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Abstrakt
Syftet med studien var att undersöka vilka samband som finns mellan upplevd stress, 

kontroll, krav och stöd hos kommunernas budget- och skuldrådgivare. Hypotesen var att

budget- och skuldrådgivare som upplever en hög stressnivå upplever högre krav, mindre

grad av kontroll och mindre socialt stöd än de budget- och skuldrådgivare som upplever

en lägre stressnivå. Den andra hypotesen var att kön, ensamarbete, hög arbetsbelastning,

delad tjänst, deltidsarbete och frånvaro av handledning visar samband med en högre 

stressnivå. Ett frågeformulär konstruerades utifrån Perceived Stress Scale, The Swedish 

Demand Control Support Questionnaire samt frågor om kön, tjänstgöringsgrad, 

kollegor, delad tjänst, väntetid för besök och tillgång till handledning. Frågeformuläret 

förmedlades till 326 budget- och skuldrådgivare där svarsfrekvensen var 24 %. 

Resultatet visade att hög arbetsbelastning, höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd 

visar ett samband med hög stressnivå.

Nyckelord: krav, kontroll, stöd, stress, upplevd stressnivå, arbetsbelastning, 
arbetssituation, budget- och skuldrådgivare

Engelsk titel: Demand, control and support - A quantitative study of perceived 

stress among budget and debt counselors 



Att dagligen möta utsatta människor i sin yrkesroll kan upplevas som påfrestande och 

kan påverka den psykiska hälsan negativt. Den hjälpsökande kan ha orealistiska 

förväntningar på vilka hjälpinsatser som kan erbjudas eller lägga över ansvaret för att ta 

sig ur sin situation. Dessa orealistiska förväntningar och krav, som tillsammans med 

bristande stöd och kontroll i arbetssituationen, kan resultera i frustration som i sin tur 

kan leda till en förhöjd stressnivå som måste hanteras för att inte påverka bemötandet 

med den hjälpsökande. Är den psykosociala arbetsmiljön bristfällig kan stressen leda till

psykisk ohälsa för individen (Orth-Gomér, 2012).

Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2016:686) ska alla kommuner i Sverige erbjuda dess 

invånare budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.  Budget- och 

skuldrådgivare är en relativt liten yrkesgrupp i Sverige som omfattar totalt 355 personer 

vars uppdrag är att bistå ekonomiskt utsatta individer med rådgivning, dock utan 

möjlighet att kunna ge ekonomiskt bistånd (Konsumentverket, 2017). Uppdraget 

innebär att bistå hjälpsökande att se över sin ekonomiska situation, ge vägledning kring 

hur skuldsättningen kan hanteras, jobba förebyggande mot olika målgrupper för att 

undvika överskuldsättning samt hjälpa till inför, under och efter en skuldsanering 

(Konsumentverket, 2016). Inom yrkesgruppen finns olika utbildningsbakgrunder där 

flera jobbar deltid utan nära kollegor och arbetsbelastningen är olika stor beroende på 

antalet hjälpsökande i den aktuella kommunen. Enligt Konsumentverket (2017) lade 59 

kommuner mindre än åtta timmars skuldrådgivning per vecka under år 2017. Budget- 

och skuldrådgivningen går under Socialtjänstlagen men kommunerna väljer själva i 

vilken del av verksamheten som tjänsten ska erbjudas. Budget- och skuldrådgivaren 

jobbar under tidspress, har tystnadsplikt och kommer dagligen i kontakt med människor 

i ekonomiskt och socialt utsatta situationer (Konsumentverket, 2017). Det behövs 

forskning för att få en ökad förståelse för hur budget- och skuldrådgivaren upplever och 

hanterar sin arbetssituation både över en kortare och längre tidsperiod.

Forskningen om yrkesgruppen budget- och skuldrådgivare har vid efterforskning visat 

sig vara begränsad. Mer forskning har funnits om de skuldsattas psykiska och fysiska 

ohälsa. Sandvall (2016) gjorde en utredning varför inte fler skuldsatta ansöker om 

skuldsanering där det visade sig att budget- och skuldrådgivarens bemötande gentemot 

den överskuldsatta kan vara en hindrande faktor. Wang (2010) fann att ett bra 

bemötande var av yttersta vikt genom sin djupintervjustudie både med skuldsatta och 
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finansiella rådgivare inom den icke vinstdrivande organisationen Credit Councelling 

Agencies, CCA, i USA. Bemötandet var viktigt både för rådgivaren och den 

hjälpsökande för att kunna möjliggöra en tillitsfull relation. Genom att rådgivaren 

visade stöd, förståelse och respekt uppstod ett förtroende med den skuldsatta vilket i sin 

tur utmynnade i ett bra bemötande. Ett bra bemötandet visade sig vara grunden för att 

kunna ge en så effektiv och individanpassad ekonomisk rådgivning som möjligt. 

I Australien utfördes en kvantitativ undersökning där enkäter besvarades av 120 

finansiella rådgivare inom social omsorgssektor (Griffiths, Baxter & Townley-Jones, 

2011). Studien visade att olika aspekter av arbetsmiljön påverkades av och bidrog till 

arbetsrelaterad stress och jobbtillfredsställelse. Fortbildning och planering av det egna 

arbetet visade sig vara viktiga faktorer för att kunna påverka arbetsmiljön i positiv 

riktning. En ökad arbetsbörda med ökande antal klienter och mer komplicerade ärenden,

samarbetssvårigheter med externa organisationer, ensamarbete med avsaknad av stöd 

och en åldrande yrkesgrupp var riskfaktorer för stress. 

Då ensamarbete, i form av att arbetstagaren inte har någon kollega att dryfta och 

diskutera jobbrelaterade uppgifter med kan vara en riskfaktor för stress så kan även ett 

yrke med tystnadsplikt vara densamma. I en norsk kvantitativ studie fann man att 

arbetstagare med yrken som innefattas av tystnadsplikt kan vara en barriär till att 

arbetstagaren inte söker emotionellt stöd (Løvseth & Aasland, 2010). Tystnadsplikten 

visade sig vara en faktor som hade en negativ effekt på arbetstagarens psykiska hälsa 

genom att arbetstagaren inte sökte det stöd som behövdes för rädslan att visa sig sårbar 

eller framstå som inkompetent inför kollegorna. Studiens resultat visade att en stöttande 

och trygg arbetsmiljö kan vara avgörande för arbetstagarens psykiska hälsa i form av 

informella eller formella stödsystem i organisationen.

Stress kan definieras som en överföring mellan individ och miljö där individen utsatts 

för en stressfull händelse och tolkar händelsen för att sedan avgöra om hen har resurser 

att hantera den (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis & Gruen, 1986). 

Upplever individen att de nödvändiga resurserna inte finns att tillgå uppstår stress vilket

kan liknas vid störningar i individens samspel med den omgivande miljön. Individen 

upplever att hen inte har förmågan att hantera omgivningens eller de egna kraven. De 

faktorer som ger uppkomst till stress är så kallade stressorer och kan vara psykiska, 

fysiska eller social. Individer är olika sårbara av stresspåfrestningar på grund av 
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personlighet, tidigare erfarenheter, socialt stöd, pågående stressorer, återhämtning och 

copingstrategier (Rydén & Stenström, 2008). Selye (1958) definierade begreppet stress 

som en fysiologisk reaktion där kroppens uppvarvning fungerade som ett svar på en 

påfrestning. De yttre förhållanden som framkallade stress kallade han stressorer. Selyes 

teori om de olika faserna under en stressreaktion, General Adaption Syndrome, 

beskriver stressens tre huvudfaser där alarmfasen är den första fasen där individen 

reagerar på en stressor.  Aktiviteter avstannar då individen försöker orientera sig och 

välja reaktionsstrategi, ju mer hotfull stressorn upplevs desto kraftigare alarmfas. Nästa 

fas är motståndsfasen där individen samlar energi och motståndskraft för att kunna 

hantera angreppet av stressorerna. Ju längre dessa stressorer pågår desto mer påverkar 

det kroppens olika system och leder slutligen till den sista fasen: utmattning. Utmattning

är den fas då individen antingen återhämtar sig eller hamnar i ett stadium av utmattning 

på grund av den överansträngning individen har varit utsatt för (Selye, 1958).  Enligt 

Folkman, Lazarus, Pimley och Novacek (1987) kan individen använda olika typer av 

copingstrategier beroende på vilka olika sorters påfrestningar individen stått inför och i 

vilken kontext de uppstått. I den aktuella studien har fokus legat på den enskilda 

individens upplevda stressnivå i förhållande till flera olika psykosociala variabler och 

har inte fokuserat på copingstrategier. 

Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell har visat att stöd, planering av 

arbetet och tid och möjligheter till fortbildning påverkat individens upplevda stressnivå 

(Rubino, Perry, Milam, Spitzmueller & Zapf, 2012; Guillet, Hermand & Mullet, 2010; 

Turner, Chmiel Walls, 2005; Sanne, Torp, Mykletun & Dahl, 2005). Modellen innefattar

relationen mellan de yttre psykiska kraven och den kontroll och beslutsutrymme 

individen upplever att hen har. Enligt denna krav- och kontrollmodell har begreppet 

krav inbegripit de psykologiska krav som arbetet har ställt på individen i förhållande till

tillgänglig tid och vilka möjligheter individen besuttit. Med begreppet kontroll eller 

beslutsutrymme menas i vilken grad individen har kunnat påverka beslut i och över sitt 

arbete och med vilka möjligheter individen i sin yrkesroll har kunnat använda, utveckla 

och utnyttja sin kunskap (Karasek & Theorell, 1990). 

Det sociala stödet lades till Karasek och Theorells krav- och kontrollmodell och 

innefattade det grundläggande sociala stöd såsom instrumentellt stöd som fås genom 

stöd i utförandet av arbetsuppgifter och emotionellt stöd i form av förståelse, intresse 

och sympati (Johnson & Hall, 1988). Det sociala stödet har visat sig fungera som en 

3



buffert mot stress i en jobbsituation och kan ges i form av råd och vägledning för att 

finna lösningar. Det kan ges genom praktiska och konkreta handlingar och genom ett 

informativt stöd från arbetskamrater och kollegor inom yrkeskåren. Möten med andra 

människor, exempelvis genom adekvat handledning inom yrkesprofessionen, kan också 

fungera också som ett stöd. I den utökade modellen är den minst önskade situationen 

den mellan höga krav, låg kontroll och litet stöd (Johnson & Hall, 1988). 

Guillet, Hermand och Mullet (2010) visade i sin forskning att det sociala stödet var 

avgörande för att reducera stress och de skadliga effekter av stressorer som kommer 

från höga krav och låg kontroll. Arbetsmotivation främjas genom lärande och 

utveckling av höga krav, hög kontroll och ett stort socialt stöd. I studien användes 

Karasek och Theroells (1990) ovan nämnda krav- och kontrollmodell där yrkesutövare 

fick kategorisera hur stressfyllt de upplevde olika jobbsituationer utifrån flera olika 

presenterade scenarion. Den faktor som var avgörande för hur hög stressnivån i en 

specifik jobbsituation upplevdes var inte främst låg kontroll och höga krav utan 

avsaknad av det sociala stödet. Upplevdes det sociala stödet som litet desto mer 

stressande upplevdes jobbsituationen (Guillet et al.,2010). 

Emotionellt stöd är en faktor som har visat sig kunna fungera som en buffert mot 

emotionell stress och utmattning enligt Van, Van och Vlerick (2013). En longitudinell 

studie inom den teknologiska sektorn visade att emotionella krav i arbetet inte behöver 

leda till emotionell utmattning. Kunde ett stort emotionellt stöd erbjudas och de 

anställda nyttjade detta stöd visade det att emotionell utmattning kunde undvikas. 

Medmänskliga kontakter främjade hälsan och det mänskliga stödet tillmättes stor 

betydelse. Det djupa känslomässiga stödet, som kan fås av nära relationer, stärkte 

självkänslan och den egna identiteten. Det informativa stödet kan fås av kollegor, 

vänner och bekanta, och innefattar råd och lösningar i tillvaron och det praktiska 

konkreta stödet kan fås av kollegor och människor i det dagliga livet (Orth-Gomér, 

2012).

Enligt krav- och kontrollmodellen har tidigare forskning visat att den ideala 

arbetssituationen är den avspända situationen mellan krav och kontroll (Karasek & 

Theorell, 1990). Kraven har inte upplevts för höga och möjligheterna att utöva kontroll 

har upplevts som goda. I den avspända situationen har individen haft möjligheten att 

utföra sitt jobb i en rimligt tempo och med en stor frihet att planera och lägga upp 
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arbetsuppgifterna i den ordning som individen själv önskat. I den aktiva situationen har 

individen ställts inför höga krav men samtidigt upplevt ett stort beslutsutrymme och hög

kontroll vilket främjat kreativiteten, lärandet och den personliga utvecklingen. I den 

passiva situationen har individen upplevt låga krav och små möjligheter att utöva 

kontroll vilket ökat den upplevda stressnivån. Även i den spända situationen där kraven 

är höga och beslutsutrymmet lågt har en ökad stressnivå upplevts (Karasek & Theorell, 

1990). Theorell (2012) menade att den som upplever att den har makt över sin situation 

också lättare kan utöva kontroll och påverka den. En stressreaktion kunde göra att 

individen mobiliserade sig och kämpade för att behålla kontrollen men när kontrollen 

gått förlorad gick individen in i ett mer passivt tillstånd. En enkätundersökning bland 

australiensiska vårdadministratörer visade ett positivt samband mellan krav, socialt stöd 

och upplevd jobbtillfredsställelse (Rodwell & Fernando, 2015). Genom adekvata och 

tillräckligt utmanande krav samt stöd bibehölls de anställdas tillfredsställelse med 

jobbet. En måttlig tidspress kan stimulera och relatera till ett högt jobbengagemang 

medan en för låg eller för hög tidspress dödar engagemanget (Schmitt, Ohly & 

Kleespies, 2015). Schmitt et al. (2015) påpekade vikten av att hitta en fungerande balans

mellan tid, motivation och kvantitativa krav i jobbet för att fortsätta stimulera och 

behålla engagemanget.

Krav- och kontrollmodellen föreslås utökas med hjälp av fler variabler, exempelvis av 

Rubino, Perry, Milam, Spitzmueller och Zapf (2012). De menade att personlighet och 

känslomässig stabilitet är faktorer som kan påverka upplevd stress. Moen, Kelly och 

Lam (2013) menade att tid och tidspress är andra variabler att ta hänsyn till ifråga om 

longitudinella studier om anställdas hälsa. 

Att inneha en delad tjänst med flera olika arbetsuppgifter och att tillhöra flera olika 

arbetslag kan upplevas som påfrestande för individen (Pluut, Flestea, & Curşeu, 2014). 

Resultatet visade att anställda under dessa premisser upplevde höga krav på att fördela 

sin tid och energi lika på de olika uppgifterna och arbetslagen. De upplevde därmed att 

de hade en hög arbetsbelastning samtidigt som de upplevde ett begränsat socialt stöd 

från kollegor. De upplevda kraven på arbetet påverkade arbetsbelastningen och de 

resurserna som fanns att tillgå påverkade engagemanget i arbetet. Genom att ha flera 

roller i sitt yrke visade det att en rollkonflikt kan uppstå hos individen där de olika 

kraven på individen från sig själv och omgivningen kolliderade och skapade frustration 

(Pluut et al., 2014). I en studie bland arbetstagare som jobbade heltid, deltid och timmar 
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ville man undersöka om arbetstagare som inte jobbade heltid upplevde fler stressorer 

och därmed upplevde ett lägre välbefinnande än de som jobbade heltid. Resultatet 

visade att de som jobbade heltid upplevde ett högre psykiskt välbefinnande än de som 

som jobbade deltid (Bernhard-Oettel, De Cuyper, Berntson & Isaksson, 2008). 

Nedsatt psykiskt välbefinnande har ökat främst bland förvärvsarbetande kvinnor sedan 

1990-talet (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Detta förklaras med flera 

samverkande faktorer såsom att kvinnodominerande yrken är psykosocialt påfrestande,  

kvinnro dubbelarbetar vilket resulterar i ett kronisk stresspåslag med sämre möjlighet 

till återhämtning och att kvinnor upplever och påverkas annorlunda än män av samma 

förhållanden i arbetet. En tvärkulturell undersökning av upplevd stress bland män och 

kvinnor gjordes simultant i USA, Storbrittanien och Tyskland. Man fann att kvinnor 

upplevde en högre stressnivå än män oavsett landstillhörighet och de som var utsatta för

kronisk stress upplevde också en högre stressnivå  (Schlotz, Zoccola, Jansen & Schulz, 

2011). 

I den aktuella studien innefattades krav och kontrollmodellen variablerna krav, kontroll 

och stöd som är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Fokus låg på det stöd budget- 

och skuldrådgivarna upplevde att de fått från kollegor, ledning och genom handledning 

men också på de krav, såsom arbetsbelastning och delad tjänst, som ställts och den 

kontroll de upplevde sig kunna utöva i och över sitt arbete. Då den tidigare forskningen 

visat att det sociala stödet är viktigt och stödet kan fås genom de närmaste kollegorna 

kan tillgången till sådant stöd försvåras vid ensamarbete eller om kollegorna har andra 

arbetsuppgifter. Dessutom kan tillgången till professionell handledning genom arbetet 

vara obefintligt. Den kontroll individen har på arbetet, exempelvis genom att kunna 

planera och styra över sina arbetsuppgifter, kan bli svårare med en fulltecknad kalender 

eller en delad tjänst; att kunna avsätta tid för utbildning och fortbildning är ett sätt att få 

kontroll över sin arbetssituation. Brist på resurser, som tid, och krav från hjälpsökande, 

kollegor och ledning kan vara motstridiga och kan leda till frustration.  

Syfte

Syftet med studien var att undersöka vilka samband som fanns mellan upplevd stress, 

kontroll, krav och stöd. Den första hypotesen är att budget- och skuldrådgivare som 

upplevde en hög stressnivå upplevde höga krav, låg grad av kontroll och lågt socialt 

stöd. Den andra hypotesen är att kön, ensamarbete, hög arbetsbelastning, delad tjänst, 
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deltidsarbete och frånvaro av handledning visade samband med en högre stressnivå.

 Metod

Undersökningsdeltagare

Då en totalundersökning bland landets budget- och skuldrådgivare skulle utföras 

skickades en förfrågan till Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare via e-post. 

Föreningen informerade om att de vid detta tillfälle hade 326 medlemmar som jobbade 

med budget- och skuldrådgivning i Sverige. Medlemskapet är frivilligt och alla 

yrkesverksamma budget- och skuldrådgivare är inte medlemmar i föreningen då det 

finns 355 yrkesverksamma budget- och skuldrådgivare. Antalet respondenter i studien 

var 78 stycken (N=78) där könsfördelningen bland respondenterna var 84,6 %  kvinnor 

och 15,4 % män. Andelen som uppgav att de hade delad tjänst var 37,7%. De som 

uppgav att de inte hade någon nära kollega som jobbade med samma arbetsuppgifter var

39,7 % medan övriga 60,3 % uppgav att de hade nära kollegor. Tillgången till 

handledning i jobbet var begränsat bland respondenterna, 59 % uppgav att de inte hade 

någon tillgång till handledning. Arbetsbelastningen var relativt hög då 51,3 % uppgav 

att de hade mer än 4 veckors väntetid till ett förstabesök, 19,2 % uppgav en låg 

arbetsbelastning upp till en vecka medan 29,5 % uppgav en måttligt arbetsbelastning 

med en väntetid mellan 2 till 3 veckor.

Design

Data samlades in med hjälp av elektroniska enkäter som skapades i Google formulär. 

Datan analyserades sedan för att undersöka eventuella samband mellan upplevd stress, 

kontroll, krav och tillgången till socialt stöd. Genom att utgå från Cohen, Kamarck och 

Mermelsteins (1983) Perceived Stress Scale, förkortad PSS, fick respondenterna 

självskatta graden av upplevd stress den senaste månaden på en femgradig skala.  

Skalan sträckte sig från 0 (aldrig), 1 (nästan aldrig), 2 (ibland), 3 (ganska ofta) till 4 

(ofta). Ju högre poäng på PSS desto högre grad upplevd stress (Cohen et al., 1983).  

Frågorna handlade om oförutsägbarhet, okontrollerbarhet och överbelastning den 

senaste månaden, exempelvis ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig 

upprörd på grund av att något oväntat har inträffat?” och ”Hur ofta har du känt under 

den senaste månaden haft kontroll över hur du använder din tid?” I studien användes 

den svenska översättningen av Perceived Stress Scale (2016) som bestod av 14 frågor 

där frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 var positivt formulerade och spegelvändes enligt 
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följande: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1, 4=0 (Nordin & Nordin, 2013). 

The Swedish Demand Control Support Questionnaire, förkortad DCSQ, är en förkortad 

och modifierad modell av Sanne, Torp, Mykletun och Dahl (2005). Frågeformuläret har 

sitt ursprung i den mer omfattande Job Content Questionnaire (Karasek, Brisson, 

Kawakami, Houtman, Bongers och Amick, 1998). DCSQ består av 16 frågor där 

respondenterna fick självskatta upplevda krav, kontroll och socialt stöd på skalan 1 

(aldrig), 2 (sällan), 3 (ibland), 4 (ofta).  Frågeformuläret delades in i tre delar där de fem

första frågorna behandlade upplevda krav. Nästa del innehöll fem frågor som 

behandlade upplevd kontroll och resterande sex frågor behandlade det upplevda sociala 

stödet på arbetet. Frågor som ställdes var exempelvis: ”Förekommer det motstridiga 

krav i Ditt arbete? ” och ”Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete”. 

Fråga 4 i kravdelen samt fråga 3 i kontrolldelen var positivt formulerade och 

spegelvändes enligt följande: 1=4, 2=3, 3=2 och 4=1. En hög poäng indikerade högt 

upplevda krav, hög kontrollnivå och högt upplevt socialt stöd.

Frågor angående vilket könstillhörighet, om respondenten hade delad tjänst, om man 

jobbade själv eller med nära kollegor samt om respondenten hade tillgång till 

professionell handledning formulerades och utgjorde variabler på nominalnivå (bilaga 

II). På frågan om respondenten jobbade med kollegor med samma arbetsuppgifter eller 

om  respondenten jobbade ensam konstruerades för att ta reda på om avsaknaden av 

socialt stöd påverkade den upplevda stressnivån. Vidare formulerades frågor om hur 

många procent arbetstid som lades ner på budget- och skuldrådgivning samt hur många 

veckor klienten fick vänta för ett första besök för att undersöka om detta påverkade den 

upplevda stressnivån. På frågan om tjänstgöringsgrad, det vill säga hur mycket arbetstid

respondenten procentuellt fördelade arbetsuppgifterna för budget- och skuldrådgivning, 

angavs svarsalternativen 0-25 %, 26-50 %, 51-75 % och 100 %.  Fråga om graden av 

arbetsbelastning konstruerades genom att fråga om hur lång väntetiden till ett 

förstabesök var där svarsalternativen angavs enligt följande: 0-1 vecka, 2-3 veckor, 4-5 

veckor och längre än 6 veckor. Då Konsumentverkets (2016) rekommenderade tid för 

ett första besök ska ske inom fyra veckor antogs i studien att  0-1 vecka betecknades 

som en låg arbetsbelastning, 2-3 veckor som en rimlig arbetsbelastning medan väntetid 

4 veckor eller längre veckor betecknades som en hög arbetsbelastning.
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Procedur

Ett frågeformulär skapades i Google Formulär som efter flera testgenomgångar 

beräknades ta 10 minuter att besvara. Därefter skickades en förfrågan till 

Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare som i sin tur vidarebefordrade 

information om studien samt länk till frågeformuläret via sitt nyhetsbrev till de budget- 

och skuldrådgivare som är medlemmar i Yrkesföreningen, 326 stycken (bilaga Ι).

 Svarstiden för första utskicket skedde mellan 23/11-2017 till 1/12-2017, därefter 

skickades en påminnelse ut via e-post med en kortare svarstid på fyra dagar. Via e-post 

påminnelsen skickades information om studien även ut till de budget- och 

skuldrådgivare som inte var medlemmar i Yrkesföreningen. Efter sista svarsdatum 

sammanställdes de inkomna svaren för beräkning i SPSS. 

Etik

Enligt Vetenskapsrådet ska individskyddskravet skydda och värna den enskilde 

individen under forskningsarbetet och består av fyra forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den första principen är informationskravet där deltagarna ska 

informeras om den aktuella studiens syfte. I studien fick deltagaren skriftlig information

vid förfrågan om att deltaga om undersökningens innehåll och syfte och att deltagandet 

var frivilligt. Den andra principen, samtyckeskravet, innebär deltagaren har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan vilket innebär att forskaren ska ha inhämtat 

uppgiftslämnarens samtycke. Denna princip uppnåddes genom att deltagarna i studien 

informerades skriftligt om att deltagandet i studien var frivilligt, anonymt och kunde 

avbrytas när som helst utan krav på förklaring och utan konsekvenser. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare i en undersökning ges konfidentialitet och 

personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I 

studien användes anonymiserade frågeformulär vars svar inte kunde kopplas samman 

med respondenten. Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter endast får 

användas för forskningsändamålet. Informanterna upplystes skriftligt om att deras 

uppgifter endast var till för denna studie och att uppgifter inte kommer lämnas ut eller 

säljas för kommersiellt bruk eller ickevetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002).
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 Resultat

Syftet med studien var att undersöka vilka samband som fanns mellan upplevd stress, 

kontroll, krav och stöd. I studien svarade 78 respondenter (N=78) vilket var en 

svarsprocent på 24 %. 

Vid beräkning visade reliabiliteten för den interna konsistensen att kravskalan var god 

då Cronbach´s alpha visade α=0.7. Kontrollskalan visade α =0.69, skalan för stöd visade

α= 0.95 och stresskalan α=0.93. Detta indikerade att sambandet mellan frågorna 

fångade upp samma egenskaper i fråga om upplevd kontroll, krav, socialt stöd samt 

stress bland respondenterna.

Den första hypotesen var att budget- och skuldrådgivare som upplevde en hög 

stressnivå upplevde höga krav, låg grad av kontroll och lågt socialt stöd. Den andra 

hypotesen var att kön, ensamarbete, delad tjänst, hög arbetsbelastning, deltidsarbete och

frånvaro av handledning visade samband med en högre stressnivå. Hypoteserna 

besvarades genom statistiska beräkningar med hjälp av bivariat korrelation samt 

simultan multipel regressionsanalys som genomfördes med statistikprogrammet SPSS 

Statistics 24. 

Pearsons korrelationskoefficient visade att variablerna krav, kontroll och stöd 

korrelerade signifikant med variabeln stress,  även krav och stöd samt stöd och kontroll 

korrelerade måttligt (se tabell 1). Sambandet mellan stress och krav visade ett måttligt 

postivt samband, r(78)= .523, p<.001, CI [0.341-0.667], ju högre krav desto högre 

upplevd stressnivå. Variablerna stress och kontroll visade ett måttligt negativt samband, 

r(78)= -.611, p<.001, CI [-0.733- -0.045] där låg upplevd kontroll indikerar en hög 

upplevd stressnivå. Även stress och stöd visade ett starkt negativt samband,  r(78)= 

-.703, p<.001, CI [-0.08- -0.45] där ett lågt upplevt socialt stöd har ett samband med en 

hög stressnivå. Krav och stöd visade ett måttligt negativt samband,  r(78)= -.326, 

p<.001, CI [-0.511 - - 0.112], där ett lågt upplevt socialt stöd indikerar upplevelsen av 

höga krav. Socialt stöd och kontroll korrelerade signifikant där ett högt upplevt socialt 

stöd indikerar ett positivt samband med hög upplevd kontroll, r(78)= 0.601, p<.001, CI 

[0.437-0.726].
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Tabell 1. Samband stress, krav, kontroll och stöd 

Stress Krav Kontroll  Stöd   

Stress    1                            

Krav           .523**                      1                                              

Kontroll       -.611**                 -.059            1                 

Stöd          -.703**                -.326**        .601**           1

Kommentar: ** Signifikansnivå p < .001,* signifikansnivå p <.05

En linjär multipel regressionsanalys påvisade en signfikant effekt av  

prediktorvariablerna krav, kontroll och stöd på kriterievariabeln stress. En signifikant 

modell visar F(3,74) =52,29, p<.005 där 66,6 % av variansen förklarades av modellen 

(se tabell 2). 

Tabell 2. Effekten mellan stress och prediktorer krav, kontroll och stöd.

Skala Faktor      β      p

Stress        Krav  .356               <.005
R= .824       Kontroll            -.304               <.005
R2= .679       Stöd            -.289               <.005
Adjusted R2= .666
N=78

Det högsta betavärdet med prediktorvariabeln krav (β=.356) visade en signifikant

prediktor, ju högre upplevda krav desto högre upplevd stress. Ett negativt värde på 

prediktorvariabeln kontroll indikerade ett måttligt negativt samband mellan kontroll och

stressnivå (β=-.304). Prediktorvariabeln stöd visade ett mindre negativt samband med  

upplevt stöd och stressnivå (β=-.289). Hypotesen att budget- och skuldrådgivare med en

högre stressnivå upplevde högre krav, mindre grad av kontroll och mindre socialt stöd 

kunde antas. 

En linjär multipel regressionsanalys påvisade en signifkant effekt prediktorvariablerna 

tjänsteomfattning, kön, tjänstgöringsgrad, kollegor, väntetid och handledning har på 

kriterievariabeln stress, F(6,71) =6,846, p<.0005 där 31,3 % förklarade variansen av 

modellen (se tabell 3). 
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Tabell 3. Effekten mellan stress och prediktorer väntetid, tjänsteomfattning, kön, 

tjänstgöringsgrad, kollegor och handledning.

Skala Faktor     β         p

Stress         Arbetsbelastning  .395            <.005  
N=78          Delad tjänst -.119               .277
R= .605         Kön -.268   .010
R2= .367         Tjänstgöringsgrad -.277   .010
Adjusted R2= .313         Ensamarbete -.034   .756

        Handledning  .303   .008

Prediktorvariabeln arbetsbelastning (β=.395), det vill säga hur många veckors väntetid 

det var för en klient för att få en tid till ett förstabesök (M=2,59), visade ett måttligt 

samband med hög stressnivå hos budget- och skuldrådgivaren. Även tillgång till 

handledning (β =.303) visar ett måttligt samband med hög stressnivå. 

Hypotesen att kön, ensamarbete, hög arbetsbelastning, deltidsarbete, delad tjänst och 

frånvaro av handledning visade ett samband med en högre stressnivå kunde antas delvis.

Ensamarbete, tjänstgöringsgrad, deltidsarbete, delad tjänst visade inget samband med 

hög stressnivå. Ett positivt samband visades mellan hög arbetsbelastning och hög 

stressnivå samt mellan tillgång till handledning och hög stressnivå.

Diskussion

I studien visade variablerna krav, kontroll, stöd, hög arbetsbelastning och tillgång till 

handledning ett signifikant samband med hög upplevd stressnivå. Variablerna 

ensamarbete, delad tjänst, deltidsarbete och kön visade inget samband med hög upplevd 

stressnivå. Även variablerna krav och stöd samt stöd och kontroll visade ett signfikant 

samband.

Den tidigare forskningen visade att det sociala stödet var av yttersta vikt för individen 

att klara av påfrestande och stressfyllda situationer utan konsekvenser (Guillet et al., 

2010; Lazarus & Launier, 1987; Løvseth & Aasland, 2010; Van et al., 2013). Detta 

stämde överens med den genomförda studien som visade att ett högt upplevt socialt stöd

hade ett samband med en lägre upplevd stressnivå. Det sociala stödet visade även ett 

samband med hur kraven i arbetet upplevdes. De respondenter som upplevde ett lågt 

stöd i sin yrkesroll upplevde högre krav i sitt arbete medan de som upplevde ett högre 
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socialt stöd uppfattade kraven i arbetet som mer acceptabla. Tillgång till professionell 

handledning visade ett måttligt samband med en högre upplevd stressnivå vilket går 

emot den tidigare forskningen om socialt stöd som en buffert mot hög stressnivå. Att  

handledning var en faktor i studien som påvisade samband med högre upplevd stress  

kan förklaras med att det är det upplevda sociala stödet individen har på sin arbetsplats 

som är det avgörande och inte i vilken form det stödet presenteras. Ensamarbete, i form 

av frånvaro av nära kollegor med samma arbetsuppgifter, visade inget samband med 

upplevd stressnivå i studien. Detta kan tyda på, som tidigare forskning funnit (Guillet et 

al., 2010; Van et al, 2013) att det är det upplevda sociala stödet, i form av en god 

psykosocial arbetsmiljö, med kollegor med andra arbetsuppgifter och en bra relation 

med ledningen, som är det viktiga.

Studien visade också att kontroll hade ett samband med stöd och stress; upplevde 

respondenten en hög kontroll i sitt yrke upplevde denne en lägre stressnivå och ett stort  

socialt stöd från kollegor och ledning. Då budget- och skuldrådgivaren inom vissa ramar

själv kan planera fördelningen och upplägget av arbetsuppgifterna kan detta bidra till att

öka upplevelsen av kontroll över sin arbetssituation. I den tidigare forskningen visade 

Griffiths et al. (2011) att den egna planeringen av arbetet var positivt för den 

psykosociala arbetsmiljön medan ensamarbete och stor arbetsbelastning var negativt. 

I studien hittades inga samband mellan deltid och stressnivå vilket går mot den tidigare 

forskningen där indvider som jobbade deltid upplevde ett lägre psykiskt välbefinnande 

än de som jobbade heltid (Bernhard-Oettel, De Cuyper, Berntson & Isaksson, 2008). 

Något samband mellan delad tjänst och stressnivå kunde heller inte upptäckas vilket går

emot den tidigare forskningen av Pluut et al. (2014) där individer med delade tjänster 

tenderade att känna högre krav, högre arbetsbelastning och mindre socialt stöd.  Dock 

kan ett måttligt samband mellan antal veckors väntetid för klienten och stress utläsas; en

lång väntetid indikerade hög tidspress i form av hög arbetsbelastning och ett stort antal 

klienter. I den tidigare forskningen visade Schmitt et al. (2015); Rodwell och Fernando 

(2015) att en måttlig tidspress stimulerade jobbengagemanget medan en hög tidspress 

med höga kvantitativa krav gjorde att jobbtillfredsställelsen och engagemanget 

hämmades. Moen et al. (2013) menade att tidspress kan vara en faktor att ta hänsyn till i

krav, kontroll och stöd-modellen. Hur många procent respondenten arbetade visade 

inget samband med stressnivå vilket kan ses som anmärkningsvärt då mindre arbetstid 

till en arbetsuppgift torde leda till tidspress och högre kvantitativa krav.
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Kön påvisade inget signifikant samband med upplevd stressnivå i studien vilket går mot

den tidigare forskningen (Schlotz et al., 2011). I studien var det dock en ojämlik 

fördelning av kön bland respondenterna där kvinnorna utgjorde den största gruppen. 

Slutsatser som kan dras är att arbetsbelastning, upplevda krav, upplevd kontroll och det 

sociala stöd individen har att tillgå har ett samband med upplevd stressnivå. En hög 

arbetsbelastning såsom långa väntetider hör till de krav som upplevdes som höga vilket 

kan leda till ökad upplevelse av stress. De hjälpsökandes behov och frustration över 

långa väntetider kan då läggas på den enskilda rådgivaren som i sin tur inte kan påverka 

de befintliga resurserna. Detta kan göra att rådgivaren bokar in fler besök i det redan 

pressade schemat som sin tur påverkar arbetsbelastningen. Som tidigare nämnts är det 

viktigt att se över tidspressen och de kvantitativa kraven för att inte hämma 

jobbengagemanget hos individen, här kan ytterligare personalresurser vara nödvändiga 

för att bromsa bristande motivation och stress (Schmitt et al., 2015).

Att få och bibehålla kontrollen över sina arbetsuppgifter och hur dessa ska utföras kan 

vara av vikt för individen för att kunna ta kontroll över sin stressnivå. Den egna 

planeringen av arbetet kan vara viktig då upplevelsen av kontroll ökar vilket även kan 

innefatta planering av den egna tiden för att möjliggöra sig utbildning och fortbildning 

(Griffiths et al., 2011). Det sociala stödet på arbetet kan också fungera som en buffert 

mot stress; stödet kan vara svårt att organisera då detta bygger på tillit mellan individer. 

Det stöd som kan anses som nödvändigt i arbetet är det informativa samt det praktiska 

konkreta stödet vilket kan fås av kollegor på arbetsplatsen eller inom yrkesprofessionen 

(Van et al., 2013; Orth-Gomér, 2012; Johnson & Hall, 1988). Att undvika att en längre 

väntetid skapas kan också vara ett sätt att reducera en hög upplevd stressnivå, detta är 

dock utanför den enskilda rådgivarens kontroll och bygger på att arbetsgivaren tar sitt 

ansvar. 

Wilson och MacLean (2011) menade att frågeformulär som distribuerats via e-post har 

en lägre svarsprocent än andra distributionssätt, dock kan påminnelser kan hjälpa till att 

minimera bortfallet. Antal respondenter som besvarade frågeformuläret var 78 stycken 

vilket var en svarsprocent på 24%. Fördelen med frågeformulär som distribuerats via e-

post är att de är kostnads- och tidseffektiva och att respondenterna själva kan välja när 

och om de vill besvara enkäten. Nackdelen för studiens resultat är bortfallet; de 

tilltänkta respondenterna kan välja att avstå från att svara eller påbörja enkäten men inte 
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fullfölja den på grund av att frågorna uppfattas som oklara (Wilson & MacLean, 2011). 

I studien var bortfallet stort och en förklaring kan vara att informationen om studien och

länken till frågeformuläret presenterades i ett nyhetsbrev tillsammans med annan 

information från Yrkesföreningen. Detta kan ha gjort att informationen om studien 

”dränktes” i annan information.  Att gå via Yrkesföreningen var ett strategiskt val då 

tanken var att nå så många respondenter som möjligt och minimera bortfall genom en 

direkt e-postkontakt i stället för via en allmän e-postadress. För att minska bortfallet 

skickades en påminnelse ut direkt till budget- och skuldrådgivarnas angivna e-

postadresser som hittades på Konsumentverkets hemsida. En påminnelse höjde 

svarsfrekvensen ytterligare. I detta skede skickades även information om studien ut till 

de budget- och skuldrådgivare som inte var medlemmar i Yrkesföreningen. Nackdelen 

med detta tillvägagångssätt var att dessa tilltänkta respondenter fick en kortare svarstid 

än övriga respondenter vilket kan ha ökat risken för att de inte hade tid eller kände sig 

åsidosatta och därför valde att inte vilja delta i studien.

Genom en självrapporterande metod som frågeformulär kan respondenterna ha uppgett 

att kraven upplevts som små eller stora, att de upplevt liten eller stor kontroll eller att de

upplevt litet eller stort stöd på jobbet när det i själva verket funnits bakomliggande 

faktorer som påverkat dessa upplevelser. De bakomliggande faktorerna kan ha varit 

respondentens egna personlighet, pågående konflikter på arbetsplatsen, dagsformen, den

psykosociala arbetsmiljön, tidigare erfarenheter eller det egna hälsotillståndet (Rubino, 

et al., 2012; Griffiths et al., 2011; Hammer et al., 2004). Respondenterna kan också, 

efter en genomläsning av frågorna, förstått vad som ”krävts” av dem och omedvetet 

anpassat sina svar efter studiens syfte. Frågeformuläret i studien konstruerades så att 

inga frågor kunde hoppas över vilket kan ha påverkat respondenternas benägenhet att 

fullfölja och besvara frågorna. Andra möjliga förklaringar till det höga bortfallet kan 

vara att de tilltänkta respondenterna varken kunnat, hunnit eller velat lägga sin arbetstid 

på att besvara frågeformuläret utöver sina ordinarie arbetsuppgifter. De kan ha varit 

under sådan tidspress att de valt att avstå från att delta i studien eller ansett att studien 

inte var relevant för dem vilket påverkat studiens resultat. Respondenterna som valt att 

delta i studien kan ha upplevt att de hade mer tid och kontroll över sin arbetssituation 

och stressnivå än bortfallet vilket kan ha gett ett missvisat resultat. I och med den låga 

svarsfrekvensen kan ingen generell slutsats dra av studien.

För den framtida forskningen kan tidspress och arbetsbelastning vara variabler att lägga 
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till krav, kontroll och stöd-modellen för att genom en longitudinell studie undersöka om 

och hur dessa variabler påverkar stressnivån hos individen under en längre tid. 

Ytterligare ett förslag till framtida forskning är att undersöka med vilka copingstrategier

individen hanterar hög arbetsbelastning och tidspress i sitt arbete för att ge både 

individen och arbetsgivaren förståelse och verktyg för uppnå en mer hälsosam 

psykosocial arbetsmiljö. 
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Bilaga I

Hej! 

Mitt namn är Nina Karlsson och jag studerar psykologi vid Linnéuniversitetet där jag önskar 

genomföra en studie på C-nivå om budget- och skuldrådgivarens arbetssituation och upplevda 

stress. Syftet med studien är att undersöka vilka samband som finns mellan upplevd stress, kontroll, 

krav och stöd. För att kunna genomföra studien krävs din medverkan och jag vore tacksam om du 

vill besvara frågeformuläret senast 24/11 via länken; https://goo.gl/A1JpCP 

Frågeformuläret består av 36 frågor och är uppdelat i tre delar. Frågorna beräknas ta ca 10 minuter 

att besvara. Välj ett svar som du tycker bäst stämmer in på dig. Ditt svar är anonymt och kommer  

att användas i studiesyfte för min C-uppsats. Efter avslutad studie kommer ditt svar att förstöras. 

Ditt deltagande är frivilligt. 

Med vänlig hälsning

Nina Karlsson

https://goo.gl/A1JpCP


Bilaga II

Arbetssituation och upplevd stress

Enkäten innehåller 36 frågor uppdelade i tre olika avsnitt och beräknas ta ca 10 minuter att besvara.

Del 1. Frågor om din arbetssituation 

1.Jag definierar mig som:

Kvinna

Man

Annat

2. Jag jobbar med budget- och skuldrådgivning:

1-25%

26-50%

51 – 75%

76 – 100%

3. Jag har en delad tjänst:

Ja

Nej

4. Kryssa för det påstående som stämmer för dig:

Min tjänst är den enda som budget- och skuldrådgivare på min arbetsplats

Jag har kollegor som jobbar med budget- och skuldrådgivare på min arbetsplats

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



5. Väntetiden för ett förstabesök är just nu:

0-1 vecka

2-3 veckor

4-5 veckor

längre än 6 veckor

6. Får du professionell handledning i ditt jobb för råd och stöd?

Ja

Nej

Del 2 handlar om hur stressad du upplevt dig vara den senaste månaden. 

1. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig upprörd på grund av att något oväntat har 

inträffat?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

2. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat kontrollera viktiga saker i ditt 

liv?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



3. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

4. Hur ofta har du under den senaste månaden framgångsrikt hanterat vardagsproblem och 

irritationsmoment?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

5. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du effektivt kunnat hantera viktiga 

förändringar som inträffat i ditt liv?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

1

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



6. Hur ofta har du under den senaste månaden känt tilltro till din egen förmåga att hantera 

personliga problem?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

7. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att saker och ting gått din väg?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

8. Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att du inte kunnat klara av allt du skulle ha 

gjort?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

9. Hur ofta har du under den senaste månaden kunnat kontrollera irritationsmoment i ditt liv?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta
0

1

2

2

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



3

4

10. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll på saker och ting?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

11. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit arg på saker som har hänt och som du inte 

kunnat kontrollera?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

12. Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att tänka på saker som du 

måste göra?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

3

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



13. Hur ofta har du känt under den senaste månaden att du haft kontroll över hur du använder din 

tid?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

14. Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att svårigheter tornat upp sig så att du inte 

kunnat hantera dem?

0=Aldrig 1=Nästan aldrig 2=Ibland 3=Ganska ofta 4=Väldigt ofta

0

1

2

3

4

Del 3 handlar  om vilken kontroll du upplever dig ha i och över ditt arbete, vilka krav 

som ställs på dig samt det stöd du upplever att du får i din arbetssituation. 

1. Kräver ditt arbete att du arbetar snabbt?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

4

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



2. Kräver ditt arbete att du arbetar mycket hårt?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

3. Kräver ditt arbete för stor arbetsinsats?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

4. Har du tillräckligt med tid för att hinna med dina arbetsuppgifter?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

5. Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

5

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



6. Får du lära dig nya saker i ditt arbete?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

7. Kräver ditt arbete kreativitet?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

8. Innebär ditt arbete att du gör samma sak om och om igen?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

9. Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

6

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



10. Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete?

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

11. På min arbetsplats råder en lugn och trevlig atmosfär

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

12. På min arbetsplats finns en god sammanhållning

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

13. Mina kollegor stöttar mig

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

7

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta



14. Mina kollegor visar förståelse för att jag kan ha en dålig dag

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

15. Jag kommer bra överens med mina överordnade

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

16. Jag kommer bra överens med mina kollegor

1=Aldrig 2=Sällan 3=Ibland 4=Ofta

0

1

2

3

4

8

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta

Kryssruta


