryck för att deras kompetens, på sätt och vis, 
utnyttjas för mycket. De handläggare som vi intervjuat tillhör alla den så kallade 
back office-gruppen, som handlägger de mer komplexa ärendena som kräver 
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mer utredning. Handläggandet av dessa ärenden upplevs av flertalet respon-
denter som ”klurigt” och ”arbetsamt”, och som orättvist då handläggandet av ett 
sådant ärende kan ta avsevärt längre tid jämfört med ett front office-ärende. Det 
upplevs som orättvist därför att statistiken på antalet handlagda ärenden per 
handläggare inte tar hänsyn till ärendenas komplexitet. Som nämnts i 9.1 vill 
handläggarna helst ha en blandning av komplicerade utredningsärenden och lite 
enklare utbetalningsärenden. 
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Flertalet respondenter säger att de tycker att arbetet är utvecklande. De nämner 
bland annat de otaliga regeländringar och omorganisationer som de varit berörda 
av och som har medfört att nya kunskaper inhämtats. De säger också att de 
fortfarande efter alla år som handläggare då och då ställs inför nya problem som 
har att göra med regelverket, vilket uppfattas som utvecklande. Någon ställer sig 
dock tveksam: ”Ja, visst, varje gång man stöter på någonting som man inte kan 
så är det ju utvecklande, men annars vet jag inte om det är så mycket utveck-
lande, för vi sitter ju och gör samma saker hela dagarna.” En positiv möjlighet 
som Försäkringskassan erbjuder sina anställda, säger flera respondenter, är att 
exempelvis få byta ärendeslag eller hålla i informationsmöten med föräldrar med 
mera.  
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Ett krav handläggarna känner är att de ständigt måste hålla sig uppdaterade med 
den senaste informationen angående regler och förordningar, något som uppfat-
tas som frustrerande. Sådan information sprids i huvudsak via Försäkrings-
kassans intranät, och det är upp till var och en av handläggarna att själva ta till 
sig den information som är relevant för deras arbete. De pekar på det slöseri med 
arbetstid som de tycker att det innebär för handläggarna att ägna sig åt att leta 
information om nya förändringar. Handläggarna upplever att de inte tar sig 
tillräcklig tid att läsa på intranätet om nyheter som kommer. Istället vill de jobba 
med att ”beta av” försäkringsärenden så att de hinner få undan så många ärenden 
som möjligt. En handläggare tycker att: ”Det kanske är lite vårt eget fel att vi 
inte tar oss den här tiden och säger att ’nu ska jag läsa här i två timmar’ eller tre 
eller vad det nu är.” 
 
Flera handläggare uttrycker också en stark önskan om att det borde finnas någon 
som sållar och väljer ut viktig information, istället för att alla själva sitter och 
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letar efter det som är relevant. ”Skulle man läsa allt då skulle vi inte jobba”, 
säger en handläggare angående problemet. Tidigare har handläggarna turats om 
med detta arbete, men även det har inneburit problem, då olika personer tycker 
olika saker är viktiga. Handläggarna försöker dock i möjligaste mån hålla varan-
dra informerade och uppdaterade då de hittar någon information de anser är 
viktig. 
 
Bortsett från svårigheterna att hålla sig ajour med förändringar i reglerna anser 
handläggarna att de har tillräckligt med resurser för att kunna utföra sitt arbete. 
Dock upplever de att det finns en del brister i den utbildning de får. Särskilt 
nämns behovet av en grundlig utbildning i försäkringsregler kring egenföre-
tagare, något handläggarna inte har fått, trots att de länge efterfrågat det. En 
handläggare säger: ”På något vis är det underförstått att [om man har] jobbat på 
kassan i hundra år så kan man det här. Jag vill påstå att på tio år så hinner 
försäkringen ändra sig rätt mycket.” 
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Samtliga respondenter är överens om att ÄHS inte ger något stöd för själva 
bedömningen av ärenden. Införandet av systemet har varken inneburit att hand-
läggarnas yrkesskicklighet och bedömningsförmåga har fått stå tillbaka för 
systemet eller att systemet bidragit till kompetensutveckling och hjälp vid 
bedömningar för handläggarna, menar de. ÄHS ses av handläggarna i huvudsak 
som ett ”förvaringssystem” där dokument finns samlade. En respondent ut-
tryckte det på följande vis: ”Det är ju ett förvaringssystem. Att man kan gå in 
snabbt och titta i andra ärendeslag och andra utredningar, vad det står och vad 
det finns, istället för att leta i akter, springa i arkiv och ringa runt och sådana här 
saker – det har blivit enklare.” 
 
De intervjuade säger dock att de skulle välkomna ett ökat stöd, men verkar ha 
svårt att tro att det skulle kunna vara möjligt. Regelsystemet är så komplext, 
menar de, och bedömningar görs från fall till fall, något de inte kan se att ett 
datasystem skulle kunna klara av. 
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Handläggarna anser att arbetet fungerar bra även om någon eller några personer 
är borta – då hjälps man gemensamt åt med dessa personers ärenden. Det som 
däremot kan störa planeringen är det som en av handläggarna benämner som 
”brandkårsutryckningar” och som inträffar då och då. Detta kan till exempel 
innebära jobb för andra kontor eller avdelningar, eller genomförandet av extra 
kontroller. Men, som en handläggare uttrycker det: ”Vi stöttar dem, för nästa 
gång kan det vara vår tur.” 
 
Handläggarna säger också att det är meningen att de ska vara ”någon form av 
stödgrupp” för TFP-gruppen, och stötta dem när de ligger efter med sina ären-
den. Detta är något som orsakar irritation hos en del. Då de inte kan planera för 
dessa brandkårsutryckningar tycker några av handläggarna att de istället borde 
arbeta lite grann med dessa uppgifter hela tiden, så att inte TFP-gruppen hamnar 
i sådana situationer. Frustrationen över dessa brandkårsutryckningar späs på av 
att de ofta verkar komma vid tidpunkter då handläggarna helst vill ha ”tomt”, till 
exempel under semestern och jul.  
 
Enligt handläggarna sker också ständiga omorganisationer av verksamheten, nå-
got som dock inte verkar störa dem nämnvärt. ”Idag är det inget man oroas för”, 
säger en av respondenterna med en axelryckning. ”’Jaha’, säger man ... ’igen ska 
de ändra på det?’” 
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I de fall handläggarna stöter på ett ärende de inte vet hur de ska hantera löser de 
oftast problemet genom att först själva läsa i regelverket eller, om inte det 
hjälper, konsultera sina kollegor. Många gånger kan då de som sitter i samma 
rum lösa problemet tillsammans, eftersom det för det mesta finns någon eller 
några där som är insatta i den problematik som gäller för det aktuella fallet. De 
flesta fall kan på detta sätt lösas inom gruppen. 
 
Klarar de inte av det själva finns konsulter inom de olika ärendeslagen de kan 
fråga, via telefon eller e-post. Detta brukar lösa de flesta problem, trots att det 
även i sådana fall hänt att konsulterna gett flera olika svar på samma fråga. 
Många av respondenterna anger därför ändå att regelverkets komplexitet utgör 
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ett osäkerhetsmoment i jobbet. Flera handläggare efterlyser bättre hjälp från 
systemet när det gäller just sådana här svårtolkade fall. 
 
Alla respondenter säger att det fungerar väldigt bra att be sina kollegor i arbets-
gruppen om hjälp när de stöter på problem i ett ärende. De upplever att stäm-
ningen är god och att alla kolleger försöker hjälpa varandra som ett lag. De säger 
också att kollegor som kontaktar dem för att söka hjälp i något ärende visar 
respekt på så sätt att de väntar och inte avbryter dem om de exempelvis sitter i 
telefon eller dylikt. Några respondenter uttrycker emellertid en viss betänklighet 
mot att alltför lättvindigt ta kontakt med konsulterna: ”De här konsulterna har vi, 
men man kan liksom inte springa dit varenda gång”, var en kommentar. 
 
Samtliga handläggare som vi intervjuat är positivt inställda till uppdelningen i 
dagar som de arbetar efter i gruppen. Den stora fördelen med detta sätt att 
arbeta, menar de, är att de får en stark ansvarskänsla i handläggandet av ”sina” 
ärenden: ”Det blir lätt annars, kan vi tycka, att det blir inget riktigt ansvar. Nu 
har jag ansvar för mina dagar och då vet ju jag att jag måste göra dem. Annars 
blir det lätt att ’det här, det kan någon annan göra’.” 
 
;G
%��!���	������"	���������
�����"	�����;�

Handläggarna förklarar att det är vanligt förekommande att de får telefonsamtal 
från kunder. Ofta blir det flera samtal per dag, säger de. Kunderna ringer hand-
läggarna bland annat då de vill göra ändringar i något ärende eller för att fråga 
om pengarna som de ansökt om kommer att betalas ut i tid. Handläggarna ringer 
också kunder, till exempel då blanketterna är ifyllda på ett ofullständigt eller fel-
aktigt vis och då de behöver få förtydligande information från kunderna.  
 
ÄHS införande verkar inte ha påverkat graden av kundkontakt. Precis som förut 
söker handläggarna upp kunder i de fall blanketterna är ofullständigt ifyllda. 
Handläggarna ringer då, precis som före införandet av ÄHS, den aktuella kun-
den för att få kompletterande information.  
 
Då kunder ringer till Försäkringskassan kommer de alltid först till kundtjänst. 
Eftersom de frågor som kunderna har ofta rör specifika ärenden, kopplas de 
dock många gånger vidare till den handläggare som ansvarar för den kundens 
ärende. Det händer också att handläggarna får gå ut till expeditionen i de fall de 
som arbetar där inte förmår att besvara besökande kunders frågor. 
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På våra frågor om huruvida handläggarna uppfattar kundkontakten som ett posi-
tivt inslag i arbetsinnehållet svarar de tämligen motsägelsefullt. Å ena sidan 
ställer sig samtliga handläggare positiva till kundkontakt i allmänhet: ”Jag 
tycker den här kundkontakten är kul” och ”det är i kundkontakten som man får 
tillbaks lite positivt” är svar som vi fått. Handläggarna verkar vara ense om att 
den uppskattning som de får för att de gör ett bra jobb i största mån kommer från 
kunderna. Å andra sidan uppfattar vi det som att handläggarna verkar tycka att 
kunder som kommer fram till dem på telefon känns som en extra börda och 
något som tar tid från det arbete som de har att utföra. ”Vi har ju så mycket 
annat att göra under tiden, så det kan ju vara rätt skönt att det är relativt lugnt på 
telefon” var en handläggares kommentar. Vi kan också ana denna negativa 
inställning hos vissa handläggare gentemot kunder som ringer till dem i deras 
ordval under intervjuerna, exempelvis ”när folk ringer och frågar om sina 
pengar, då tar ju kundtjänsttelefonin mycket, så det ��##�	 ju vi”.  
 
Handläggarna upplever det också vara extra besvärligt under de perioder som 
kundtjänsten, på grund av sjukskrivningar och dylikt, är underbemannad: ”Då 
får man ner alla möjliga samtal. Då kan det ju vara att samtalen står på kö ett 
tag, och då kan det bli mycket.” Samtidigt poängterar en handläggare att den 
personliga kontakt som uppstår mellan en handläggare och kunder som besöker 
Försäkringskassan kan vara bra för att öka kundernas förståelse för hand-
läggarna: ”Jag tror samtidigt att de får en bild av oss, vilka vi är … Vi är inte, 
liksom, några [andra] än vanliga människor, vi också.” 
 
Ett par handläggare nämner också att de tror att kunderna skulle vilja ha möjlig-
het att skicka e-post till handläggare personligen. Detta är dock något som hand-
läggarna och ledningen bestämt sig för att inte erbjuda kunderna, då de tror att 
det skulle ta alldeles för mycket tid i anspråk för handläggarna att svara på alla 
e-postmeddelanden. Därför går all e-post till kundtjänst, och det fungerar på 
samma sätt som för telefonin; de som arbetar på kundtjänst försöker först be-
svara kundernas förfrågningar, och inte förrän de misslyckas med det skickas 
förfrågningarna över till aktuell handläggare. 
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Införandet av ÄHS har enligt handläggarna inneburit minskad kontakt mellan 
avdelningen för föräldraförsäkring och andra avdelningar, såsom den för sjuk-
skrivning och rehabilitering. Handläggarna kan behöva söka upp information om 
huruvida en kund som ansöker om föräldraförsäkring samtidigt erhåller någon 
annan bidragsform. Före införandet av ÄHS gick då handläggarna själva till den 
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avdelningen och begärde att få den information de behövde. Nu finns den 
informationen istället i ÄHS, färdig för handläggaren att ta del av i arbets-
stationen. 
 
Flera handläggare nämner denna minskade kontakt mellan avdelningarna som 
en nackdel med ÄHS införande. De upplever det som att arbetsplatsen, när de 
tänker på Försäkringskassan i Linköping i stort, har blivit mer anonym: ”Förut 
så visste man ju att den och den jobbade med det och det. Så det är ju en nackdel 
kan man säga. Det är många personer som går i huset som man inte vet vilka de 
är längre. Förut hade vi ju bättre kontakt med varandra.” 
 
Å andra sidan säger flera handläggare som vi intervjuat att de är nöjda över den 
smidighet och enkelhet som ÄHS införande har inneburit då det gäller att slippa 
leta reda på information på olika avdelningar. Att en större mängd av den infor-
mation som de behöver för att fatta beslut i ärenden nu finns tillgänglig i 
systemet ser de i det här avseendet som något positivt: ”Med Ärendehanterings-
systemet behöver man inte springa till folk, förr fick man gå och leta upp vem 
som hade hand om det ärendet.” Den kontakt som tidigare förekom med 
anställda på andra avdelningar verkar inte heller ha varit allt för omfattande. En 
av de intervjuade beskriver det som att ”man hade ju [ändå] inte så mycket tid 
att prata med dem. Man sa ’hej’ och frågade; gjorde det man skulle.” 
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Flertalet av de intervjuade anser att deras arbetsuppgifter och yrkesroller är 
tydligt definierade och att de vet vad som förväntas av dem i deras roll som 
handläggare. En av respondenterna, med något annorlunda arbetsuppgifter än 
övriga handläggare, uppfattar dock sin arbetsroll som väldigt otydlig, och upple-
ver att hennes kompetens knappast utnyttjas alls. Att hennes yrkesroll är så pass 
diffus, det vill säga att hon inte riktigt vet vad som förväntas av henne i arbetet, 
upplever hon har lett till sviktande engagemang från hennes sida. Denna 
uppfattning är dock inte representativ för övriga handläggare vi intervjuat. 
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Handläggarna verkar vara överens om att deras arbete känns meningsfullt. De 
upplever att de gör nytta för de föräldrar som väntar på sin ersättning, och det är 
också till stor del detta som verkar vara drivkraften för handläggarna att göra ett 
bra jobb. Som en handläggare uttrycker saken: ”Men annars jobbar vi ju inte här 
om vi inte tycker att det är värt det, om vi inte tycker att det är kul, att man 
känner att man är till någon nytta för andra.” Flera handläggare nämner också 
möjligheten som de har att prova på något annat inom ramen för Försäkrings-
kassans verksamhet och på så sätt utveckla sig professionellt som något positivt 
och meningsskapande i arbetet. 
 
En del handläggare säger att deras arbete känns meningsfullt om man tänker på 
att de är till nytta för människor, men tycker att handläggningen av föräldrapen-
ningen inte innebär att de gör en insats på samma sätt som de som exempelvis 
arbetar med att handlägga sjukpenning. Föräldrapenningen är en rättighet som 
föräldrar har, menar de, och de ser inte detta som lika betydelsefullt som att vara 
till hjälp för väldigt sjuka personer. Ofta återkommande i våra intervjuer är ändå 
att handläggarna upplever sitt arbete som ett positivt sådant, tack vare att de ofta 
pratar med glada människor som de känner att de hjälper. 
�
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De intervjuade är överens om att försäkringsskyddet vi har i Sverige är bra, men 
flera uttrycker en skepsis gentemot det komplexa regelverk som föräldraför-
säkringen innebär. Detta, anser några, ger upphov till spekulation från föräldrar 
och försök till att hitta ”kryphål” för att få ut maximal ersättning. Handläggarna 
pekar på det utbredda fusket som de menar att regelverket underlättar för. En 
handläggare nämner även en siffra: 33 % av alla ansökningar om tillfällig föräl-
drapenning har enligt någon undersökning visat sig vara fusk. 
 
Handläggarna anser att reglerna borde vara tydligare. Någon säger till och med 
att det kanske vore bättre att helt enkelt betala ut en summa pengar till alla 
föräldrar, som de får disponera som de vill – sätta in dem på en bankbok och 
sedan ta ut pengar en gång i månaden. I nästa mening säger hon dock att detta 
skulle innebära att handläggarna förlorade sina jobb, så det kanske inte vore 
något drömscenario trots allt. En annan handläggare säger att ”det är så konstiga 
regler att man vet inte själv ibland hur man ska förklara dem för att kunderna 
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ska förstå ... Man kan liksom inte riktigt stå bakom det ibland för att man tycker 
att det är väldigt knöliga regler. Men det är ju, som sagt, det är inget man kan 
ändra på.” 
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När vi ber de handläggare vi intervjuar berätta om vad i deras arbete som gör att 
de trivs, och vad de anser vara viktiga beståndsdelar i ett bra arbete återkommer 
följande faktorer: 

- lång semester 

- bra arbetskamrater 

- varierande arbetsuppgifter 

- arbetsinnehållet 

- möjlighet att lägga upp sin arbetstid själv 

- känna sig trygg med sina arbetsuppgifter 

- möjlighet till tidig pensionering. 
 
Lönen anger de flesta som viktig, men de hävdar att den är alldeles för låg. 
”Vore det för den så skulle jag ha gått för länge sen”, svarar en handläggare på 
frågan om vad hon anser om sin lön. 
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De flesta handläggare säger att de tror att handläggningen i framtiden mer och 
mer kommer att överföras på kunderna. Kunderna kommer själva, via Internet, 
att ansöka om föräldrapenning med mera genom att ange de uppgifter som 
behövs i ett webbaserat system. Handläggarna befarar på så sätt att deras yrkes-
roll i viss mån kommer att bli överflödig, och att det fåtal av dem som kommer 
att få vara kvar då kommer att ägna arbetstiden åt att göra kontroller på de 
ärenden som kunderna själva behandlar. 
 
En förutsättning för att den här utvecklingen ska bli verklighet, menar handläg-
garna, är att regelverket görs om till att bli betydligt mindre komplext än vad 
som är fallet idag. De tror att det skulle vara i princip omöjligt att bygga in 
dagens regelverk i ett informationssystem. Exempel på regelverkets komplexitet 
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är att det idag finns många specialregler för studerande och arbetslösa med 
mera. Ett annat exempel är när en förälder kommer till försäkringens ettårsdag; 
då måste en rad prövningar göras för att föräldern ska ha rätt att kvarstå med 
samma inkomst. 
 
Handläggarna verkar ändå tro att den här utvecklingen, med förenklat regelverk 
och reducering av antalet handläggare och förändring av yrkesrollen till en av 
mer kontrollantkaraktär, kommer att inträffa i framtiden. Vi anar en viss oro 
bland handläggarna inför denna utveckling, då de tror att arbetet i och med den 
här utvecklingen kommer att bli mindre tillfredsställande. 
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Respondenterna beskriver samstämmigt att ÄHS har bidragit till att de fått en 
bättre överblick över de ärenden de handlägger, men har flera synpunkter på 
systemets användbarhet. Till exempel används två olika system: ÄHS där blan-
ketter och dokument finns samlade, och ”TP Sundsvall” där utbetalningarna 
görs. Att tvingas att ”hoppa” mellan dessa system när ett ärende handläggs är en 
källa till frustration hos handläggarna. Handläggarna tycker också att det kan bli 
rörigt när de sitter med många ärenden öppna samtidigt. Däremot har det blivit 
mycket lättare att hitta olika uppgifter sedan ÄHS infördes, då alla dokument nu 
finns samlade i samma system. 
 
Andra, mer användbarhetsrelaterade synpunkter som framförs är behovet av att 
skrolla för att se hela blanketten, och svårigheter med att vända på blanketter på 
skärmen. Detta uppfattades som enklare förr, när riktiga pappersblanketter 
användes. Att SGI-ärenden inte längre ligger tillsammans med en persons akt, 
utan i en egen mapp, är också något de intervjuade anmärker på.  
 
En stor fördel merparten av de intervjuade nämner, är att de i ÄHS inte längre 
ser alla ärenden på samma sätt som de gjorde tidigare. Då låg ansökningarna 
samlade i lådor på kontoret, medan de idag ligger i mappar på datorn. Detta 
upplevs som mindre stressande: ”Man kan gå in och se exakt hur många ärenden 
[det finns]. Och sedan när man har tittat på det behöver man ju inte titta på det 
mer den dagen, för då blir man ju superstressad.” Flera av de intervjuade ger 
uttryck för denna ”strutsmentalitet”; ärendemängden är densamma, men så länge 
de inte hela tiden ser hur mycket arbete de har framför sig känns det inte lika 
betungande. 
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Genom ÄHS får handläggarna också tillgång till fler uppgifter än vad de haft 
tidigare. Exempelvis kan de läsa av läkarintyg och andra dokument som tillhör 
sjukförsäkringen, en del av systemet där de har läs- men inte handläggnings-
rättigheter. Någon av handläggarna uttrycker dock önskemål om att ännu fler 
uppgifter borde föras in i systemet. 
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Här betraktar vi empirin utifrån krav/kontroll-modellen. Vi tar även upp socialt 
stöd i detta kapitel, ett element som inte ursprungligen ingick i modellen utan 
som tillkom senare, precis som rolltydlighet som Bliese och Castro (2000) före-
slår kan ersätta kontrolldimensionen i nämnda modell. Enligt krav/kontroll-
modellen kan de stressande effekter av de psykologiska krav som arbetaren ut-
sätts för i sitt dagliga arbete stävjas genom att arbetaren erbjuds en tillräcklig 
hög grad av kontroll över arbetssituationen, något som görs genom att ge arbe-
taren möjlighet till självbestämmande och till att få använda och utveckla sina 
kompetenser.  
 
Socialt stöd ses som något som underlättar för arbetaren att uppnå kontroll. En 
idealisk situation är en där både grad av krav och grad av kontroll är hög. Då en 
arbetare befinner sig i en sådan situation utvecklas han eller hon som person och 
blir lärandeinriktad, menar Karasek (1979).  

�=�����	1��%	

Det enda mätbara kvantitativa krav som ledningen ställt upp för handläggarna är 
att alla ärenden måste ha påbörjats senast 30 dagar efter det att de inkommit. 
Detta krav, menar de intervjuade, är möjligt att uppfylla och de säger sig inte 
vara oroliga för att misslyckas med det. Trots att detta krav inte verkar vara 
orimligt anser de flesta handläggare att de arbetar i ett tempo som är relativt 
högt. Handläggarnas korgar i ÄHS är i princip aldrig tomma, säger de, utan där 
finns ständigt ärenden som de måste handlägga. 
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Handläggarna vittnar även om variationer över tiden vad gäller arbetstakten. 
Utbetalning av föräldraförsäkring, vilket sker mellan den 25:e och 27:e varje 
månad, de så kallade brandkårsutryckningarna, samt då flera medarbetare är 
frånvarande samtidigt på grund av sjukdom eller semester, är förhållanden som 
ofta utgör ”arbetstopparna”.  
 
Enligt handläggarna upplevs arbetstakten som lägre nu jämfört med tiden strax 
efter ÄHS införande. Arbetstakten skulle således upplevas som högre inled-
ningsvis efter systemets införande, och lägre i takt med att handläggarna blir 
säkrare och skickligare på att använda det. Resultaten av de tidigare genomförda 
undersökningarna som vi redogjort för (se 4.3.4) visar också att inställningen till 
ÄHS, upplevd stress och arbetstakt hos användare runt om i landet förbättrats 
med tiden. 
 
Införandet av ett informationssystem innebär ofta att den kontroll över den egna 
arbetssituation användarna tidigare upplevde sig ha delvis försvinner. Detta trots 
att arbetarna i allra högsta grad ges möjlighet att använda och framför allt ut-
veckla nya kompetenser, det andra elementet i kontrolldimensionen. Känslan av 
självbestämmande, det första elementet i kontrolldimensionen, minskar dock 
oundvikligen av att en så omfattande förändring av arbetssättet nu ska läras in 
och anammas.  

�=�����	1�������	

Enligt krav/kontroll-modellen består begreppet kontroll av två delar, nämligen 
självbestämmande och användande och utvecklande av kompetenser. 
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Självbestämmande är en av de två aspekter som ingår i Karaseks (1979) begrepp 
kontroll. Med självbestämmande menas här dels arbetarens möjligheter att bes-
tämma hur hon ska utföra sitt jobb och dels också hennes möjligheter att delta i 
de beslut som rör jobbet. 
 
Handläggarna som vi intervjuat upplever sig vara väldigt styrda av de arbets-
uppgifter de har att utföra. Visserligen uppger de att de kan bestämma i vilken 
ordning dessa arbetsuppgifter ska utföras, men de ärenden som läggs i deras 
korg måste de handlägga. Själva har de alltså möjlighet att välja i vilken ordning 
ärendena ska betas av, men de kan inte välja att inte handlägga just de ärenden 
som tilldelats dem. Enligt ”löpande band-principen” blir handläggarna tilldelade 
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ärenden att utföra. Ett flöde av nya arbetsuppgifter i form av ärenden som ska 
handläggas strömmar emot dem, något som sker bortom deras kontroll. 
 
Handläggarna är också styrda av det regelverk som innehåller de bestämmelser 
som gäller för försäkringsförmånerna. Detta regelverk upplever handläggarna 
som väldigt komplext och ibland också som diffust – ett regelverk som handläg-
garna inte heller känner att de i alla delar kan stå bakom och försvara inför 
kunder. De pekar på det utbredda fusket som har visats sig förekomma i landet 
och menar att det regelverk som vi har idag i Sverige underlättar för detta. 
Dessutom förändras det ofta; vissa regler försvinner medan andra tillkommer. 
 
Även arbetsgången är hårt styrd, främst av ÄHS. Akterna sorteras på ett visst 
sätt i systemet och arbetsstegen måste handläggarna utföra i en bestämd ordning, 
trots att de har idéer om andra tillvägagångssätt som de skulle vilja använda sig 
av. Visserligen verkar handläggarna ha förståelse för Försäkringskassans in-
tresse av att standardisera arbetssätten över länet, men detta innebär samtidigt en 
minskad möjlighet till självbestämmande. 
 
Den möjlighet handläggarna har att påverka besluten som rör deras arbete är att 
först diskutera förslag till förändringar av till exempel arbetssättet eller ÄHS 
uppbyggnad med arbetskamraterna, för att sedan ta upp dessa förslag med team-
chefen och/eller någon av konsulterna. De upplever det emellertid som väldigt 
svårt att få igenom egna förslag till förändringar, trots att ledningen uppmanar 
dem att presentera sådana förslag. De uppfattar det som att problemet ligger i att 
förslagen ska passera så många steg innan de tas upp till beslut, och att det finns 
prestige i många frågor.  
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Användandet av kompetenser motsvaras, i krav/kontroll-modellen, av möjlig-
heter för arbetaren att använda sina färdigheter och att i arbetet utveckla nya 
sådana. Handläggarna som vi intervjuat är ense om att den erfarenhet som de 
samlar på sig av att arbeta med det de gör i hög utsträckning är dem till gagn i 
det dagliga arbetet. Då det regelverk som styr handläggandet inte sällan kräver 
att handläggaren tolkar flera olika regler som är relevanta för bedömningen av 
ett ärende, blir kompetensen som byggts upp genom handläggandet av många 
ärenden viktig.  
 
Handläggarna säger att de ständigt tvingas hålla sig ajour med nya regelförän-
dringar som då och då inträffar, vilket på sätt och vis utvecklar handläggarnas 
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kompetenser. De många omorganisationer som de varit utsatta för har även de 
lett till att nya kunskaper inhämtats. 
 
Vissa handläggare beklagar sig över vad vi skulle kunna benämna kvalitativ 
överbelastning i jobbet, det vill säga att tvingas hantera komplexa och oväntade 
arbetsuppgifter. Då de intervjuade handläggarna ingår i den så kallade back 
office-gruppen får de handlägga de mest komplicerade ärendena, som har skic-
kats dit på grund av att handläggarna i den så kallade front office-gruppen inte 
klarar av att hantera dessa. Många av de handläggare vi har intervjuat uttrycker 
en önskan om att förändra denna uppgiftsfördelning så att de mest kompli-
cerade ärendena, vilka de benämner som ”skräpjobb”, handläggs gemensamt av 
båda grupperna.  
 
Å andra sidan uttrycker en del handläggare sitt missnöje över vad vi kan kalla 
kvalitativ underbelastning som de upplever i jobbet. Känslan av monotoni och 
att utföra ett tråkigt och repetitivt arbete, vilken har uppmärksammats som en 
förekommande negativ effekt av införandet av informationsteknik (se kapitel 5), 
ger flera av de handläggare som vi intervjuat uttryck för. De menar att de till-
bringar större delen av sin arbetstid framför en dator och att de där handlägger 
samma typer av ärenden varje dag. 
 
Trots att flera av de handläggare som vi intervjuat upplever denna känsla av en-
formighet ger många uttryck för en något motsägelsefull uppfattning angående 
huruvida de önskar ett mer varierande och komplext arbete. Ingen av de inter-
vjuade handläggarna svarar jakande på frågan om de skulle vilja utöka sina 
arbetsuppgifter till att omfatta handläggning av fler ärendeslag än vad som är 
fallet idag. 
 
Handläggarna vill alltså inte utöka antalet ärendeslag som de idag handlägger, 
trots att en sådan utökning skulle ge handläggarna möjlighet att utveckla nya 
kompetenser och göra arbetet mindre enformigt. De kvalitativa kraven skulle 
efter en dylik förändring bli högre, samtidigt som handläggarna skulle få ökad 
kontroll över arbetet tack vare att de skulle ges möjlighet till att utveckla nya 
färdigheter. Effekten av att utöka antalet ärendeslag skulle således kunna bli att 
handläggarna närmar sig den ideala situation som krav/kontroll-modellen före-
språkar, alltså en situation som präglas av hög grad av krav i kombination med 
hög grad av kontroll. 
 
Handläggarnas negativa inställning till en sådan utveckling går emellertid i linje 
med Karaseks (1979) tankegångar. Han påstår att för många människor är en 
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ideal arbetssituation lika med ett arbete med låga krav och hög kontroll. Detta 
eftersom stressnivån här ofta är låg. Han poängterar dock att denna situation i 
det långa loppet är långt ifrån idealisk för arbetarna och för samhället, då den 
inte leder till lärandeinriktade individer med ökande självförtroende och kompe-
tens, utan istället till passiva människor som stagnerar i sin personliga utveck-
ling och som ”lär sig att inte lära”. 

�=�����	�������	��)�	

För de handläggare som vi intervjuat är det sociala stödet de får av varandra av 
stor betydelse för att de ska lyckas utföra de arbetsuppgifter de är ålagda. Hand-
läggarna behöver ofta handlägga ärenden de inte helt på egen hand kan hantera. 
Då diskuterar de problemet med en eller flera kollegor i syfte att tillsammans 
komma fram till en lösning. Handläggarna anser att detta samspel bland perso-
nalen fungerar väldigt bra och att stämningen i arbetsgruppen är god. Handläg-
garna uppger även att teamchefen erbjuder dem stöd i arbetet och att denne 
arbetar för personalens bästa. 
 
Det förefaller som att det sociala stöd som handläggarna får främst kommer från 
kollegor i arbetsgruppen. Vid de tillfällen då det emellertid inte går att lösa ett 
problem inom gruppen kan de vända sig till någon av de konsulter som arbetar 
på Försäkringskassan. Detta är dock en möjlighet flera handläggare drar sig för 
att använda.  

�=���!�	3������������	

Handläggarna anser över lag att deras arbetsuppgifter är tydligt definierade och 
att rollerna är klara, det vill säga att de vet vad som förväntas av dem i deras roll 
som handläggare. De uppfattar också denna rolltydlighet som något för dem 
viktigt att bevara. Det system som handläggarna arbetar i enlighet med, där var 
och en ansvarar för ärenden indelat efter kundernas födelsedatum, är något som 
handläggarna kämpat för att få behålla.  
 
Den återkoppling som handläggarna får på utfört arbete sker uteslutande på 
gruppnivå, men handläggarna uttrycker en önskan om att få återkoppling även 
på individnivå. Denna strävan från deras sida efter att få personlig respons kan 
ses som ett för handläggarna möjligt incitament till att prestera i arbetet, men 
också som en strävan efter ett ännu tydligare individuellt ansvarsområde med 
tydliga roller och hög spårbarhet gällande vem som gjort vad.  
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Handläggarna har framfört ett förslag till förändring av ÄHS som går ut på att de 
vill ges möjlighet att göra ändringar i journalanteckningarna i ett pågående 
ärende. Den stora fördelen med att ha den här möjligheten är, enligt dem, att då 
syns det i systemet vem av handläggarna som gjort vilka ändringar. Något som 
skulle tydliggöra rollfördelningen ytterligare och leda till bättre spårbarhet till 
individer i gruppens arbete, vilket handläggarna alltså verkar eftersträva. 

�=���#�	.���������	

Karasek och Theorell (1990) presenterar resultatet av en undersökning gjord på 
yrkesverksamma amerikaner i en figur. Utifrån deras svar på frågor om vilken 
mängd krav och kontroll de upplever att de har i sitt arbete, placerar de in olika 
yrken i sin modell. I figur 10 visas några exempel på var i modellen Karasek och 
Theorell (1990) placerar olika yrken. 
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En svårighet med att placera FP-gruppen i denna krav/kontroll-modell är att 
handläggarna upplever att arbetsbördan varierar ganska mycket, med återkom-
mande arbetstoppar som varar några dagar minst en gång i månaden. Enligt vår 
bedömning är ändå kraven på handläggarna, även sett över en längre tidsperiod, 
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Beträffande kontrolldimensionen ser vi att det första elementet – självbestäm-
mande – i FP-gruppens fall är mycket lågt, medan det andra elementet – använd-
ning och utveckling av kompetenser –  är något högre, dock utan att kunna sägas 
vara högt. Vi skulle därför vilja placera FP-gruppens arbetssituation någonstans 
i modellens nedre högra kvadrant. 
 
Det här tillståndet – med hög grad av krav och låg grad av kontroll – varnar 
krav/kontroll-modellen för. En individ som varit utsatt för höga krav och låg 
kontroll under en lång tid har, enligt teorin, ”samlat på sig” ackumulerad stress 
vilket har ökat risken för att denna individ upplever att hon inte bemästrar och 
inte kan lära sig att reda ut ens den mest triviala nya situation.  
 
De intervjuade handläggarna säger sig vidare uppleva krav på sig som grundar 
sig i en stark ansvarskänsla gentemot kunderna. Dessa krav kommer dock från 
dem själva, och lägger i dagen den höga arbetsmoral som verkar finnas bland 
medarbetarna; de jobbar självmant ofta övertid då det behövs för att föräldrarna 
ska få sina pengar i tid. Handläggarnas syn på arbetet uppvisar härav drag av det 
betraktelsesätt som Jonsson (1989) kallar ”arbetet som plikt” (se 4.1.1.1), vilket 
anses vara sprunget ur den protestantiska läran och där pliktkänsla och arbets-
moral är ledorden. 
 
Någon kvantitativ överbelastning orsakad av alltför snäva tidsramar för att hinna 
lösa arbetsuppgifterna verkar alltså inte medarbetarna vara utsatta för sett över 
en längre tidsperiod, trots att det verkar som att de krav som ställs på handläg-
garna totalt sett är relativt höga. Däremot förekommer kvantitativ överbelastning 
periodvis. Under dessa arbetstoppar menar vi, med stöd från krav/kontroll-
modellen, det vara extra viktigt för ledningen att säkerställa att denna kvanti-
tativa överbelastning åtföljs av hög grad av kontroll.  
 
En lämplig strategi för ledningen att använda vid införande av ett nytt infor-
mationssystem som omfattar en så stor del av arbetets innehåll som ÄHS gör 
torde, utifrån ett krav/kontroll-perspektiv, vara att försöka dra ner på den 
kvantitativa arbetsbördan för arbetarna i samband med införandet. Denna kan 
därefter successivt ökas till normal nivå, allt eftersom medarbetarna blir säkrare 
på att arbeta i det nya systemet och känslan av kontroll över det egna arbetet 
återinfinner sig. 
 
Det förefaller som att de möjligheter handläggarna i FP-gruppen har att påverka 
hur deras arbete ska utföras är starkt begränsade, på grund av standardiserade 
arbetsuppgifter, ett starkt styrande regelverk för bedömningarna samt en i ÄHS 
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förutbestämd arbetsgång. Likaså tycks de endast ha liten möjlighet att delta i de 
beslut som rör deras arbete. 
 
Vi kan se att handläggarna verkar ha möjlighet att använda sin ”handläggnings-
kompetens” i arbetet och ha nytta av att den växer med erfarenheten av att arbeta 
som handläggare. Likaså får de möjlighet, eller tvingas till, att ständigt utveckla 
denna kompetens. Den andra aspekten av det som krav/kontroll-modellen lägger 
i begreppet kontroll, det vill säga användande av kompetenser, verkar således 
vara relativt hög hos FP-gruppen.  
 
Problemet är dock, som vi ser det, att handläggarna menar att denna handlägg-
ningskompetens utgör en så pass liten del av de kompetenser en människa har 
möjlighet att använda och utveckla. Vi ser det därför som att handläggarna på 
FP-gruppen använder och utvecklar en hög kompetens, dock inom ett litet och 
väl avgränsat område. Detta kan sammantaget bidra till minskad kontroll, sett i 
ett krav/kontroll-perspektiv, trots att de arbetsuppgifter som handläggarna utför i 
sig kräver hög kompetens. En förmån som handläggarna dock erbjuds av För-
säkringskassan, och som kan motverka denna känsla som vi anar finns bland 
dem av att endast få användning för en så pass liten del av ens spektrum av 
kompetenser, är de möjligheter som de ges att byta arbetsuppgifter till att hand-
lägga andra ärendeslag och att få hålla i informationsmöten med mera.  
 
Vi tolkar det som att det bakom handläggarnas vilja att öka antalet enklare och 
minska antalet mer komplicerade ärenden bland annat ligger en önskan om att 
kunna prestera snabbare och tydligare resultat, det vill säga att hinna handlägga 
fler ärenden per dag. Denna vilja antar vi dock även bero på en önskan om att 
reducera de krav, av kvalitativ karaktär, som handläggandet av de mer kompli-
cerade ärendena ställer på handläggarna.  
 
Handläggarna verkar uppleva att de har en hög grad av socialt stöd i arbetet, 
tack vare det väl fungerande interaktionen mellan kollegorna i arbetsgruppen. 
Graden av socialt stöd skulle däremot kunna bli ännu högre om samspelet 
mellan handläggare och konsulter förbättrades. 
�
)���������
Handläggarna är väldigt måna om att bevara arbetsindelningen i dagar som de 
personligen ansvar för, trots att denna ansvarsfördelning innebär att 30-dagars-
kravet på detta vis kan sättas på individnivå. I praktiken fungerar det dock så att 
när någon bland personalen kommer efter med ärenden hjälper någon kollega 
henne att beta av kvarvarande ärenden. Att handläggarna är så pass måna om att 
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bevara dagindelningen tyder på att de strävar efter tydlighet då det gäller att veta 
vad de förväntas göra i arbetet. De vill ha, och upplever också att de har, ett klart 
och tydligt personligt ansvarsområde.  
 
Om vi, i enlighet med rollteoretikerna, byter ut begreppet kontroll mot rolltyd-
lighet i Karaseks (1979) krav/kontroll-modell, ser vi att de inte längre befinner 
sig i det riskfyllda tillståndet. Nu hamnar de däremot, enligt vår bedömning, i 
den optimala situationen där höga krav kombineras med hög grad av roll-
tydlighet, vilket istället enligt denna teori skulle innebära att arbetet leder till 
personlig utveckling och gör handläggarna till aktiva och lärandeinriktade indi-
vider. 
 
Beroende på vilken variabel som vi väljer att använda – kontroll eller rolltyd-
lighet – för att balansera handläggarnas relativt sett kravfyllda arbetssituation, 
kommer vi alltså fram till två helt skilda slutsatser. Utifrån ett krav/kontroll-
perspektiv saknar handläggarna kontroll för att klara av kraven som ställs på 
dem och riskerar därmed att samla på sig långvarig, skadlig stress. Utifrån ett 
krav/rolltydlighetsperspektiv däremot, kan handläggarna hantera de höga kraven 
tack vare att arbetsrollerna upplevs som tydliga, vilket, som tidigare nämnts, 
leder till aktiva och lärandeinriktade individer. 
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Handläggarna menar att ÄHS i sig inte har någon effekt på graden av krav i 
deras arbete. Handläggarnas korgar i ÄHS är i princip aldrig tomma, säger de, 
utan där finns ständigt ärenden som de måste handlägga. Däremot bidrar inte 
informationssystemet till varken en ökning eller minskning av denna arbets-
börda, menar handläggarna. Visserligen har arbetsmomenten postsortering och 
arkivering försvunnit i och med ÄHS införande, men kraven som ställs på hand-
läggarna verkar inte för den skull blivit mindre. 
 
Arbetsgången styrs något hårdare nu med ÄHS jämfört med det gamla systemet. 
Den är mer standardiserad – akterna sorteras på ett visst sätt i systemet och 
arbetsstegen måste handläggarna utföra i en bestämd ordning. ÄHS inskränker 
därför som vi ser det i viss mån handläggarnas självbestämmande – det första 
elementet i modellens kontrolldimension. Vad gäller det andra – användning och 
utveckling av kompetenser – har vi inte kunnat se att ÄHS har någon betydelse. 
  
Handläggarna kan inte se att ÄHS skulle ha någon påverkan på den goda ge-
menskap som de menar finns i FP-gruppen. ÄHS har däremot påverkat gemen-
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skapen som tidigare i viss mån fanns mellan FP-gruppen och andra avdelningar, 
på grund av att personer från de olika avdelningarna inte längre behöver ha kon-
takt med varandra. Den information om en kund som handläggarna tidigare be-
gärde att få från exempelvis avdelningen som arbetar med sjukskrivningar finns 
numer i ÄHS. Denna brist på kontakt mellan avdelningarna anger en del hand-
läggare som en nackdel med det nuvarande systemet. Andra fokuserar på de 
fördelar som det medför att slippa gå runt och leta reda på information på olika 
avdelningar.  
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Enligt mismatch-modellen kan obalans finnas inom sex olika områden, de så 
kallade sex källorna till utbrändhet. Dessa är 
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Mismatch-modellen inkluderar såväl vad vi kan kalla kvantitativ belastning som 
kvalitativ sådan i begreppet arbetsbörda. Här ingår kvantitativa faktorer, i form 
av på arbetaren ställda krav på ökad produktion med mindre resurser och redu-
cerad mängd tillfällen till avkoppling, samt kvalitativa sådana, i form av att de 
arbetsuppgifter som ingår i en arbetsroll blir mer komplicerade.  
 
Vi uppfattar det, vilket vi nämnt i föregående kapitel, som att handläggarnas 
kvantitativa arbetsbörda är relativt hög. Förekomsten av arbetstoppar, där arbets-
takten av handläggarna upplevs som väldigt hög, är som vi påtalat ett åter-
kommande inslag i arbetet. Sett utifrån ett mismatch-perspektiv kan uppträdan-
det av dessa arbetstoppar ge upphov till obalans mellan handläggarna och deras 
arbete.  
 
Vad beträffar den arbetsbörda av kvalitativ karaktär som handläggarna är utsatta 
för, noterar vi att de dagligen stöter på komplicerade ärenden som de förväntas 
handlägga. Handläggarna uppger också att dessa ärenden av mer komplicerad 
art är något som de skulle vilja ha mindre utav i arbetet. De ogillar den indelning 
i front-office och back-office som Försäkringskassan gjort, och efterlyser en 
jämnare fördelning av de enklare och de mer komplicerade ärendena mellan alla 
berörda handläggare 
 
Trots att handläggarna önskar reducera den kvalitativa arbetsbördan, och istället 
handlägga färre komplicerade och fler enkla ärenden, visar de ingen oro för att 
de inte ska kunna klara av att utföra sina arbetsuppgifter. De menar att alla ären-
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den kommer att kunna handläggas; om de inte lyckas individuellt löser de pro-
blemet inom arbetsgruppen eller i sista hand genom att kontakta någon av kon-
sulterna. 

�=�����	1�������	

Mismatch-teorins kontrollbegrepp liknar det första elementet i krav/kontroll-
modellens kontrollbegrepp, nämligen självbestämmande. I mismatch-modellen 
är kontroll synonymt med frihet att prioritera i och att välja arbetsmetoder för 
det dagliga arbetet liksom att delta i beslut som rör det egna arbetet.  
 
Handläggarna kan själva välja i vilken ordning de ärenden som placerats i deras 
korgar ska utföras. Denna möjlighet innebär dock inte någon egentlig frihet, 
eftersom de vet att om de inte handlägger ett visst ärende idag måste de göra det 
imorgon. Vad gäller handläggarnas möjligheter att välja arbetsmetoder kan de 
sägas vara obefintliga; handläggningen av ärenden, vilket utgör arbetets kärna, 
utförs i ÄHS och där är arbetsgången strikt specificerad.  
 
Som vi konstaterade i föregående kapitel verkar det som att handläggarna upp-
lever det som att deras möjligheter att delta i de beslut som rör arbetet är ytterst 
små. Det ringa inslag av självbestämmande som de har inskränker sig alltså till 
att omfatta möjligheten att i viss mån prioritera i vilken ordning ärendena ska 
utföras. 
 
Maslach och Leiter (1990) pekar på att ett hinder för arbetaren då det gäller att 
åtnjuta kontroll kan vara att det egna arbetet förutsätter samarbete med kollegor. 
Alla medarbetare i en organisation strävar efter kontroll över den egna arbets-
situationen, menar de, och eftersom de behöver samarbeta med varandra kan 
detta alltså, enligt författarna, göra det svårt för den enskilda arbetaren att få 
kontroll. Ingen av de handläggare som vi intervjuat talar dock om att samarbetet 
med kolleger ibland ger upphov till konflikter av det här slaget. Tvärtom talar de 
i idel goda ordalag om den betydelse samarbetet med kollegerna har för att de 
ska kunna utföra ett bra jobb.  
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Flera handläggare saknar, som vi nämnt, personlig återkoppling på det arbete 
som de utför. Detta kan vi se som att det råder obalans mellan handläggarnas 
förväntan på att få ersättning – här i form av att bli sedda och uppskattade av 
ledningen för att de gör ett bra jobb – och arbetet. Ett annat tecken på att hand-
läggarna önskar mer av personligt ansvar i arbetet är, förutom önskan om 
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personlig återkoppling, ett förslag som gick ut på att de skulle få möjlighet att 
göra ändringar i journalanteckningarna i ÄHS. Fördelen med detta förslag var, 
enligt handläggarna själva, att det då skulle bli mer tydligt i systemet vem som 
hade gjort vad. 
 
Samtliga handläggare menar vidare att lönen är för låg i förhållande till det ar-
bete som de utför. Även här kan vi alltså se att det finns obalans mellan handläg-
garnas förväntningar och arbetet. 
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En arbetsplats uppfattas, enligt mismatch-teorin som rättvis om tre faktorer ge-
nomsyrar den sociala interaktionen där. Dessa faktorer är förtroende, öppenhet 
och respekt. Avsaknaden av dessa tre begrepp skulle då följaktligen vara tecken 
på att den, enligt Maslach och Leiter (1990), skadliga känslan av orättvisa kan 
finnas bland personalen.  
 
Det är naturligtvis svårt för oss att avgöra huruvida dessa tre faktorer sätter sin 
prägel på FP-gruppen eller inte. Handläggarna har dock i intervjuerna förklarat 
för oss att de upplever att de blir bemötta med respekt från sina kollegor och att 
samarbetet i stort sett fungerar väldigt bra. Det verkar också som att det råder ett 
öppet klimat i gruppen; handläggarna frågar någon kollega som finns tillgänglig 
då de stöter på problem och de säger att det är mycket ”givande och tagande” i 
arbetsgruppen.  
 
Dock kan vi ana en risk för bristande förtroende – inte mellan kollegor i FP-
gruppen eller gentemot teamchefen – men gentemot Försäkringskassans, enligt 
handläggarna, tydligt hierarkiska organisation. De anställda upplever det som att 
avståndet är väldigt stort mellan dem och deras chefer, och att när de vill för-
ändra något som rör deras arbete måste det förslaget passera väldigt många steg 
innan det kommer upp till beslut. Detta ser vi som en möjlig början till att en 
känsla av orättvisa skulle kunna få fäste i den studerade arbetsgruppen. 
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Om den sociala gemenskapen som tidigare funnits bland kollegor urholkas blir 
detta, enligt mismatch-teorin, en källa till utbrändhet för medarbetarna. Orsaker 
till gemenskapens sammanbrott på en arbetsplats kan enligt denna modell vara 
bristen på anställningstrygghet och en överdriven inriktning på kortsiktiga för-
tjänster från ledningens sida. Bristen på anställningstrygghet skulle således 
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orsaka utslagning av de personliga relationerna, på grund av att det är osäkert 
hur länge medarbetarna stannar kvar på arbetsplatsen. 
 
Den bild av den sociala gemenskapen bland handläggarna i FP-gruppen som vi 
fått av intervjuerna visar dock på en väldigt god social gemenskap och samman-
hållning. Den sociala interaktionen är också av stor betydelse för att hand-
läggarna ska kunna utföra sitt arbete. Alla handläggare stöter mer eller mindre 
regelbundet på tveksamma ärenden, där de regler som gäller för det aktuella 
fallet inte är helt tydliga utan blir föremål för tolkning.  
 
Handläggarna nämner också ”bra arbetskamrater” som en viktig fördel med 
arbetet, vilket tyder på att den sociala gemenskapen i FP-gruppen är god. Ingen 
av handläggarna har heller i intervjuerna uttryckt oro för att förlora jobbet, åt-
minstone inte på kort sikt.  
 
Andra effekter av gemenskapens sammanbrott är, enligt Maslach och Leiter 
(1990), större konflikter mellan människor, minskat ömsesidigt stöd och respekt 
samt att känslan av tillhörighet försvinner hos medarbetarna. Vi har dock inte 
kunnat finna någon av dessa effekter i våra intervjuer med handläggarna. 
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Den obalans som kan finnas mellan en anställds värderingar och de värderingar 
som hennes företag ger uttryck för är en källa till utbrändhet, enligt Maslach och 
Leiter (1990). Försäkringskassan har på senare år gjort verksamhetsförändringar 
i syfte att bland annat öka kundfokuseringen. Att Försäkringskassan på ett allt 
tydligare vis försöker sätta kundperspektivet i centrum gör att det, utifrån mis-
match-modellen, också är relevant att undersöka huruvida handläggarna värde-
rar kunden högt. 
 
Handläggarna talar om kunder i något motstridiga termer. Det övergripande in-
trycket är ändå att de handläggare som vi intervjuat är uppriktiga då de säger att 
det först och främst är tanken på att de gör nytta för de människor som väntar på 
att få sina pengar utbetalda som är motiverande för dem, och gör så att jobbet 
känns meningsfullt att utföra. ÄHS tycks inte heller ha påverkat graden av kund-
kontakt i någon mån. Oavsett om handläggarna, som idag, dokumenterar hand-
läggandet av sina ärenden i ett informationssystem eller inte, måste de ändå 
ringa upp kunden om blanketterna är ofullständigt ifyllda eller dylikt. 
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Som vi nämnde i föregående kapitel finns det däremot bland handläggarna en 
viss skepsis gentemot det komplicerade regelverk som finns i Sverige, gällande 
bland annat föräldraförsäkringen. Denna skepsis innebär också, som vi ser det, 
att det finns en viss konflikt mellan handläggarnas värderingar och Försäkrings-
kassans. Enligt mismatch-teorin skulle denna obalans då kunna vara en källa till 
utbrändhet. Då det inte är Försäkringskassan som bestämmer vilka regler som 
ska gälla för vårt lands försäkringsskydd, är det emellertid naturligtvis svårt för 
denna att vidta åtgärder i syfte att balansera upp organisationens värderingar mot 
de anställdas. 

�=���0�	.���������	

Inom området kontroll ser vi tydligast att det finns mismatch mellan handläg-
garna och deras arbete. De säger sig varken ha någon egentlig möjlighet att välja 
arbetsmetoder eller att delta i beslut som rör deras arbete.  
 
Ett annat område där vi kan ana en viss mismatch är arbetsbörda. Detta orsakas 
främst av förekomsten av arbetstoppar, vilket gör att arbetsbördan stundtals är 
mycket hög. En rimlig slutsats torde då bli att ledningen bör sträva efter att orga-
nisera arbetet i sådan riktning att handläggarnas arbetsbelastning blir jämnare än 
vad som nu är fallet.  
 
Som vi nämnde i föregående kapitel upplever handläggarna det som att arbets-
takten förändrats från att vara extremt hög vid tiden precis efter ÄHS implemen-
tering till att bli lägre allt eftersom handläggarna känt sig säkrare i att använda 
systemet. I ett mismatch-perspektiv förstår vi att den kvalitativa arbetsbördan 
riskerar att upplevas som extra hög då ett system av ÄHS omfattning introdu-
ceras i verksamheten, då helt nya sätt att utföra arbetsuppgifterna nu ska läras in. 
Sett utifrån det här perspektivet föreligger således här en risk att obalans uppstår 
mellan människa och arbete. Enligt Maslach och Leiter (1990) är denna obalans 
en källa till utbrändhet som bör undvikas. Detta, tror vi, skulle exempelvis 
kunna ske genom kontinuerlig utbildning under implementeringsfasen, för att på 
så sätt erbjuda personlig hjälp att bemöta de ökade kvalitativa kraven handläg-
garna då utsätts för. 
 
Även inom området otillräcklig ersättning tycks det finnas en viss mismatch. 
Som vi ser det beror detta, förutom att lönen anses vara låg, också på att hand-
läggarna upplever en brist på personlig återkoppling på det arbete som de utför. 
Handläggarnas önskan om att få uppskattning för sin arbetsinsats verkar således 
inte tillgodoses i nöjaktig grad.  
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Handläggarna menar dock att de får ut mycket av jobbet som inte är av ekono-
misk karaktär. Vi kan ana en inställning till arbetet som påminner om vad Jons-
son (1989) kallar ”arbetet som något nödvändigt ont” (se 4.1.1.2) i deras svar på 
vilka faktorer i deras arbete som bidrar till trivsel. Svaren ”lång semester” och 
”möjlighet till tidig pensionering” vittnar om den inställningen. Det domine-
rande intrycket är dock ändå, som vi tidigare kunnat konstatera, att handläg-
garnas syn på sitt arbete bäst överenstämmer med det Jonsson (1989) benämner 
”arbetet som plikt”. 
 
Det stora avstånd handläggarna upplever finns mellan dem och deras chefer 
riskerar vidare att påverka förtroendet till cheferna negativt. I mismatch-teorin 
består området orättvisa av begreppen förtroende, öppenhet och respekt. Här ris-
kerar alltså denna befarade urholkning av förtroendet mellan handläggare och 
chefer att leda till mismatch inom området orättvisa. Slutligen noterar vi att det 
råder mismatch mellan de värderingar som Försäkringskassans komplicerade 
regelverk ger uttryck för och flera av de intervjuade handläggarnas värderingar. 
 
Vi upplever således att obalans föreligger mellan handläggarnas förväntningar 
på arbetet och arbetets realitet inom flera områden. Enligt mismatch-teorin bör 
också sådana tecken på obalans tas på stort allvar, eftersom teorin utgår från att 
dylika obalanser mellan anställda och arbete orsakar stress och utbrändhet.   

�=���;�	89�	�%�����	�	��������2���������	� ����	����	���� �����	

Ett hinder för medarbetaren att åtnjuta kontroll över sin arbetssituation, menar 
Maslach och Leiter (1990), är detaljstyrning från ledningen. Detta försök från 
ledningen att erhålla total kontroll över verksamheten riskerar, enligt Maslach 
och Leiter (1990), också att få andra oönskade effekter i form av ökat glapp 
mellan ledningen och dess medarbetare. Som vi nyss nämnt verkar denna nega-
tiva känsla av att vara övervakad, och som också är en påtalad negativ effekt av 
införandet av informationsteknik, emellertid inte vara utbredd bland handläg-
garna. Trots att de känner till de teoretiska möjligheter som tekniken ger lednin-
gen att detaljövervaka dem, är detta inget som verkar bekymra dem; tvärtom 
skulle de önska mer av återkoppling på individnivå, vilket de menar att ÄHS nu 
erbjuder möjlighet till. 
 
Kommunikationsmönstret och den sociala interaktionen förändras av införandet 
av ett informationssystem (Grundén 1993). Handläggarna kan dock inte se att 
ÄHS skulle ha någon påverkan på den goda gemenskap som de menar finns i 
FP-gruppen. Däremot har den sociala kontakten mellan anställda vid olika 
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avdelningar minskat, då uppgifter handläggarna tidigare varit tvungna att hämta 
personligen nu kan nås via ÄHS. Denna brist på kontakt mellan avdelningar 
anger en del handläggare som en nackdel med det nuvarande systemet, medan 
andra, som vi nämnt i föregående kapitel, väljer att fokusera på de fördelar som 
det ger att slippa gå runt och leta reda på information på olika avdelningar. 
 
Som vi nämnt i 10.1.6 kan inte handläggarna se att ÄHS i sig har någon bety-
delse för arbetsbördan. Vi ser däremot att ÄHS inneburit en något minskat grad 
av kontroll då arbetsgången bestäms av systemet. Inte heller finner vi att ÄHS 
har någon betydelse för den goda gemenskap som verkar finnas i FP-gruppen, 
eller för någon av de andra av Maslach och Leiter (1990) definierade källorna 
till utbrändhet: otillräcklig ersättning, orättvisa och värdekonflikt. 

�=���	�*2�������	���	������������2	���	��������������	

De psykosociala stressfaktorer som Kahn (1981) och Levi (1987) (ur Kira 2000) 
räknar upp, kan alla placeras in i balansmodellens element �������%�6� �	%
��9

���� eller 
	����##%����	� (se tabell 3). De innebär en utvidgning av de 
stressfaktorer Smith och Sainfort (1989) själva nämner (se 4.2.2.3) inom de tre 
nämnda områdena. Dessa stressorer är vad vi utgår från i analysen av FP-
gruppen utifrån dessa modeller. Den fysiska arbetsmiljön och individuella 
karakteristika omfattas således inte av de stressorer som behandlas i arbetsstress-
modellen. Dessa områden ligger också utanför denna uppsats undersöknings-
område och ingår därför inte i vår analys. 
 

#������.���?!�����
�
��	��
���	�	����
�
����������

#��������� 0������������ ��������������� ���������?=� ��<���<�

Tillräckliga och 
lämpliga resurser 

Arbetsinflytande 

Rollkonflikt 

Rollens tydlighet 

Tillräckliga och 
lämpliga färdigheter 

Uppgiftens 
ömsesidiga beroende 

Utmaning 

Självständighet 

Meningsfullhet 

Variation och 
färdighet 

(Kontroll av) 
arbetstakt 

Överbelastning i 
rollen 

Osäkerhet i uppgiften 

- - 
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�=�����	���������	

#����>	������ �	
� �>������� �������� – Det största problemet vi har kunnat 
identifiera inom elementet teknologi är mängden information handläggarna för-
väntas ta till sig. Detta upplevs som en källa till stress av flertalet handläggare, 
som skulle föredra att de blev tilldelade den information som är relevant för 
deras arbete, och att överflödig information sållades bort. Bortsett från detta 
upplever handläggarna att de har tillgång till alla de verktyg och resurser de 
behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Några uttrycker dock en 
önskan om en högre grad av stöd från ÄHS, ett system som de idag i första hand 
uppfattar som ett ”förvaringssystem”. 

�=�����	+�����������	

Inom elementet organisation sorteras stressorerna 
	�������!�
���6�	�����������6�
	�������!���%��� och ����	"����%
������"�#��%
��"	��%����	 in. 

�������������<� – Handläggarna upplever att deras möjlighet att förändra sin 
arbetssituation och påverka beslut som rör arbetet är begränsad. De anser att 
beslut tas för långt ifrån deras egen verksamhet, och att förslag som enligt dem 
själva vore enkla att genomföra avslås av prestigeskäl. 

)����������B�������<���
�� – En klar majoritet av de vi intervjuat upplever sin 
arbetsroll som tydlig och väldefinierad, trots att vi även funnit något exempel på 
rakt motsatt uppfattning. Vi har inte heller kunnat finna att det skulle finnas 
några oförenliga krav på arbetets utförande inom FP-gruppen.�

#����>	������ �	
� �>������� >�<��
���� – Handläggarna verkar gott och väl 
besitta de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna genomföra sina 
arbetsuppgifter. Dock framför flera av dem önskemål om mer, och framförallt 
bättre, utbildning inom vissa specialområden.  

3���������=�����<����������<� – Handläggarna ansvarar själva för sina egna 
ärenden, och arbetsuppgifterna i sig kräver sällan någon koordination med an-
dra. ÄHS har också hjälpt till att minska detta beroende, då fler uppgifter nu 
finns tillgängliga direkt i systemet. Dock förekommer visst samarbete mellan 
personalen, exempelvis för att lösa komplicerade ärenden. Dessutom måste i 
många fall kontakt tas med kunder eller andra externa personer (arbetsgivare, 
dagis m.m.) för att ett ärende ska kunna handläggas. 
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�=�����	$��������������	

Av de stressfaktorer vi valt att undersöka återfinns de flesta inom detta element. 
De stressorer vi placerat här är ���
���%6� �"���"���%���6� �����%�������6�
�
	�
����� ���� �"	��%���6� 
	����
��6� ���	���
����%� �� 	����� samt �"��	���� ��
�##%�����. 

3������� – Handläggarna får utnyttja en stor del av sin kompetens i arbetet, 
även om någon skulle önska att hon fick använda även andra färdigheter än de 
som krävs. Att ställas inför utmanande uppgifter är något som välkomnas av 
flertalet av de intervjuade, även om de flesta vill att arbetet ska innefatta såväl 
komplicerade som enklare ärenden. 

$?>����>�<��
��B�C�����������D����������� – Som vi tidigare kunnat konstatera 
(se 10.1.2.1) är graden av självständighet och självbestämmande enligt vår 
mening högst begränsad. Hur ärenden ska handläggas styrs av regelverk och 
ÄHS uppbyggnad, och handläggarnas möjlighet att påverka detta är minimal. 
Arbetstakten kan naturligtvis påverkas i viss mån på kort sikt, då inga kvanti-
tativa krav förekommer. Då ärendena är personliga måste dock varje handläg-
gare i slutändan ändå handlägga samma mängd ärenden. 

/���������
�� – Handläggarna uppfattar att de är till nytta för andra män-
niskor, och upplever därför också sitt arbete som meningsfullt. Detta är också 
det som uppfattas som den största drivkraften för handläggarna. Dock upplevs 
regelsystemet som komplicerat, och vissa av handläggarna känner att de inte 
alltid kan ”stå bakom” de försäkringsregler som finns.�

"��������� �	
� >�<��
�� – Handläggarna handlägger flera ärendeslag och 
ärenden med olika grad av komplexitet. Flera av handläggarna uppfattar dock 
sitt arbete som enformigt och efterlyser ännu större variation. Som vi berör i 
10.1.2.2 finns det dock ingen som uttrycker någon önskan om att handlägga fler 
ärendeslag. Däremot skulle de gärna se en större variation av ärenden inom 
respektive ärendeslag, och i större utsträckning få handlägga även mindre 
komplexa, snabbare, ärenden, utöver de tunga utredningsärendena.�

(���������������������� – Som beskrivits utförligt i 10.1.1 verkar handläggarna 
hålla ett högt men ändå acceptabelt arbetstempo. De upplever inte att de har 
några problem att klara av sina arbetsuppgifter i tid, men uppfattar ändå i många 
fall sitt arbete som stressigt, särskilt under utbetalningsperioder, ”brandkårs-
utryckningar” och andra arbetstoppar.�
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0�>���
������������� – Som tidigare nämnts är arbetsuppgifterna ganska hårt 
reglerade och därmed i hög grad förutsägbara. Däremot förekommer oförutsedda 
händelser, till exempel att handläggarna med kort varsel får rycka in och utföra 
arbete åt en annan avdelning, något som uppfattas som stressande. 

�=���!�	.���������	

Införandet av ÄHS innebär naturligtvis en stor förändring inom balansmodellens 
teknologielement, och handläggarna erkände att de vid systemets införande till 
en början kände viss oro för vilka effekter systemet skulle få på deras arbete och 
anställning. Denna oro har hittills visat sig obefogad, då ÄHS förefaller ha inne-
burit mer arbete för de anställda istället för mindre, men handläggarna befarar 
ändå att teknologin i framtiden kommer att innebära att deras arbete kommer att 
ändra karaktär och att vissa tjänster kommer att bli överflödiga. 
 
Av de faktorer inom elementet organisation som vi undersökt verkar det vara 
bristen på inflytande som är den mest påfallande negativa stressorn, samtliga 
övriga stressfaktorer bedömer vi vara neutrala eller medföra ett positivt tillskott 
enligt balansteorin. Vissa saker kan dock förbättras, exempelvis efterfrågas 
bättre utbildning inom de områden handläggarna fortfarande känner sig osäkra 
på. 
 
Inom elementet arbetsuppgifter, slutligen, återfinns stressorer av både positiv 
och negativ art. Självständigheten och möjligheten att kontrollera arbetstakten är 
ganska låg, men handläggarna säger sig inte uppleva detta som ett stort problem. 
Bristerna i ”variation och färdighet” är också en tänkbar källa till stress, medan 
den upplevda höga graden av meningsfullhet borde verka som en balanserande 
faktor till dessa negativa effekter. 

�=���#�	89�	��������	�	��������	������	

Enligt balansmodellen påverkar samtliga fem element som ingår i modellen 
(teknologi, organisation, arbetsuppgifter, arbetsmiljö och individ) varandra och 
den grad av stress individen upplever. Enligt det tankesätt som balansmodellen 
representerar innebär införandet av ett nytt informationssystem som ÄHS natur-
ligtvis en stor förändring inom elementet teknologi. Vi kan dock inte se att detta 
är något som fått mer än marginell effekt på de andra elementen i modellen som 
vi undersökt. 
 
Enligt handläggarna har ÄHS inte medfört några stora förändringar av deras 
arbetsuppgifter. Vissa uppgifter (postsortering och arkivering) har försvunnit, 
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men i stort sett ser arbetet likadant ut som tidigare, med den skillnaden att det nu 
är datorbaserat. Initialt upplevdes ett högre arbetstempo, men i takt med att 
handläggarna lärt sig att arbeta effektivare i systemet har detta minskat till de 
nivåer som förekom tidigare. 
 
Inte heller elementet organisation har påverkats nämnvärt, bortsett från ett något 
minskat ömsesidigt beroende. Störst effekter har antagligen ÄHS fått för den 
fysiska arbetsmiljön. Som vi tidigare nämnt har vi inte studerat denna direkt, 
men har ändå ”mellan raderna” kunnat uppfatta att handläggarna är kraftigt 
missnöjda med den ökade bundenhet till arbetsplatsen och arbetsstationen ÄHS 
har inneburit. De uttrycker även missnöje med andra arbetsmiljörelaterade 
faktorer, såsom dålig ventilation och hög ljudnivå.  
 
Bortsett från detta verkar dock merparten av de negativa faktorer som återfinns 
inom de olika elementen sakna direkt koppling till det informationssystem som 
används. Dessa är istället av rent organisatorisk art (brist på inflytande) eller in-
byggt i uppgiften (hård regelstyrning av arbetsuppgifterna). Det är däremot tänk-
bart att ÄHS hade kunnat utformas med detta i åtanke, för att, enligt den idé som 
balansmodellen för fram, försöka balansera upp de negativa influenser som 
kommer från övriga element. 

�=�!�	89�	��������	�	�������	%��	�*2�������	

I detta stycke diskuterar vi, med utgångspunkt från kapitel 5, vilken påverkan vi 
har kunnat se att ÄHS har på arbetet vid FP-gruppen. I många fall har vi gjort 
egna bedömningar av situationen, då vi under intervjuerna inte alltid frågat om 
de förhållanden handläggarna beskriver är en konsekvens av ÄHS eller inte. 
 
En negativ effekt av införandet av informationsteknik som flera forskare noterat 
(se kapitel 5), är den känsla av att vara övervakad som kan infinna sig hos 
användarna. Tekniken möjliggör, teoretiskt sett, för ledningen att i princip kont-
rollera varje enskild tangenttryckning, vilket föga förvånande kan leda till att 
arbetare som använder tekniken i det dagliga arbetet upplever en obehaglig 
känsla av att vara övervakade och kontrollerade på detaljnivå. Den här känslan 
verkar dock inte finnas bland de handläggare som vi intervjuat. Snarare välkom-
nar de ett större engagemang hos ledningen och mer av återkoppling på vad de 
individuellt sett presterar. 
 
Handläggarna uttrycker däremot en viss rädsla inför tanken på att ledningen på 
ett kvantitativt sätt skulle gå in i ÄHS och mäta hur många ärenden per dag som 
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respektive handläggare har avverkat. En sådan kontroll skulle omöjligt kunna ge 
en rättvis bild av var och ens arbetsprestation, menar handläggarna, eftersom 
graden av komplexitet varierar så mycket mellan olika ärenden. Handläggarna 
vill alltså inte ha mätning av antalet handlagda ärenden de gjort per dag, men 
efterlyser istället mer av rättvis individuell återkoppling. 
 
Vissa arbetsuppgifter har försvunnit i och med införandet av ÄHS. Dessa arbets-
uppgifter saknar dock inte handläggarna. Tvärtom säger exempelvis någon 
handläggare att den arkivering och postsortering som de utförde manuellt förut 
var en ”tråkig” och ”monoton” syssla. Intressant här är att införandet av ÄHS så-
ledes verkar ha lett till att vissa repetitiva arbetsuppgifter har försvunnit och där-
med verkar ha gjort arbetet mindre monotont, något som inte stämmer med de 
påtalade vanliga negativa effekterna av införandet av informationsteknik. Infö-
randet har i och för sig inte heller lett till att nya, mer intressanta arbetsuppgifter 
tillkommit (vilket Järvenpää och Eloranta (2001), säger ofta är fallet), utan 
verkar snarare ha medfört ett mer stillasittande arbete innehållande färre arbets-
moment. Graden av variation kan därför inte heller sägas ha ökat. Detta får 
också stöd av den användbarhetsutvärdering (se 7.1) som genomförts, i vilken 
det hävdas att ÄHS lett till mer monotona arbetsuppgifter. 
 
Enligt samma utvärdering har handläggarnas arbetsroll övergått till att bli admi-
nistratörer av systemet – ”knapptryckare” istället för handläggare. Grundén 
(1993) skriver också om risken att tyst kunskap går förlorad när arbetet datori-
seras. Detta är dock påståenden vi inte finner något stöd för i vår undersökning. 
Arbetsuppgifterna förefaller inte ha förändrats på något radikalt sätt i och med 
införandet av ÄHS, och systemet fungerar i dagsläget mest som – för att an-
vända de anställdas egna ord – ett förvaringssystem.  
 
Av samma anledning har vi inte heller kunnat se att ÄHS skulle ha inverkat ne-
gativt på den meningsfullhet handläggarna tillskriver sitt arbete. Det är framför-
allt i interaktionen med kunder och i känslan av att de gör nytta för dessa som de 
finner arbetstillfredsställelse, något vi inte kan se har försämrats på grund av 
ÄHS. Inte heller har vi, i likhet med den undersökning av användarnas attityd 
till ÄHS (se 7.2) som genomförts, kunnat se att ÄHS skulle ha inneburit någon 
större förändring av det sociala samspelet på arbetsplatsen, något som annars 
hävdas ofta blir en följd av ett nytt informationssystem. Graden av kontakt 
mellan avdelningarna sägs visserligen ha minskat något, men förefaller inte ha 
varit särskilt omfattande före systemets införande heller. 
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Som vi tidigare redogjort för, kan införandet av ett informationssystem leda till 
positiva effekter i form av nya möjligheter till kompetensutveckling och en 
effektivare kunskapsspridning i organisationen. Detta förefaller dock inte ha 
varit fallet i den organisation vi studerat, även om utbildning i att hantera sys-
temet naturligtvis genomförts. Spridningen av kunskap verkar vara bristfällig, 
eller åtminstone ineffektiv; handläggarna skulle föredra att få sorterad och rele-
vant information presenterad för sig istället för att själva behöva sålla genom en 
mängd irrelevant information. Detta är dock inget som kan kopplas till ÄHS, då 
informationsspridning i första hand sker genom andra kanaler. 
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Ur ett krav/kontroll-perspektiv karakteriserar vi arbetsplatsen som en där graden 
av krav är relativt hög och graden av kontroll relativt låg. Handläggarna befinner 
sig därmed i ett riskfyllt tillstånd då höga krav i kombination med en svag kon-
troll enligt denna teori leder till hög anspänning vilket inte sällan får till följd en 
intensiv stress, skadlig för hälsan.  

 
Handläggarna uppger att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Om vi 
därför byter ut kontrolldimensionen mot rolltydlighet, vilket somliga forskare 
menar att vi bör göra, förändrar det karakteriseringen av arbetssituationen dra-
matiskt. Arbetet skulle då istället leda till aktiva individer, god personlig utveck-
ling och en förhöjd motivation. 
�
Vi har sett att det verkar förekomma viss obalans mellan handläggarnas förvänt-
ningar på arbetet och hur arbetet i själva verket är. Vi har noterat obalans inom 
samtliga de sex områden som mismatch-teorin behandlar. Inom området kontroll 
ser vi de tydligaste tecknen på denna obalans, då handläggarna varken säger sig 
ha någon egentlig möjlighet att välja arbetsmetoder eller att delta i beslut som 
rör deras arbete. Intressant att notera är också den obalans som verkar finnas 
inom området otillräcklig ersättning, som orsakas av bristen på personlig åter-
koppling på utfört arbete. Enligt mismatch-teorin bör tecknen på obalans tas på 
stort allvar, eftersom teorin utgår från att dylika obalanser mellan anställda och 
arbete orsakar stress och i förlängningen utbrändhet.   

 
Vi har identifierat stressorer inom samtliga av de tre av de element vi studerat 
utifrån arbetsstress- och balansteorin. Inom elementet teknologi är det framför-
allt det överflöd av information handläggarna förväntas ta till sig som vi ser som 
en potentiell stressor. Inom området organisation förefaller bristen på inflytande 
vara den största negativa stressfaktorn. Inom arbetsuppgifter, slutligen, återfinns 
stressorer av både positiv och negativ art. Potentiellt negativa stressorer är här 
bristande självständighet och små möjligheter att kontrollera arbetstakten. Vi ser 
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också en stressfaktor i det vi valt att kalla ”variation och färdighet”, då många 
handläggare upplever sitt arbete som något enformigt. Däremot anser merparten 
att de har ett meningsfullt arbete, något som enligt balansteorin kan motverka 
övriga negativa effekter något. 
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Arbetsuppgifterna postsortering och arkivering har i och med ÄHS införande 
försvunnit. Kontakten mellan olika avdelningar på Försäkringskassans kontor 
verkar också ha minskat något som en direkt effekt av ÄHS. I övrigt ser arbetet 
ungefär likadant ut som tidigare, med den skillnaden att det nu är datorbaserat. 
ÄHS påverkan på de olika faktorer som anses viktiga att beakta i de stressteorier 
vi studerat kan också sägas vara ringa. Handläggarnas kontroll, ett begrepp som 
återfinns i samtliga dessa tre teorier och som vi därför inte vill bortse från för att 
förstå uppkomsten av stress i arbetet, verkar dock ha påverkats i viss mån av 
införandet. Detta i negativ riktning, eftersom arbetsgången nu i hög grad styrs av 
ÄHS och arbetets utförande blivit om möjligt ännu mer standardiserat än vad 
som tidigare var fallet. 
�
Flera av de negativa effekter för arbetskvaliteten som forskare påtalat kan bli 
följden av informationstekniks införande i organisationer har vi inte kunnat se i 
den studerade arbetsgruppen. Så verkar till exempel inte känslan av att vara 
övervakad som teknikens införande kan leda till vara något som oroar handläg-
garna. Tvärtom efterlyser de snarare mer av återkoppling på individnivå för det 
arbete som de utför. Likaså kan vi inte heller se att den av forskare påtalade 
risken för att så kallad tyst kunskap går förlorad när arbetet datoriseras blivit till 
verklighet i handläggarnas fall.  

 
Å andra sida anses informationsteknologi kunna leda till kompetensutveckling 
för medarbetarna och en effektivare kunskapsspridning i organisationen. Medar-
betarna upplever dock inte heller här att ÄHS bidrar till dessa effekter. Samman-
taget tycks det alltså som att ÄHS är ännu ett informationssystem som tagits 
fram i syfte att höja effektiviteten i en verksamhet, men där eventuella möjlig-
heter till att samtidigt i grunden förändra och förbättra arbetets natur förbisetts. 
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I analysen av den studerade arbetsgruppen kom det att visa sig att val av per-
spektiv har stor betydelse för utfallet. När vi tittar på FP-gruppen utifrån ett 
krav/kontroll-perspektiv kommer vi fram till att medarbetarna befinner sig i 
farozonen för att drabbas av skadlig stress. Byter vi däremot ut kontrollbegrep-
pet mot begreppet rolltydlighet blir situationen den motsatta – utifrån det per-
spektivet skulle handläggarnas arbete istället leda till aktiva och personligt ut-
vecklande individer! 
 
Vikten av att arbetet innehåller varierande arbetsuppgifter är något som åter-
kommer i de stressteorier vi granskat närmare. Därför förvånade det oss att de 
handläggare som vi intervjuat uttryckte en ovilja mot att ta sig an nya arbets-
uppgifter. De ville snarare minska antalet ärendeslag, något som skulle innebära 
mindre varierande uppgifter. Däremot efterfrågar flertalet en större variation 
inom de ärendeslag de redan handlägger. 
 
Vi har dessutom tvingats konstatera att ÄHS inte har så stor betydelse för uthål-
ligheten i den arbetsgrupp vi studerat som vi kanske hade trott innan vi genom-
förde studien. Att det informationssystem som handläggarna ägnar merparten av 
sin arbetsdag åt att interagera med i princip förefaller sakna betydelse för arbe-
tets identitet är något förvånande. ÄHS är ett dokumentförvaringssystem, varken 
mer eller mindre, och handläggarnas arbetsuppgifter verkar inte ha förändrats i 
någon anmärkningsvärd mån av dess införande i organisationen. På samma sätt 
kan vi ifrågasätta balansteorins resonemang – att en förändring av innehållet i ett 
element (i den här fallet ”teknologi”) automatiskt får konsekvenser för model-
lens övriga delar. Införandet av ÄHS innebar naturligtvis en enorm förändring 
av teknologielementet utan att det för den skull verkar ha haft någon nämnvärd 
påverkan på de övriga två element vi studerat. 
 
Att utforska hur informationssystem kan utvecklas för att skapa hållbara organi-
sationer och förhindra långvarig stress med risk för utbrändhet som följd menar 
vi är svårt men av stor vikt. En ofta återkommande faktor i de stressteorier vi 
studerat handlar om betydelsen av att individen upplever att hon äger kontroll 
över arbetet. Här tror vi att informationssystem kan bidra till att öka denna kon-
troll, och vi ser ett behov av forskning kring på vilka sätt detta kan ske.  
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Utvecklandet av ett mer uthålligt arbetsliv med IT i en aktiv roll är också ett om-
råde som författarna av en rapport från Rådet för arbetslivsforskning (2000) 
menar bör prioriteras för vidare forskning. I detta ingår: 
 

- samspelet mellan stress/utbrändhet, förändringsprocesser, magra 
organisationer och IT-användning 

- utveckling av IT-stöd för mer hållbara arbetssystem 

- balansen arbete/fritid och arbetsplatsen/hemmet 

- ergonomi och IT. 
 
I synnerhet de två första punkterna är något som vi under vår inledande litte-
raturinventering efterfrågade material om, men hade väldigt svårt att finna. Att 
så pass lite verkar har publicerats inom dessa ämnen är ytterligare en anledning 
för oss att tro att detta är ett särskilt intressant område för framtida forskning. 
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• Namn? 
• Hur länge har du jobbat på FK? 
• Hur länge har du haft dina nuvarande arbetsuppgifter? 
 

���������������
• Beskriv dina arbetsuppgifter 

- Hur varierande är arbetsuppgifterna? 
- Hur komplexa är arbetsuppgifterna? 
- Görs saker på annat sätt efter ÄHS? Vilka moment har tillkommit? 

Försvunnit? 
 
• Ansvarar du för hela tjänsten, eller tar du hjälp av andra? 

- I vilken mån sker samarbete mellan personalen? 
- Upplever du att du förstår din plats i organisationen, din roll i förhållande 

till dina arbetskamraters och hur din arbetsinsats hänger ihop med dina 
medarbetares? 

- Känner du att du själv på ett bra sätt kan kontrollera ditt eget arbete? 
 
• Hur vet du vad som ska göras? 

- Vem bestämmer hur och i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras? 
- Hur planeras arbetet? 
- Finns det något område i ditt arbete som du skulle vilja ha mer kontroll 

över själv, där du kan se andra lösningar än de som är bestämda? 
- Vet du alltid i förväg hur en arbetsdag kommer att se ut? 

 
• Vem utvärderar arbetet och på vilket sätt? 

- Känner du dig övervakad och kontrollerad av att arbeta i ÄHS? 
 
• I vilken mån kan du själv påverka dina arbetsuppgifter? 

- Tycker du att ditt arbete är tillräckligt fritt och självständigt? 
 
• Vad händer om något oförutsett sker, eller om du inte vet hur du ska hantera 

en situation eller ett visst ärende? 
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- Finns tillräckliga resurser/information för att du ska kunna genomföra ditt 
jobb? 

- Vilken typ av utbildning har du fått? Upplever du att det är tillräckligt? 
- Om du stöter på problem i arbetet, hur gör du då? 
- Upplever du att ni hjälper varann på ett bra sätt när ni stöter på problem i 

arbetet? 
 
• (������	� 

- Upplever du att det alltid är tydligt vad du ska göra i ÄHS? 
- Ger ÄHS dig god överblick över dina arbetsuppgifter? 
- Hur lätt är det att överskåda ditt arbete/ärende i ÄHS? 
- Hur tydligt tycker du ÄHS är när det gäller att visa vilken information 

som tillhör vilket ärende? 
 

• Är du rädd för att göra fel när du jobbar i ÄHS och får fel som du eventuellt 
gör i systemet stora konsekvenser (svårt att ångra m m)? 

 
• Vad tycker du om ÄHS? 

- Hur hanteras volymtoppar? På vilket sätt är ÄHS ett stöd? 
- Kan du peka på konkreta delar av systemet/arbetsmoment i systemet som 

upplevs som extra stressande att utföra? Hur skulle systemet i detta syfte 
kunna göras bättre? 

 
• Skulle du vilja arbeta på något annat sätt? 
 

%����
• Vad förväntas av dig i ditt jobb? 

- Hur höga upplever du att kraven på dig i ditt arbete är? 
- Upplever du att du har tillräcklig kontroll själv för att uppfylla dessa krav 

eller beror dina möjligheter att uppfylla kraven i hög grad på andra? 
 
• Vad tycker du om den nuvarande arbetstakten? 

- Vad bestämmer arbetstakten? 
- Finns specifika mål (ex att ett visst antal ärenden ska hanteras per dag)? 
- Vilken huvudtyp upplever du att kraven är som ställs på dig i arbetet: att 

du ska hinna med många ärenden per dag eller att du ska handlägga dem 
på ett så bra/korrekt sätt som möjligt? 

- Upplever du att arbetstakten har förändrats? 
- Om arbetstakten upplevs som hög; vilka konsekvenser får det? 
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- Upplever du att det är rimligt att hinna med det som förväntas av dig? 
- Om det blir något litet avbrott i arbetet under dagen, känner du då dig 

orolig för att hinna med det du förväntas hinna med eller rubbas 
planeringen för vad du ska hinna med under dagen då? 
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• I vilken mån upplever du att du får användning för din yrkesskicklighet i ditt 

arbete, t ex då det gäller att fatta beslut i ärenden? 
 
• Upplever du det som att ÄHS i något fall har tagit över uppgifter från dig 

som du skulle kunna göra bättre eller känns det som att du får bra hjälp av 
ÄHS att fatta de beslut som du fattar i ditt arbete? 

 
• Upplever du att du får utlopp för din personlighet i arbetet eller känns det 

som att någon annan skulle utföra ditt jobb med exakt samma resultat som 
följd (t ex personliga kontakter med kunder)? 
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• Vilka sociala kontakter har du i arbetet, det vill säga kontakt med chefer, 

kunder o.s.v.? 
- Beskriv förhållandet till arbetskamrater/chefer. 
- Blir du bemött med respekt på jobbet? 
- Upplever du det som lätt att söka rätt på nödvändig hjälp hos medarbetare 

och ledning? 
- Tycker du att det råder en öppen stämning bland medarbetarna 

(fungerande kommunikation och öppen dialog)? 
- Blir du bemött med respekt av medarbetare, ledning och kunder? 

 
• Hur mycket kundkontakt har du, och på vilket sätt sker kontakt med kund? 

- Har kundkontakten ökat/minskat? 
- Är det positivt eller ansträngande att ha kontakt med kunder? 

 
• Hur går du tillväga då du vill komma med förslag till förändringar/ 

förbättringar, t ex i ÄHS? 
- Hur tas du emot av ledningen om du kommer med initiativ till nya 

arbetssätt? 
 

• Hur fås information från ledning och chefer? Vilka regelbundna möten finns? 
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• Tycker du att ditt jobb är utvecklande (på vilket sätt)? 

- Känns det som att du lär dig nya saker regelbundet på jobbet? 
- Upplever du det som ett kompetenslyft att lära sig hur systemet fungerar? 
- Får du i arbetet vardagligen lösa nya slags problem? 
 

• Meningsfullhet 
- Känns ditt jobb meningsfullt? 
- Känner du glädje och stolthet över ditt jobb? 
- Upplever du att ditt jobb är värdefullt för andra människor och för 

samhället i stort? 
- Tycker du att det är viktigt att vi i Sverige har det försäkringsskydd som 

du jobbar med att handlägga? 
 

• Motivation 
- Upplever du att det arbete som du utför idag påverkar hur ditt arbete ser ut 

imorgon, d v s om du jobbar extra flitigt en dag, får du igen det på något 
sätt nästföljande dag? 

- Känner du att du belönas då du jobbat bra? 
- Känner du att du får uppskattning för ditt jobb? 
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• Har ni flextid, och utnyttjas den? Hur flexibelt är arbetet i övrigt när det 

gäller arbetstid, raster et.c. 
 
• Hur tror du att arbetet kommer att se ut i framtiden? 

- Kommer kraven på de anställda att förändras? 
 

• Hur trivs du med ditt jobb (varför/varför inte)? 
 
• Är du bra på ditt jobb? 
 
• Arbetssyn 

- Vad kännetecknar ett bra arbete? 
- Hur värdesätter/rangordnar du följande faktorer i arbetet: lön, arbetslängd, 

meningsfullt arbetsinnehåll, personlig utveckling genom arbetet (lära sig 
nya saker, få användning för sina kunskaper)?
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Arbetsstress och informationssystem – karakterisering av en arbetsplats ur ett uthållighetsperspektiv 

David Henriksson 
Andreas Karlsson 

Den så kallade FP-gruppen är en avdelning vid Försäkringskassan i Linköping som i huvudsak arbetar med 
utredning och handläggning av försäkringsärenden som rör föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och 
aktivitetsstöd. Sedan några år tillbaka handläggs de flesta av dessa ärenden med hjälp av ett informationssystem, 
Ärendehanteringssystemet (ÄHS). 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur medarbetarna vid FP-gruppen upplever sin arbetssituation, och med 
utgångspunkt från detta göra en utvärdering av denna arbetsplats med hjälp av tre olika teorier om uthållighet och 
arbetsrelaterad stress. Vi har också undersökt, med stöd av tidigare nämnda stressteorier och andra teorier om 
informationsteknikens påverkan på arbete och arbetskvalitet, på vilket sätt ÄHS påverkar FP-gruppens 
arbetssituation. 

Med hjälp av dessa modeller har vi kunnat konstatera att det finns flera brister ur arbetsstresshänseende inom flera 
av de områden som dessa modeller fokuserar på. Det tydligaste är kanske handläggarnas brist på inflytande och 
kontroll över den egna arbetssituationen, men vi har också kunnat konstatera stressfaktorer såsom relativt hög 
arbetsbelastning och bristande variation i arbetsuppgifterna.  

Det informationssystem som används vid FP-gruppen verkar dock ha haft begränsad inverkan på arbetet och den 
grad av stress de anställda upplever. Arbetsinnehållet har inte förändrats nämnvärt av dess införande, förutom att 
arbetet blivit mer bundet till arbetsplatsen och arbetsstationen. De orsaker till stress vi identifierat inom FP-gruppen 
verkar snarare bero på organisatoriska aspekter och arbetsuppgifternas utformning. 

Stress, utbrändhet, intensitet, uthållighet, arbetskvalitet, arbetsmiljö, IT-system, Försäkringskassan. 
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