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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka relationerna mellan krav, kontroll och socialt stöd 

med upplevelsen av stress hos undersköterskor i en kommun i Mellansverige. Den 

kvantitativa studien genomfördes genom en webbaserad enkätundersökning baserad på 

frågor från mätinstrumenten The Swedish Demand-Control-Support Questionnaire 

(DCSQ) samt delar av The Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II 

(COPSOQ II). Enkäten besvarades av 73 yrkesverksamma undersköterskor. Resultaten 

visade två signifikanta samband; ett negativt mellan socialt stöd och stress och ett 

positivt mellan krav och stress. Sambandet mellan kontroll och stress var inte 

signifikant, men tendens till ett negativt samband kunde utläsas. 
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Title: 

Relationships between demand, control, social support and stress in assistant nurses 

  

Abstract 

The aim of the study was to examine the relationships between demand, control and 

social support and self-rated stress among assistant nurses in a municipality in Central 

Sweden. The quantitative study was conducted with a web-based survey based on 

questions from the measuring instruments The Swedish Demand-Control-Support 

Questionnaire (DCSQ) and parts of The Copenhagen Psychosocial Questionnaire 

version II (COPSOQ II). 73 assistant nurses participated in this study. Result showed 

two significant associations; a negative link between social support and stress and a 

positive one between demands and stress. The relationship between control and stress 

was not significant, but there was a tendency to a negative association. 
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Introduktion 

År 2016 var stress den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige 

(Försäkringskassan, 2016). Mellan åren 2010 och 2015 ökade antalet sjukskrivningar 

längre än 14 dagar med 98 000. 57 000 av dessa sjukskrivningar var till följd av 

psykiatriska diagnoser, till vilka anpassningsstörningar och stressreaktioner visade sig 

vara den mest ökande faktorn. För de som är sjukskrivna på grund av psykiatriska 

diagnoser tar det dessutom längre tid att komma tillbaka till arbetet. Vid sjukskrivningar 

orsakade av psykiatriska diagnoser tar det i genomsnitt 75 dagar att återgå till arbetet, 

medan genomsnittet vid andra diagnoser är 44 dagar (Försäkringskassan, 2017). 

Sjukskrivningar till följd av stress i arbetslivet är ett stort problem även utanför 

Sverige. Enligt Wang et al (2014) är det ett växande problem i de flesta industriländer. 

Ett exempel är Storbritannien, där undersökningar har visat att stress är den ledande 

orsaken till arbetsrelaterad ohälsa. Vidare beräknades ungefär 40% av alla nya 

sjukskrivningar vara förorsakade av stress (Wang et al., 2014). 

Enligt en studie från år 2012, utförd av European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Conditions, Eurofond, har en betydande andel 

europeiska arbetare rapporterat att de utsätts för psykosociala risker i arbetet. I en 

undersökning där arbetare i 31 europeiska länder deltagit, angav 40% av respondenterna 

att deras arbetsgivare antingen inte alls hanterade stressen på arbetsplatsen, eller att det 

inte gjordes på ett tillräckligt bra sätt (Hassard et al., 2016). 

Flera tidigare studier har visat att vårdpersonal är en yrkesgrupp som är särskilt 

utsatt för arbetsrelaterad stress och hälsoproblem. Detta visas bland annat i form av att 

vårdpersonal i större utsträckning än andra yrkesgrupper riskerar utbrändhet till följd av 

sitt arbete (Iliceto et al., 2012). Sjuksköterskor i synnerhet möter ofta lidande, sorg och 

dödsfall i sitt arbete i högre grad än många andra yrken. Detta kan enligt Ladegaard 

(2013) leda till att sjuksköterskor känner ett stort ansvar i sitt yrke. Detta mot såväl 

patienter, kollegor och överordnade. När de inte lyckas fullfölja det ansvaret kan det 

leda till stress och, i längden, utbrändhet. Stress kan på flera andra sätt ha en negativ 

inverkan på sjuksköterskans hälsa. Det kan leda till psykologiska besvär som depression 

och ångest, såväl som fysiska bekymmer som migrän och förhöjt blodtryck. Förutom att 

stressen utgör en risk för sjuksköterskornas hälsa, kan det dessutom påverka deras 

förmåga att ta hand om patienterna (Ladegaard, 2013). Utöver de tidigare nämnda 

hälsoriskerna som stress kan medföra, har det även konstaterats att stress i arbetet kan 
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öka risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. Därför anses det vara av stor vikt att arbeta 

förebyggande mot stress (Kivimäki et al., 2002). 

En studie av Yada et al. (2017) har visat att undersköterskor i synnerhet är 

utsatta för arbetsrelaterad stress. Till exempel upplevde de sig vara mer utsatta för stress 

än vad sjuksköterskorna gjorde. Studier har vidare visat att arbetsrelaterad stress inom 

vården är tydligt relaterad till den sociala arbetsmiljön. Saker som bristande 

återkoppling från chefer, känslor av frustration, maktlöshet, hopplöshet samt 

otillräcklighet har visat sig vara vanligt förekommande, och setts öka den upplevda 

stressen (Olofsson, Bengtsson & Brink (2003). 

  

Krav-, kontroll-, och stödmodellen 

Studiens teoretiska ram är krav-, kontroll-, och stödmodellen som involverar fenomenet 

stress. Robert Karasek utformade teorin under 1970-talet, och då innefattade den endast 

faktorerna kontroll och krav. Teorin utvecklades senare tillsammans med Töres Theorell 

och kom då att även inkludera socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). 

Karaseks och Theorells modell handlar om relationen mellan de arbetsmässiga 

krav som ställs på de anställda, möjligheten för de anställda att påverka sitt arbete samt 

det sociala stödet som de anställda erbjuds i arbetet. Enligt modellen kan höga 

arbetskrav i kombination med låg kontroll över arbetet generera ökad stress. Höga krav 

behöver dock inte nödvändigtvis resultera i stress, utan kan i kombination med 

upplevelsen av hög kontroll över arbetet istället vara motiverande för de anställda. Den 

tredje dimensionen i modellen, det sociala stödet, kan vara en skyddande faktor i 

arbeten med hög arbetsbelastning, då socialt stöd från kollegor och överordnade på 

arbetsplatsen anses minska risken för stressymptom (Karasek & Theorell, 1990). 

Krav. Karasek och Theorell (1990), beskriver aspekten krav som de psykiska 

och fysiska utmaningar som de anställda ställs inför på arbetsplatsen och hur de 

anställda upplever dessa. Individen upplever att de har för höga arbetskrav när kraven 

överskrider deras kapacitet att utföra arbetet. Kraven kan delas upp i kvalitativa och 

kvantitativa krav. De kvalitativa kraven innefattar bland annat de anställdas 

koncentration och uppmärksamhet medan de kvantitativa kraven innefattar 

arbetsuppgifternas svårighetsgrad och hur fort och hårt de anställda behöver arbeta föra 

att hinna med arbetet, exempelvis om de anställda utsätts för tidspress i arbetet. Krav 

innefattar även de risker som arbetet kan innebära, exempelvis om personen utsätts för 

kemikalier eller om arbetet blir monotont (Theorell & Karasek, 1990). 
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Kontroll. Begreppet kontroll delas upp i två delar. Den första delen innefattar 

arbetets kvalifikationsgrad och om den anställde kan använda sin kompetens och 

kunskaper i sitt arbete. Om individen upplever att hen är kompetent i sitt arbete och 

upplever arbetsuppgifterna som hanterbara bidrar detta till att känna en hög grad av 

kontroll. Den andra delen av kontroll handlar om individens möjlighet att själv påverka 

sitt arbete. Om den anställde har möjlighet att själv bestämma vilka arbetsuppgifter som 

ska utföras, samt när de ska utföras, ökar graden av kontroll (Karasek & Theorell, 

1990). 

Stöd. Det sociala stödet är den senast tillkomna dimensionen i modellen. 

Tillägget innebär att modellen även inkluderar hur mycket stöd den anställde upplever 

sig få från sina kollegor och överordnade. Socialt stöd kan fungera som en skyddande 

faktor i ett jobb med hög arbetsbelastning. Stresståligheten kan öka om det sociala 

stödet från medarbetare och överordnade är högt. Det sociala stödet delas upp i två 

delar, det emotionella stödet och det instrumentella stödet. Det emotionella stödet 

handlar om att individen har ett förtroende för sina kollegor och sina överordnade. 

Instrumentella stödet innefattar möjligheten till samarbete och avlastning (Karasek & 

Theorell, 1990). 

  

Krav, kontroll, stöd i arbetet 

Krav, kontroll och stödmodellen har använts frekvent vid forskning kring 

arbetsrelaterad stress. Faktorerna krav, kontroll och socialt stöd har enligt flera studier 

visat sig ha en betydande påverkan på den upplevda graden av stress hos anställda 

(Guillet, Hermand & Mullet, 2010; McClenahan, Giles & Mallett, 2007). Höga krav, till 

exempel i form av hög arbetsbelastning eller tidspress, visade sig generera en högre 

grad av stress. Hög grad av kontroll över arbetet, till exempel frihet att själv bestämma 

hur arbetet ska utföras, resulterade däremot i en lägre grad av stress. Även högt socialt 

stöd, såsom hjälp från chefer och kollegor, resulterade i en lägre grad av stress. Av krav, 

kontroll och socialt stöd var det sociala stödet den faktor som visade sig ha störst 

inverkan på den upplevda stressen (Guillet et al, 2010). 

Enligt tidigare forskning av Saijo et al (2016) visade på att faktorerna krav, 

kontroll och socialt stöd hade en betydande roll för medarbetarnas vilja att stanna kvar 

på arbetsplatsen. Resultatet visade även ett samband mellan samtliga tre faktorer samt 

ökade indikationer på depression. Vidare visade resultatet att socialt stöd, särskilt från 



 

4 

 

chefer, har ett tydligt samband med att vilja lämna sitt arbete. Indikationer på depression 

visade sig ha ett tydligt samband med låg kontroll över arbetet. 

McClenahan, Giles & Mallett (2007) visade att arbeten som kombinerar höga 

krav, låg kontroll och lågt socialt stöd i större grad resulterar i att de anställda upplever 

hög arbetsbelastning och låg arbetstillfredsställelse. Enligt Dollard et al (2010) kunde 

höga krav i kombination med lågt socialt stöd dessutom innebära flera negativa 

konsekvenser för de anställda, däribland emotionell utmattning. Arbeten som däremot 

kombinerar höga krav med hög upplevd kontroll visade sig resultera i mer välmående 

anställda (Dollard et al., 2000).  

Höga krav och hög upplevd kontroll har även visat sig vara associerat med ett 

mer positivt beteendemönster. Exempelvis kan det leda till att de anställda ser på arbetet 

som en utmaning, samt att viljan att få feedback för sitt arbete ökar (Dollard & 

Winefield, 1998). För att minska stressen och öka produktiviteten i arbetet verkar det 

således vara mer gynnsamt att höja graden av kontroll och socialt stöd, än att minska 

graden av krav (Dollard et al., 2000). 

Mot bakgrund av stressens negativa inverkan på hälsan, samt vårdpersonalens, 

och i synnerhet undersköterskors utsatthet för arbetsrelaterad stress ämnar denna studie 

undersöka hur yrkesverksamma undersköterskor i en kommun i Mellansverige upplever 

sin arbetssituation utifrån faktorerna krav, kontroll, socialt stöd och stress. 

Det praktiska syftet med studien är att ge kommunen kännedom om, och djupare 

inblick i, hur deras anställda upplever sin arbetssituation. Vidare ämnar studien att 

belysa hur krav, kontroll och socialt stöd kan predicera stress. Detta för att ge 

kommunen en uppfattning om några av de bakomliggande faktorerna till stress. 

  

Syfte och hypoteser 

Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur undersköterskor i en kommun 

i Mellansverige upplever sitt arbete utifrån faktorerna krav, kontroll, socialt stöd och 

stress, mer precist att undersöka relationerna mellan krav, kontroll och socialt stöd med 

upplevelsen av stress. Utfallsvariabeln är således stress, och de olika prediktorerna är 

krav, kontroll och socialt stöd. Givet tidigare forskning och vårt syfte har följande 

hypoteser formats: 

• Hypotes 1: Ju högre krav (prediktor) desto högre upplevelse av stress 

(utfallsvariabel). 
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• Hypotes 2: Ju högre kontroll (prediktor) desto lägre upplevelse av stress 

(utfallsvariabel). 

• Hypotes 3: Ju högre socialt stöd (prediktor) desto lägre upplevelse av stress 

(utfallsvariabel). 
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Metod 

Upplägg och mätinstrument 

Studien är en kvantitativ webbaserad enkätstudie. Data samlades in genom en 

webbaserad enkätundersökning som utformades i Google Formulär (Se bilaga 1). 

Enkäten inleddes med tre stycken bakgrundsfrågor, där respondenterna ombads ange 

kön, ålder samt antal yrkesverksamma år som undersköterska. Därefter följde 21 frågor 

som behandlade krav, kontroll, socialt stöd och stress. Enkäten var utformad på ett sätt 

som krävde svar på samtliga frågor. Det var således inte möjligt att skicka in 

ofullständiga svar. 

Respondenternas uppgift var att skatta till vilken grad de anser att påståendena 

stämmer in på deras upplevelse av arbetet, utifrån de fyra dimensionerna krav, kontroll, 

socialt stöd och stress. Samtliga frågor handlade om respondenternas upplevelser under 

de senaste fyra veckorna. Enkäten som användes för att mäta krav, kontroll och socialt 

stöd är The Swedish Demand-Control-Support Questionnaire (DCSQ) (Bjarte et al. 

2005). Svarsalternativen bestod av en likertskala med vilken deltagarna ombads skatta 

sina upplevelser på en fyrgradig skala. För denna studie användes en svensk 

översättning av The Swedish Demand-Control-Support Questionnaire använts 

(Widmark, 2005). Svarsalternativen till frågorna gällande krav var 1: Ja, ofta, 2: Ja 

ibland, 3: Nej, sällan, och 4: Nej, så gott som aldrig. Svarsalternativen till frågorna 

gällande kontroll såg likadana ut som de för krav. Slutligen var svarsalternativen till 

frågorna om socialt stöd utformade enligt följande skala: 1: Stämmer helt och hållet, 2: 

Stämmer till stor del, 3: Stämmer till viss del, och 4: Stämmer inte alls. 

Enkäten som användes för att mäta stress är den svenska validerade versionen av 

The Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II (COPSOQ II). COPSOQ II 

innehåller flertalet olika skalor och frågor som är utformade för att mäta flera olika 

ämnesområden. För denna enkät användes fyra frågor som behandlar stress. 

Respondenterna fick skatta sina svar från 1 till 5. Svarsalternativen för att mäta stress 

såg ut enligt följande: 1: Hela tiden, 2: En stor del av tiden, 3: En del av tiden, 4: En 

liten del av tiden, 5: Inte alls (Berthelsen, Westerlund & Søndergård Kristensen, 2014). 

Deltagande i studien var helt frivilligt och respondenterna var anonyma. Alla 

svar och personuppgifter i enkäten behandlades konfidentiellt. 

 

Respondenter och urval 
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För att ha möjlighet att jämföra respondenternas uppfattning av sin arbetssituation 

valdes en homogen yrkesgrupp med likvärdiga arbetsuppgifter. Valet föll på 

yrkesgruppen undersköterskor, som också är den till antalet största inom den aktuella 

kommunen. Undersköterskorna inom denna kommun arbetar främst inom äldreomsorg 

och hemtjänst. Deras arbetsuppgifter kan variera, och bland annat innebära att assistera 

med diverse vardagssysslor, och att arbeta med palliativ vård. Kriteriet för att medverka 

i studien var att respondenten är undersköterska och yrkesverksam i den berörda 

kommunen. 

En månad innan enkäten lades ut skickades inledande information ut till 

respondenterna om att en enkät skulle skickas ut inom den närmsta tiden. 

Respondenterna informerades då även om studiens syfte. Två veckor innan enkäten 

lades ut skickades ett missivbrev (Se bilaga 2) ut där det mer utförligt framgick 

information om studien, samt om att studien var frivillig och anonym. 

En länk till enkäten skickades sedan till en kontaktperson vid organisationen, 

som i sin tur skickade den vidare till respondenterna. För att enkäten skulle kunna nå ut 

till samtliga undersköterskor i kommunen lades den även ut på kommunens intranät. En 

vecka efter att enkäten först skickades ut, skickade kontaktpersonen ut en påminnelse så 

att de som inte ännu besvarat enkäten fick möjlighet att göra det. 

Antalet undersköterskor i den kommun vilken studien genomfördes beräknas till 

114 stycken. Av dessa har 73 personer besvarat enkäten, vilket resulterar i en total 

svarsfrekvens på 64%. Tre av respondenterna var män. Eftersom att tre enkätsvar ansågs 

vara för få för att definiera gruppen ”män”, har dessa svar valts bort. Ytterligare en 

enkät bortföll, eftersom respondenten angav sig ha varit yrkesverksam i 80 år vilket inte 

ansågs vara möjligt. Resultatet har således beräknats på 69 enkätsvar. 

Åldersspannet hos respondenterna har varit mellan 20 och 72 år (M = 46.17, SD 

= 12.92). Antalet yrkesverksamma år har varierat mellan 0 och 43 år (M = 16.10, SD = 

11.46). 

 

Design och dataanalys 

Tre enkla regressionsanalyser utfördes i statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). I regressionsanalyserna var krav, kontroll och socialt stöd 

prediktorer och stress var utfallsvariabel. Kravet för att resultatet ska betraktas som 

signifikant var p = <.05. 
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Tre regressionsanalyser genomfördes; en för vardera prediktor mot 

utfallsvariabeln stress. För att kunna räkna ut prediktorernas och utfallsvariabelns värde 

beräknades medelvärdena för alla påståenden tillhörande respektive fenomen. 

Inför genomförandet av analyserna omvandlades svarsalternativen till en 

enhetlig svarsskala, så att ett högt respektive lågt värde motsvarade samma sak på 

samtliga frågor. Svarsalternativen för stress gick till exempel från 1: “Hela tiden” till 5: 

“Inte alls”, vilket resulterar i att det lägsta värdet motsvarade den högsta graden av 

upplevd stress. Det ändrades, så att det lägsta värdet istället motsvarade den lägsta 

graden av upplevd stress. Omvandlingen av svarsalternativen genomfördes på samtliga 

frågor i enkäten. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) anger forskningsetiska principer som forskare har att förhålla 

sig till. Vid varje påbörjad studie behöver ansvarig forskare göra en avvägning huruvida 

studiens förväntade nytta överstiger eventuella negativa konsekvenser som de 

medverkande utsätts för. Det finns även krav på hur de som påverkas av forskningen 

ska skyddas - nämligen individskyddskravet. 

Individskyddskravet kan förklaras i fyra delar: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Följande beskrivs de fyra 

delarna i korthet: Informationskravet innebär att de som berörs av forskningen ska bli 

informerade om forskningens syfte och om hur studien kommer att gå till. 

Samtyckeskravet innebär att de deltagarna själva får bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet kan beskrivas som att personuppgifter ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet, och inte delas till obehöriga. Slutligen innebär nyttjandekravet 

att uppgifterna som samlas in om enskilda personer inte får användas för annat än 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Genomförandet av denna studie skedde med hänsyn till dessa forskningsetiska 

aspekter. Veckan innan enkäterna skickades ut fick respondenterna ta del av ett 

missivbrev, innehållande information om studien och dess syfte. Där fanns information 

om deltagandets frivillighet, samt att de när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan i studien. Vidare innehöll missivbrevet information om att enkätsvaren och 

uppgifter kopplade till enskilda individer endast kommer att användas i studiesyfte. 

Missivbrevet avslutades med kontaktuppgifter till studiens författare, samt till ansvarig 
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handledare vid högskolan. För att säkerställa att respondenterna fått ta del av 

missivbrevets information infogades det även som första sida i den färdiga enkäten. 

I och med informationen i missivbrevet kan informationskravet tillgodoses. 

Eftersom att datainsamlingen skett genom enkäter, i kombination med informationen i 

missivbrevet, kan samtycke betraktas som uppfyllt när enkäten är ifylld. Genom 

informationen om hur enkätsvaren kommer att hanteras kan nyttjandekravet anses som 

uppfyllt. Respondenterna har varit anonyma i enkäterna, och de personuppgifter som 

angetts har endast använts i statistiskt syfte i denna studie. Inga enskilda svar eller 

personuppgifter har analyserats ensamma utan enbart setts på gruppnivå. Därmed har 

även konfidentialitetskravet tagits i beaktning. 

I och med värnandet om respondenternas anonymitet innehåller enkäten inte 

frågor gällande vilken avdelning de arbetar på. Med hänsyn till den begränsade insynen 

i avdelningarnas utformning, såsom personalantal, är det svårt att säkerställa 

respondenternas anonymitet om de ombeds besvara frågor om vilken avdelning de 

tillhör, i synnerhet när de redan ombetts ange kön, ålder och antal yrkesverksamma år. 
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Resultat 

Svarsalternativen för frågorna gällande krav, kontroll och stöd gick från 1-4, där 1 

motsvarade den lägsta upplevda graden av varje fenomen, och 4 motsvarade den högsta. 

Svarsalternativen för frågorna om stress gick från 1-5, där 1 var det lägsta värdet och 5 

var det högsta. Medelvärdena och standardavvikelserna har sett ut enligt följande för 

respektive fenomen; krav (M = 3, SD = .36), kontroll (M = 3.04, SD = .30), socialt stöd 

(M = 2.72, SD = .59) och stress (M = 2.84, SD = .82). 

Resultaten nedan redovisas utifrån de tre hypoteserna och regressionsanalyserna, 

en för vardera prediktor (krav, kontroll, socialt stöd) mot utfallsvariabeln (stress).  

 

Relationen mellan kontroll och stress 

Tabell 1 visar att relationen mellan kontroll och stress inte är signifikant. Dock finns det 

en indikation (p = .08) på ett negativt samband (Beta = -.21) mellan kontroll och stress, 

att ju högre kontroll desto lägre stress. 

  

Tabell 1: Regressionsanalysstatistik för relationen mellan prediktorn Kontroll och 

utfallsvariabeln Stress. 

R²               Beta             SE               df                MS              F             t              Sig. 

.05              -.21                   .33            1.68              2.04           3.17        -1.78          .08 

  

Relationen mellan krav och stress 

Tabell 2 visar ett signifikant samband mellan prediktorn krav och utfallsvariabeln stress 

(p = .002). Vidare visar tabellen att sambandet är positivt (Beta = .37). Den förklarade 

variansen ligger på 14 %. Resultatet tyder på att högre krav leder till högre stress. 

  

Tabell 2: Regressionsanalysstatistik för relationen mellan prediktorn Krav och 

utfallsvariabeln Stress. 

R²            Beta               SE               df                MS                F               t               Sig. 

.14           .37             .25                1.68                6.24          10.73          3.28           .002 
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Relationen mellan socialt stöd och stress 

Tabell 3 visar ett signifikant samband mellan prediktorn socialt stöd och utfallsvariabeln 

stress (p = <.001). Vidare visar tabellen på att sambandet är negativt (Beta = -.43). Den 

förklarade variansen är 19%. Resultatet indikerar att ju högre socialt stöd desto lägre 

stress. 

  

Tabell 3: Regressionsanalysstatistik för relationen mellan prediktorn Socialt Stöd 

och utfallsvariabeln Stress.  

R²                Beta SE               df                MS              F              t            Sig. 

.19               -.43                .15              1.68             8.36           15.19       -3.4        <.001 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka faktorerna krav, kontroll och socialt stöds relation 

till upplevd stress. Resultatet visade att det finns ett signifikant negativt samband mellan 

prediktorn socialt stöd och utfallsvariabeln stress, vilket innebär att ju mer socialt stöd 

personen upplever att hen har, desto mindre stress upplever hen. Vidare visade resultatet 

ett signifikant positivt samband mellan prediktorn krav och utfallsvariabeln stress. 

Således tenderar stressen till att öka när kraven ökar. Dessa resultat är i enlighet med 

Hypotes 1 och Hypotes 3. Mellan prediktorn kontroll och utfallsvariabeln stress kunde 

dock inte ett signifikant samband konstateras, varför det inte kan dras några absoluta 

slutsatser kring huruvida Hypotes 2 är uppfylld. Dock kunde en tendens till ett negativt 

samband utläsas (p = .08). Det kan tänkas att detta resultat hade kunnat bli signifikant 

om flera hade deltagit i studien. 

Den aktuella studiens resultat är i stora delar förenligt med tidigare forskning av 

Guillet et al (2010) där höga krav visade sig öka stressen, medan hög kontroll och högt 

socialt stöd visade sig minska den. Det resultat som visade det starkaste negativa 

sambandet var relationen mellan socialt stöd och stress. Även det går i linje med den 

tidigare forskningen av Guillet, et al (2010), där det sociala stödet var den faktor med 

störst påverkan på den upplevda stressen. 

Resultaten av den aktuella studien är även i enlighet med Dollard et al (2000), 

som visat att arbeten med höga krav och lågt socialt stöd har negativa konsekvenser för 

välbefinnandet hos de anställda. Både den aktuella studien och Dollard et al (2000) 

visade att krav, kontroll och socialt stöd är relevanta faktorer som, om de inte 

tillgodoses, har stor potential att påverka arbetsupplevelsen i en negativ riktning. 

Den tidigare forskningen kan tänkas indikera att resultaten i denna studie är 

relevanta för hur de anställda upplever sitt arbete. 

  

Metoddiskussion 

Enkäten som skickades ut var digitalt utformad och respondenterna hade därmed 

möjlighet att själva bestämma över tid och plats att besvara den. Om enkäten varit i 

pappersform hade inte samma valfrihet rått. Dessutom har respondenternas anonymitet 

stärkts i och med att de inte fick enkäten utdelad under exempelvis ett möte. Det har 

dock tidigare konstaterats att undersköterskor är en yrkesgrupp som är särskilt utsatt för 

stress (Yada et al., 2017), vilket kan innebära en risk att de som känner sig mycket 

stressade inte besvarar en webbaserad enkät då de upplever att de inte har tid. Kanske 
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hade en enkät i pappersform medfört att även dessa personer svarade på enkäten. Då 

studiens respondenter har olika arbetsplatser samt olika anställningsformer ansågs det 

dock svårare att nå ut till alla respondenter genom en pappersenkät. Att enkäten var 

digitalt utformad, i kombination med att respondenterna inte kunde slutföra enkäten 

utan att besvara samtliga frågor, kan också ha bidragit till att studien har ett lågt bortfall. 

Sammantaget ansågs därför att en digitalt utformad enkät var mer lämpligt för denna 

studie. 

Instrumentet för att mäta stress, COPSOQ II (Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire II), har blivit validerat på svenska (Berthelsen, et al., 2014) och anses 

därav vara ett lämpligt sätt att mäta stress. DCSQ (The Swedish Demand-Control-

Support Questionnaire) är ett validerat instrument, men huruvida den svenska 

översättningen är validerad har inte framkommit. Översättningen som använts för denna 

studie är från Widmark (2005). I och med att det inte kunnat säkerställas att den svenska 

översättningen är validerad, kan det inte uteslutas att detta påverkat resultatet. 

Enkäten hade fyra bortfall. Tre av dessa berodde på den sneda könsfördelningen 

bland respondenterna, då endast tre av totalt 73 respondenter angav att de var män. 

Resultatet är således enbart räknat på kvinnliga respondenter, vilket kan ge en ensidig 

bild av verkligheten. Resultatet hade eventuellt gett en mer nyanserad bild om det fanns 

flera män bland respondenterna. 

 Det förefaller viktigt att poängtera att denna typ av studie enbart kan visa 

relationerna mellan de olika variablerna, och inte påvisa om det råder kausalitet mellan 

dem. Det går att visa sambandet mellan, till exempel, hög grad av socialt stöd och låg 

grad av stress, men det går inte att garantera att den höga graden socialt stöd är det som 

förorsakar den låga graden av stress.  

  

Framtida forskning 

Som konstaterats ovan är resultaten i den aktuella studien i stora delar förenliga med 

tidigare forskning. Ämnet är särskilt angeläget för många organisationer, då stress är en 

vanlig orsak till sjukskrivning (Försäkringskassan, 2016). Att vidare utforska fenomenet 

stress är därför något som organisationer och samhället i stort med fördel bör prioritera. 

Ett förslag för framtida forskning är att med andra metoder fortsätta att studera 

detta fenomen. För att få en fördjupad förståelse för ämnet skulle förslagsvis en 

kvalitativ studie inom samma ämnesområde vara lämplig. Exempelvis kan en studie 
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med djupgående intervjuer som datainsamling tänkas ge fler infallsvinklar och en ökad 

förståelse för ämnet på ett annat sätt än en kvantitativ studie haft möjlighet att göra. 

Personal inom vårdyrken riskerar att bli utbränd till följd av arbetet i högre grad 

än många andra yrkesgrupper (Lliveto et al., 2013; Ladegaard, 2013; Saijo, et al., 2016), 

varför det kan tänkas vara gynnsamt att genomföra liknande studier med flera 

yrkesgrupper inom vårdsektorn. Exempelvis skulle en studie med läkare respektive 

sjuksköterskor och hur dessa yrkesgrupper upplever krav, kontroll, socialt stöd i relation 

till stress vara ett förslag för framtida forskning. Detta skulle kunna belysa likheter och 

skillnader inom de olika yrkesgrupperna och ge förbättringsförslag som är anpassade till 

den aktuella yrkesgruppen. 

  

Resultatets praktiska relevans 

Den aktuella studiens resultat kan bidra till ökad kännedom kring fenomen som kan 

förorsaka stress. Det är information som kan underlätta för organisationer i sitt arbete att 

främja de anställdas välmående (Dollard et al., 2000) och även att arbeta förebyggande 

mot stress. 

Informationen anses kunna vara av vikt inte bara för kommunen i denna aktuella 

studie utan även för andra kommuner och organisationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät 

Bakgrundsfrågor 
* Obligatoriskt 

 

Kön: * 

Kvinna () 

Man () 

Annat () 

Ålder: * 

Yrkesverksamma år som undersköterska: * 

 

Psykosocial arbetsmiljö 
Frågorna avser dina upplevelser under de senaste fyra veckorna* 

 
Kräver ditt arbete att du arbetar mycket fort? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Förekommer det motstridiga krav i ditt arbete? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Kräver ditt arbete att du arbetar mycket hårt? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Kräver ditt arbete för stor arbetsinsats? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Har du tillräcklig med tid för att hinna med alla dina arbetsuppgifter? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Får du lära dig nya saker i ditt arbete? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 



 

 

 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Kräver ditt arbete skicklighet? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

 

Kräver ditt arbete påhittighet? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Innebär ditt arbete att du utför samma arbetsuppgifter om och om igen? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Har du frihet att själv bestämma hur ditt arbete utförs? * 

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

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

Ja, ofta () 

Ja, ibland () 

Nej, sällan () 

Nej, så gott som aldrig () 

 

Det är en lugn och behaglig stämning på min arbetsplats. * 

Stämmer helt och hållet () 

Stämmer till stor del () 

Stämmer till viss del () 

Stämmer inte alls () 

 

Det är god sammanhållning på min arbetsplats. * 

Stämmer helt och hållet () 

Stämmer till stor del () 

Stämmer till viss del () 

Stämmer inte alls () 

 

Mina arbetskamrater ställer upp för mig. * 

Stämmer helt och hållet () 

Stämmer till stor del () 

Stämmer till viss del () 

Stämmer inte alls () 



 

 

 

 

Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag. * 

Stämmer helt och hållet () 

Stämmer till stor del () 

Stämmer till viss del () 

Stämmer inte alls () 

 

Jag kommer bra överens med mina överordnade. * 

Stämmer helt och hållet () 

Stämmer till stor del () 

Stämmer till viss del () 

Stämmer inte alls () 

 

Jag kommer bra överens med mina arbetskamrater. * 

Stämmer helt och hållet () 

Stämmer till stor del () 

Stämmer till viss del () 

Stämmer inte alls () 

 

Hur ofta har du haft svårt att koppla av? * 

Hela tiden () 

En stor del av tiden () 

En del av tiden () 

En liten del av tiden () 

Inte alls () 

 

Hur ofta har du varit lättretlig? * 

Hela tiden () 

En stor del av tiden () 

En del av tiden () 

En liten del av tiden () 

Inte alls () 

 

Hur ofta har du varit anspänd? * 

Hela tiden () 

En stor del av tiden () 

En del av tiden () 

En liten del av tiden () 

Inte alls () 

 

Hur ofta har du varit stressad? * 

Hela tiden () 

En stor del av tiden () 

En del av tiden () 

En liten del av tiden () 

Inte alls () 

 

 
  



 

 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

Hej! 

  

Vi är två personalvetarstudenter från Högskolan i Gävle. Vi är just nu igång med att 

skriva vårt examensarbete som handlar om psykosocial arbetsmiljö, det vill säga de 

psykologiska och sociala aspekterna av det professionella arbetet. Detta är ett viktigt 

område som berör alla typer av organisationer och medarbetare. 

  

Yrkesgruppen som studien kommer att handla om är undersköterskor i xxx kommun. 

Studien kommer att genomföras som en enkätundersökning. Enkäten består av allmänna 

bakgrundsfrågor som kön och ålder, samt 21 frågor om hur du upplever Din 

psykosociala arbetsmiljö. Enkäten tar cirka 10–15 minuter att besvara. 

  

Inga personuppgifter förutom de tidigare nämnda bakgrundsfrågorna kommer att samlas 

in, och enkätsvaren kommer endast att användas i studiesyfte för vårt examensarbete. 

Deltagandet i enkätundersökningen är anonymt och helt frivilligt. Du kan alltså avbryta 

deltagandet om och när Du vill. Resultaten från studien kommer att publiceras offentligt 

som en examensuppsats vid Högskolan i Gävle, som alla kan ta del av. 

  

Har Du några frågor eller funderingar om studien är Du välkommen att höra av Dig till 

någon av oss. 

  

Med vänlig hälsning, 

  

Fredrika Hallström, xxx@student.hig.se, xxx-xxx xx xx 

Louise Myhrberg, xxx@student.hig.se, xxx-xxx xx xx 

Handledare: Igor Knez, xxx@hig.se, xxx-xx xx xx 

 


