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Sammanfattning  

 

Syftet med den här studien var att undersöka hur de anställda på ett skogsindustriföretag i 

Mellansverige upplevde stress och energi på arbetsplatsen, samt att jämföra om det fanns 

några skillnader i den självskattade (upplevda) stressen och energin mellan dagarbetare och 

skiftarbetare. Studien syftade också till att se om det fanns några skillnader i den självskattade 

stressen och energin bland dagarbetare och skiftarbetare som jobbar vid olika områden i 

fabriken; våtända, torrända samt omrullning (OMR). Metoden som användes för att besvara 

dess syfte var av en kvantitativ ansats och redovisades med en deskriptiv jämförande design. 

Vid datainsamlingen användes en redan färdigkonstruerad enkät – stress- energiformuläret, 

som besvarade de anställdas upplevelse av stress och energi. Enkäten är baserad på tolv 

adjektiv (dvs. 6 ord för stress och 6 ord för energi). För varje adjektiv fanns det en skala från 

0-5 där 0 betyder ”inte alls” och 5 betyder ”mycket mycket” Enkäten delades ut till 71 

respondenter, 17 av respondenterna arbetade endast dagtid och 54 arbetade skift. Båda 

grupperna rapporterade hög energi och låg stress. Data analyser gjordes i SPSS 20.0 och 

resultatet redovisades i scatter plotter. T-test visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan 

de olika grupperna dag- och skiftarbete i deras självskattning av stress och energi, P=0.42 och 

P=0.91 respektive. ANOVA visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan dagarbetare 

och skiftarbetare utifrån de olika arbetsområdena vad det gällde den självskattade stressen och 

energin, P=0.42 och P=0.14 respektive. Det resultat som framkom under studien var att ingen 

skillnad fanns i den självskattade stressen och energin mellan de olika arbetsformerna dag- 

och skiftarbete. Inte heller några skillnader fanns inom de olika arbetsområdena; våtända, 

torrända samt OMR då det gällde den självskattade stressen och energin. Slutsatsen var att 

nästan samtliga respondenter på den undersökta arbetsplatsen rapporterade hög energi och låg 

stress. Bortfallet i studien motsvarade 12 procent. Resultatet som framkom under studiens 

gång var något oväntat, då tidigare studier har visat att en bredare spridning av stress- 

energiskattningen förekommit.  
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Andersson, K. (2012). The self-rated stress and energy among day- and shift workers in a 

forest industry company in Central Sweden. Department of occupational and public health: 

The University of Gävle.    

 

Abstract  

 

The purpose of this study was to investigate how workers in a paper factory in central Sweden 

experienced the stress and energy at work and to compare if there were any differences in the 

self-reported stress and energy between day-workers and shift-workers. The study also aimed 

to see if there were any differences in the self-perceived stress and energy among day-workers 

and shift-workers who works at different stations in the department; våtända, torrända and  

omrullning (OMR). The data collection was made with an already designed questionnaire that 

responded to the workers experience of stress and energy. Seventy one questionnaires were 

distributed to 17 day-workers and 54 shift-workers. Both groups rated their levels of energy 

high and low in stress. T-test showed no significant differences between day and shift workers 

for stress or energy, P = 0.42 and P = 0.91, respectively. The ANOVA showed no significant 

differences between day workers and shift workers from different stations for stress or energy, 

P = 0.42 and P = 0.14, respectively. In conclusion this study shows that no differences exist in 

the self-reported stress and energy between the different forms of work; day and shift. No 

differences were also seen between day workers and shift workers in the different working 

stations.  

 

Keyword: stress, energy, day-worker, shift-worker & paper factory.   
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Förord 
 

Jag vill börja med att tacka samtliga respondenter som har gjort denna 

undersökning möjlig genom sitt medverkande i enkätundersökningen. Jag vill 

även rikta ett stort tack till de som har hjälpt och stöttat mig i utlämnandet och 

insamlandet av enkäten på arbetsplatsen. Jag vill också ta detta tillfälle och 

rikta ett stort tack till min handledare Guilherme Elcadi som tålmodigt har 

handlett och stöttat mig genom uppsatsens alla delar.  

Ett stort tack till er alla!  
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1 Introduktion  
 

I dagens samhälle så har stress blivit ett känt begrepp för de flesta av oss. Med diagnoser som 

kronisk trötthet, utbrändhet och neurasteni till följd. Neurasteni betyder med en kort 

förklaring, reducerad nervenergi med kraftlöshet, emotionell instabilitet, plötslig 

svaghetskänsla samt oförmåga att ta sig ur sängen (Ekman, & Arnetz, (RED). 2007). 

Utbrändhet och stress utgör ett centralt begrepp i dagens diskussion om hälsofrågor i 

arbetslivet (Kjellberg & Wadman, 2002). Kjellberg & Wadman (2002) skriver om Lennart 

Levi (2000) och hans beskrivning av stress som han menar är antingen ”a spice of life or a 

kiss of death” han menar då att viss stress kan ha en positiv effekt, det vill säga ”a spice of 

life” detta uppnås om individen känner sig ha kontroll över de krav som han/hon utsätts för. 

Om en individ däremot utsätts för långvarig exponering av stress utan att kunna känna 

kontroll över situationen samt inte heller har möjlighet till nedvarvning kan då stressen 

omvandlas till ”a kiss of death” (Kjellberg & Wadman, 2002).  National encyklopedin 

förklarar stress inom fysiologin och psykologin som olika anpassningsreaktioner hos 

människan och andra djurs organsystem, vilka utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, 

såkallade stressorer, som individen har begränsad möjlighet att påverka (National 

encyklopedin, 2011). Krav som är för höga för individen att hantera kan utlösa 

stressreaktioner. Är individen oförmögen att hantera stressorerna kan det medföra förhöjd 

kortisolnivå, ovisshet, hjälplöshet och utmattning. En för hög stressnivå under en längre tid 

kan i värsta fall leda till hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, hjärtinfarkt och eller 

hjärnblödning (Christensson, 2003). Begreppet ”stress” kommer från fysiken och teknikens 

värld. Ord som load, stress och strain är centrala delar inom detta område (Åberg, 2001). 

Dessa begrepp kan tranformeras till arbetslivet, då load är själva arbetsbelastningen dvs. 

arbetsuppgifter att utföra på en viss tid. Stress står för det självupplevda trycket som individen 

upplever utifrån arbetsuppgiften och strain är reaktionen som uppstår, till exempel 

magsmärtor och eller irritation om arbetsbördan blir för tung (Åberg, 2001). Statistik från 

statistiska centralbyrån (SCB) visar att kraven i arbetslivet ökat. I genomsnitt uppger 40 

procent kvinnor och 35 procent män i åldersgruppen 25-64 år att deras arbeten både var 

jäktiga och psykiskt ansträngande åren 2003-2005 (Folkhälsorapport, 2009). I en 

undersökning som gjorts av arbetsmiljöverket så framkom det att var femte sysselsatt person i 

Sverige har uppgett någon form av arbetsrelaterade problem/besvär under de senaste tolv 

månaderna. Besvären som rapporterades var fysiska, det vill säga kroppsliga, men även stress 

och psykiska påfrestningar rapporterades som en av orsakerna till besvären 
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(Arbetsmiljöverket, 2010). Levi (2000) har sammanställt en guide mot arbetsrelaterad stress 

på rekommendation av EU-kommissionen. Detta på grund av att det har visat sig att 

arbetsrelaterad stress både orsakas av och bidrar till stora arbetsmiljöproblem. Skrämmande 

siffror som 40 miljoner arbetare i dem då sammanlagt 15 EU-medlemsstater berördes av dålig 

arbetsmiljö till en kostnad av minst 20 miljarder euro per år. En dålig arbetsmiljö kostar inte 

bara mycket pengar utan det bidrar också till onödigt mänskligt lidande, sjukdom och död 

(Levi, 2000).   

 

1:1 Stress som begrepp 
 

Stress är idag ett begrepp som används både i vardagstal och i vetenskapliga sammanhang 

(Härmä et al., 2006). Stress som begrepp kan ha flera olika betydelser men framstår idag mest 

som någonting negativt (Christensson, 2003). Detta medför att begreppet riskerar att bli 

urholkat och förlora sitt förklaringsvärde (Christensson, 2003). Därför är det extra viktigt att 

begreppen reds ut och får en mening. Stress är subjektivt och kan variera från individ till 

individ, hur man reagerar på stressorer är därför olika. Enligt Kristensen et.al. (1998) i Härmä 

et al., (2006) förklaras begreppet stress som ett individuellt, psykosocialt och subjektivt 

tillstånd, med karakteristiska drag av hög intensitet och missnöje. Det behöver dock inte 

nödvändigtvis vara negativt att utsättas för stress. Tvärtom kan det leda till ökad prestation 

och en vilja att utmana sig själv.  Det är när kraven blir för höga att hantera som negativa 

reaktioner på stress kan uppstå (Arbetsmiljöverket, 2011). Är kraven för höga och den egna 

kontrollen samt stöd från chefer/ kollegor saknas, riskerar individen att utveckla negativa 

effekter till följd av stressen som uppstår. Dessa effekter kan då vara fysiska, psykiska eller 

beteendemässiga. De stressreaktioner som kan uppstå är inte bara skadliga för individen utan 

kan också skada arbetsgruppen och eller organisationen (Arbetsmiljöverket, 2011). Stress kan 

som sagt vara både positiv och negativ, det har dock diskuterats ifall även positiv stress kan 

leda till att bli negativ om stressorerna kvarstår under en längre period (Åberg, 2001). Flera 

försök till att reda ut vad det är för stressorer som orsakar att en stressprocess startar har gjorts 

genom tiden. Stressorer som kan ses som start till processen är bland annat, rollkonflikter, 

otydliga roller, underbemanning, överbelastningar, tidspress, understimulering (monotona 

arbetsmönster), för mycket ansvar och ensamarbete (Ekman, & Arnetz, (RED). 2007). Olika 

förklaringsmodeller har utarbetats för att kunna förklara de olika stressprocesserna, några av 

dessa är krav- kontroll- och stödmodellen, denna modell kommer att ges en närmare 

förklaring nedan då det är den modellen som ligger till grund för diskussionen i resultatdelen. 
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Den andra förklaringsmodellen är ”effort- reward imbalance model” som betyder obalans 

mellan insats och utbyte av arbetsinsatsen. Vilket kan förklaras på följande vis; den anställde 

utsätts för stressorer som innebär en hög ”kostnad” men med liten vinning, vilket kan 

resultera i emotionell stress (cox, 2010). Den tredje förklaringsmodellen är ”allostatic model” 

som förklarar återhämtningens och nedvarvningens betydelse för hur stressorerna påverkar 

hälsan (Ekman, & Arnetz, (RED). 2007).   

 

1:2 Fysisk och psykisk stress  

 

Inom stressforskningens historia var det Hans Selye som 1936 myntade begreppet stress 

(Ekman, & Arnetz, (RED). Walter Cannon var däremot den förste att använda hormoner som 

förklaring till de olika stressreaktioner som vår kropp utsätts för. Cannon menade att kroppen 

hela tiden stävar efter att upprätthålla homeostas, fysiologisk jämvikt (Åberg, 2001).  Det som 

Cannon främst studerade var den akuta stressen som hotade organismens överlevnad Cox 

(2010), publicerad i Stavroula & Houdmont (2010). En akut stressreaktion utlöses antingen 

genom en akut traumatisk händelse eller om personen har utsatts för fysiska och eller 

psykiska stressorer (påfrestningar) under en längre period som är för överväldigande att 

hantera. Hur en persons reaktion blir kan se olika ut från individ till individ. Några av de 

fysiska reaktioner som kan uppstå i samband med hög stress är; muskelspänning, muntorrhet, 

svettningar, andningssvårigheter, skakningar, yrsel, hjärtklappning, magsmärtor och 

huvudvärk etc. Några av de psykiska reaktionerna som kan uppstå är; oro/ångest, rädsla för att 

dö, rädsla att förlora kontrollen ”bli tokig”, sömnproblem, förtvivlan, hopplöshet och 

aggressivitet med mera (Ekman, & Arnetz, (RED). 2007). Cannon studerade den akuta 

stressen genom att analysera djur som utsattes för akut stress, utifrån dessa analyser fann 

Cannon generella reaktioner som var avsedda att förbereda organismen till att antingen 

försvara sig eller att fly. Cannon kallade detta för ”fight or flight” det vill säga ”kamp eller 

flykt” (Christensson, 2003). Walter Cannon brukar anges som en av pionjärerna inom den 

biologiska stressforskningen (Stavroula & Houdmont, 2010).   Inom den medicinska 

forskningen var det som sagt Hans Selye som myntade begreppet stress på 30-talet (Ekman, & 

Arnetz, (RED). 2007). Selye studerade människor, han ville förstå orsaken bakom olika 

svårförklarade sjukdomssymtom. Hans Selye menade att människan följde ett bestämt 

mönster när de utsattes för ”icke-specifika, respons på påfrestande stimuli” (Åberg, 2001, s. 

1). Han kallade detta för ”general adaptation syndrome” (GAS) detta mönster följer sedan tre 

specifika faser; alarmfasen, motståndsfasen och utmattningsfasen. Alarmfasen medför 



 
 

8 
 

kroppsliga förändringar som hormonpåslag och om stressorerna kvarstår går man in i den 

andra fasen, motståndsfasen, vilket betyder att stresshormonerna ligger kvar men på en högre 

nivå. I denna fas så kan ett framgångsrikt motstånd leda till att stressorerna försvinner, men är 

stressorerna starkare följs det av den tredje fasen som är utmattningsfasen. Vilket betyder att 

kroppen inte längre kan hantera kraven, stressyndrom och eventuell sjukdom kan då utvecklas 

(Stavroula & Houdmont, 2010). Det finns många studier som stödjer argumentationen om att 

arbetsrelaterad stress utgör ett hot mot individens hälsa (Härmä et al., 2006). Samma rapport 

av Härmä et al., (2006) menar även att otillräcklig eller dålig sömn och återhämtning ligger 

bakom som en bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdom. Bland annat för dem som arbetar 

långa arbetstimmar och, eller skift samt om de upplever stress på arbetet. Höga arbetskrav och 

låg kontroll har visat sig ha en stark relation till sömnlöshet, sömnbrist samt trötthet under 

dagen. Lite sömn och sömnlöshet har även visat sig kunna ligga bakom orsaken till övervikt, 

hjärt- kärlsjukdom och diabetes typ 2 (Härmä et al., 2006). Andra studier påvisar även 

arbetsrelaterad stress som ett hot mot hälsan. Stansfeld & Candy (2006) skriver att höga 

psykologiska krav i samband med snabb arbetstakt och motstånd från chefer/kollegor kan 

orsaka bland annat sjukdomar som depression och ångest (Stansfeld & Candy, 2006).    

 

1:3 Sömnens betydelse för stress   
 

Det är ingen nyhet att det finns ett samband mellan stress och störd sömn. Det finns studier 

som visar att det finns ett samband mellan depression, hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, 

migrän och astmatiska problem etc. kopplat till störd sömn (Åkerstedt, 2006). Det har även 

visat sig i studier att ett högre sjukskrivningstal och utbrändhet finns bland dem som upplever 

en störd sömn (Åkerstedt, 2006). Sjukdomar som kopplats samman med störd sömn har även 

setts som de primära sjukdomarna inom stress. Dessa sjukdomar är; hjärt- och kärlsjukdom, 

diabetes och fetma även kallat metabolt syndrom inom stressforskningen (Åkerstedt, 2006). I 

Åkerstedts (2006) studie skriver han att hög arbetsbelastning, det vill säga, höga krav och låg 

kontroll var associerad med en prevalens på 30 procent störd sömn. Till skillnad mot de som 

upplevde sig ha låga krav och högt inflyttande på sin arbetsplats, dessa påvisade endast 5 

procent störd sömn. Ett växande problem i Sverige är utbrändhet (utmattning), 

sjukskrivningsantalet av utbrändhet har närapå fördubblats sedan mitten på 1990-talet 

(Åkerstedt, 2006). De karaktäristiska symtomen på utbrändhet är; överdriven- och ihållande 

trötthet, känslomässig stress samt kognitiv dysfunktion. Det finns ett nära samband mellan de 

som har självrapporterat stress och störd sömn, där arbetet verkar vara en av de utlösande 
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faktorerna. Dåligt socialt stöd och oro för att inte klara av arbetsuppgifterna kan även i vissa 

fall ligga bakom utlösandet av stress och störd sömn (Åkerstedt, 2006). Detta stärks även av 

Härmä et al., (2006) som påtalar att det finns en risk för otillräcklig återhämtning och sömn i 

samband med stress i arbetslivet. De rapporterar även andra ohälsosamma levnadsvanor i 

samband med stress i arbetet, några av dessa levnadsvanor är; rökning, fysisk inaktivitet, 

ohälsosam kost samt hög alkoholkonsumtion (Härmä et al., 2006). Benhamns (2010) studie 

om sömnens betydelse för stress- hälsa modellen stärker ytterligare sömnens betydelse för att 

inte utveckla ohälsa.  

 

1:4 Krav- kontroll- stöd modellen  
 

Robert Karasek tog fram stressmodellen ”krav- kontroll modellen” under sin 

doktorsavhandling i mitten på 1970-talet. Han publicerade sin artikel 1979. Krav- kontroll 

modellen förklarade de epidemiologiska aspekterna av krav i arbetslivet, i relation till en 

negativ utveckling för hälsan, skriver Cox (2010) i Stavroula & Houdmont (2010). Modellen 

utvecklades sedan i samarbete med Töres Theorell och kompletterades då med en tredje 

variabel, socialt stöd; krav- kontroll- stödmodellen (Allvin et al., 2008). Karasek visade med 

modellen att stress i arbetslivet inte bara handlar om höga eller låga krav. Han menade att 

höga krav men låg kontroll kunde vara lika skadligt för hälsan som låga krav och låg kontroll 

kunde vara (Allvin et al., 2008). Höga krav med hög kontroll (stort handlingsutrymme) leder 

oftast till att ett tillfredställande arbete uppnås. Medan låga krav och låg kontroll kan leda till 

ett passivt arbete. Modellen uttrycker hur stort besluts- eller handlingsutrymme man har på 

arbetsplatsen (Allvin et al., 2008). När socialt stöd integrerades med modellen så gick den 

från att vara den enskildes förhållande till arbetet till att även omsluta relationer på- och till 

arbetsplatsen med kollegor och chefer (Allvin et al., 2008). Socialt stöd från chefer/kollegor 

kan fungera som ett lagringssystem av positiv energi när det kommer till påfrestande 

psykosociala stressorer på arbetet. Det kan hjälpa till att motverka ohälsa både kort- och 

långsiktigt (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd kan även bidra till ett aktivt coping 

mönster (hantering av stressorer) som inte bara är ett motstånd till de negativa stressorerna 

utan kan också bidra till att produktiviteten ökar på arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). 
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1:5 Stress- energimodellen  

 

Stress- energimodellen är en omarbetad modell med utgångspunkt från Mackay & Coxs 

(1978) adjektivlista för att mäta sinnesstämningen i två dimensioner ”stress” och ”arousal” 

(Kjellberg & Wadman, 2002). Den omarbetades av Kjellberg & Iwanowski (1989) för att 

passa in i de svenska arbetsförhållandena. Modellen har konstruerats på så sätt att den ska 

vara så användbar som möjligt i arbetsmiljöundersökningar, vilket därför innebär att den bör 

gå relativt fort att genomföra. Vid konstruktionens början fanns det 98 adjektiv som beskrev 

sinnesstämningen. När den sedan var omkonstruerad till att vara bättre lämpad inom 

arbetsmiljöområdet så fanns det bara tolv ord kvar. Varpå sex av dessa ord representerade 

stress och sex ord representerade energi. Genom denna modell kan man sedan utgå från fyra 

undergrupper vid namn; slutkörda, engagerade under press, uttråkade samt engagerade utan 

press. Modellen är användbar för beskrivning av arbetsbelastning utifrån krav- kontroll- 

stödmodellen (Kjellberg & Wadman, 2002).  

 

1:6 Tidigare forskning bland stress hos dag- samt skiftarbetare 
 

I en studie som är gjord i England har man jämfört skillnaderna bland tre olika arbetsgrupper; 

dagarbetare, skiftarbetare som jobbar två skift (dag och kväll) samt skiftarbetare med tre skift 

(dag, kväll och natt) (Parkes, 2003). Det primära som undersöktes var om det fanns en ökad 

risk för att utveckla hjärt- och kärl sjukdom i någon av grupperna (Parkes, 2003). Högt 

blodtryck sågs som en signifikant ökad risk bland skiftarbetarna. Studien visade även att om 

man utsätts för ofördelaktig psykosocial och fysisk belastning i arbetet utan att uppleva att 

man har kontroll kan det leda till att välbefinnandet på arbetsplatsen uteblir (Parkes, 2003). 

Annan forskning har även visat att det finns en ökad risk för kranskärlssjukdomar bland 

skiftarbetare med hjärtinfarkt som en av riskerna att insjukna i (Knutsson et al., 1999). 

Mekanismerna som låg bakom risken att insjukna i hjärtinfarkt var oklara i 

forskningsrapporten, inget samband kunde ses i relation med arbetsbörda, rökning och eller 

utbildningsnivå (Knutsson et al., 1999). Forskningen visade att hela 30 procent löpte större 

risk att insjukna i hjärtinfarkt om man arbetade skift jämfört med de som arbetade dag 

(Knutsson et al., 1999). Forskningsresultatet stärks även av annan forskning, då skiftarbete 

även där var relaterat till kardiovaskulära sjukdomar (Bøggild et al., 2001). I den forskningen 

hade man även lagt till olika arbetsförhållanden som antingen sågs eller misstänktes kunde 

vara en riskfaktor till att utveckla kardiovaskulära sjukdomar (Bøggild et al., 2001). De 
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fysiska faktorerna som kunde påverka arbetsförhållandena var; oljud och högt- tempo inom 

monotona arbeten. De psykosociala faktorerna som kunde påverka arbetsförhållandena 

negativt var; höga krav, låg kontroll samt lågt socialt stöd. Även kemikaliska faktorer visade 

sig kunna framkalla kardiovaskulära sjukdomar. Annan forskning påvisade även den att den 

upplevda arbetsmiljön hade en viss betydelse för hur en negativ hälsoutveckling kunde sprida 

sig (Parkes, 2003).  I Parkes (2003) studie framkom det att det fanns tecken på att 

arbetsmiljön kunde spela en central roll i risken för att utveckla negativa hälsorisker. Studien 

mätte den upplevda arbetsmiljön såsom; fysiska stressfaktorer, jobbkrav, kontroll över arbetet, 

skicklighet, säkerheten på arbetsplatsen samt stöd från cheferna. Resultatet visade tydligt 

större risk att utsättas för exponering av negativa arbetsförhållanden som till exempel; fysiska 

stressfaktorer, mindre kontroll över arbetet och ett sämre stöd från chefer. Studien visade 

också tydliga tecken på ökad olycksrisk i samband med skiftarbete speciellt nattarbete till 

skillnad mot dagarbetarna (Parkes, 2003).  

I en annan studie som gjorts jämförde de sömnlöshet på dagtid bland dagarbetare och 

skiftarbetare samt vad det fick för konsekvenser för de anställda. De symtom som framkom 

under studien var att de som hade svårt att sova på dagen på grund av sitt skiftarbete, bland 

annat utvecklade symtom på depression (Takahashi, 2006). I studien framkom det även att om 

man skapade en bra arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter kunde det hjälpa till att 

förhindra dålig sömn bland skiftarbetare (Takahashi, 2006). Detta kan återkopplas till Krav- 

kontroll- stöd modellen, som bygger på hur stort beslut- och handlingsutrymme vi har i vårt 

arbete och hur detta påverkar vår hälsa (Allvin et al., 2008). I en studie som har gjorts av 

Kjellberg och Wadman (2002) där de har prövat ett självskattningsinstrument som mäter 

stress- och energinivån på arbetsplatsen, framkom det att männen i studien visade ett lägre 

medelvärde i stress än vad kvinnor gjorde, vilket då betydde att kvinnor upplevde sig mer 

stressade på arbetsplatsen. Detta resultat gällde samtliga fyra företag som deltog i studien, två 

industriföretag samt ett företag inom journalistik och ett företag inom resebyråtjänster 

(Kjellberg, & Wadman, 2002).  Inga könsskillnader kunde dock ses i energiskattningen inom 

de samtliga fyra företagen (Kjellberg, & Wadman, 2002).   

Som tidigare forskningen här ovan redovisar så har mycket fokus legat på vad som händer 

med människan när vi utsätts för stressorer samt hur de påverkar oss (Parkes, 2003). 

Resultatet från tidigare studier pekar även på att en god arbetsmiljö har en betydande faktor 

för att god hälsa bland skiftarbetare uppnås på arbetet (Takahashi, 2006). Studier har även 

pekat på att det är sämre att arbeta i någon form av skiftarbete än vad det är att arbeta dagtid 

ur ett fysiologiskt sammanhang med hjärt- och kärlsjukdom som utgångspunkt (Knutsson et 
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al., 1999). Dock har inte så många studier gjorts som mäter skillnaden i upplevd stress och 

energi på arbetsplatsen bland dag- och skiftarbetare. Därför kändes det relevant att göra denna 

studie utifrån självskattningsinstrumentet som mäter stress och energi framtaget av Kjellberg 

& Wadman (2002)  med fokus på den upplevda skillnaden bland dag- och skiftarbetare.  

 

1:7 Syfte 
 

Syftet var att undersöka hur de anställda upplevde stress och energi samt att jämföra om det 

fanns några skillnader bland dagarbetare och skiftarbetare då det gäller den självskattade 

(upplevda) stressen och energin på arbetsplatsen. Syftet med studien var även att se om det 

fanns några skillnader i den självskattade stressen och energin bland dagarbetare och 

skiftarbetare som jobbar vid olika områden i fabriken; våtända, torrända samt OMR 

 

1:8 Frågeställning 
 

 Hur upplever de anställda den självskattade(upplevda) stressen och energin på sin 

arbetsplats?  

 Finns det några skillnader i den självskattade(upplevda) stressen och energin bland 

dagarbetarna och skiftarbetarna?  

2Metod 
 

2:1 Design 
 

I denna studie var syftet att se om det fanns några skillnader i den självskattade stressen och 

energin bland dag- och skiftarbetare, samt hur de upplevde den självskattade stressen och 

energin på arbetsplatsen. Studie grundar sig i en empiriskt kvantitativ metod. Begreppet 

empirisk bygger på hypoteser/frågeställningar om verkligheten och ska i princip alltid kunna 

vara testbara (Backman, 2010). Med en kvantitativ metod menas att man vill mäta antalet 

eller procenten av något. En kvalitativ studie är däremot användbar om man vill ta reda på vad 

det är som orsakar ett visst sett att reagera eller om man vill urskilja vissa beteendemönster 

(Trots, 2007). Som Trots (2007) antyder så är det självklart att det är syftet med studien som 

avgör vilken metod man bör välja. I denna studie så var syftet att se om det fanns några 

skillnader i den självskattade stressen och energin bland dag- och skiftarbetare, samt hur de 

upplevde den självskattade stressen och energin på arbetsplatsen. Enkäten som studien 

baserades på var en redan framtagen enkät av Kjellberg & Wadman (2002) som mäter stress 

och energi på arbetsplatsen – stress- energiformulär (Kjellberg & Wadman, 2002).  
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2:2 Urval 
 

Syftet med denna undersökning var bland annat att undersöka om skillnader i den 

självskattade stressen och energin fanns bland dag- och skiftarbetare. Det medförde att 

arbetsformen var ett av de kriterier som var tvunget att uppfyllas. De som medverkade i 

studien skulle antingen arbeta endast dag eller någon form av skiftarbete. Skiftarbetarna 

jobbade i sex skiftlag vilket innebär att de är uppdelade i sex arbetslag som jobbar dygnet runt 

året runt, eftersom produktionen ständigt är igång. De som arbetar skift arbetar efter ett 

rullande schema där de jobbar antingen dag- kväll eller natt. Respondenterna som medverkade 

i studien arbetar på ett skogsindustriföretag i Mellansverige. Utifrån tidsaspekten med denna 

studie var det inte möjligt att göra undersökningen på samtliga anställda inom företaget då det 

finns cirka 1800 anställda. I denna studie ingick cirka 70 stycken anställda 

(urvalsundersökning) (Trots, s. 31, 2007). Denna metod är speciellt användbar på grund av 

dess enkelhet, ytterligare fördelar med metoden är att den inte är så tidskrävande eller 

ekonomiskt kostsam. Nackdelen med denna metod kan dock vara att urvalet riskerar att inte 

bli representativt för hela populationen (Hartman, 2004).  

 

2:3 Kort beskrivning av begreppen våtända, torrända samt OMR.  
 

Våtändan, är där pappersmassan pumpas in från blekeriet, detta heter mälderi. Massan körs 

sedan igenom ett antal kvarnar för att fibrerna i massan ska bearbetas. Därefter tillsätts olika 

kemikalier för de egenskaperna som krävs för det färdiga papperet. Efter mälderi tar 

maskinföraren över processen och ser till att den rätta torrhalten och profilen framkommer 

innan processen går vidare till torkpartiet. 

 

Torrända, är då torkpartiet, här torkas pappersbanan av ett antal torkcylindrar vilket värms 

upp av ånga. I denna del av processen så rullas papperet upp på rullar och skärs sedan till det 

beställda formatet i rullmaskinen. Den sista delen i denna process är att emballera och 

registrera de färdiga rullarna.  

  

OMR, betyder omrullning och består av två skärmaskiner som kan skära rullarna i mindre 

format än vad de stora skärmaskinerna klarar av.   
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2:4 Tillvägagångssätt  
 

Företaget som kontaktades var en industrifabrik i Mellansverige. Fabriken är en av landets 

ledande tillverkare av kartong och papper med mycket höga krav på effektiva, kreativa och 

funktionella lösningar på förpackningar. Det är ett företag som vänder sig till hela världen och 

utvecklar varumärken, hushåller med resurser samt ser till att en ökad lönsamhet vidhålls. Vid 

det första mötet som bokades med företaget var tanken att samtliga anställda (cirka 1800 

stycken) skulle medverka i undersökningen. Men hänvisat till ovan så var det inte möjligt på 

grund av tidsaspekten. Vid möte nummer två kom man fram till att endast en av 

avdelningarna inom företaget skulle undersökas. Ur ett bekvämlighetsurval valdes den tänkta 

avdelningen ut (Ejlertsson, 2004). Den valda avdelningen inom företaget har tidigare 

medverkat i många studier och ansågs därför mer vana vid enkätundersökningar. Vid detta 

möte utsågs även en kontaktperson som kunde svarar på eventuella frågor som kom upp under 

insamlandet av materialet. För att resultatet skulle bli så bra som möjligt var det viktigt att 

urvalet uppfyllde syftet med studien, som var att jämföra den självskattade stressen och 

energin bland dag- och skiftarbetare. Respondenterna i urvalsgruppen bestod av anställda som 

endast arbetade dagtid samt anställda som endast arbetade i någon form av skiftarbete. Vid 

möte nummer tre så gick vi igenom enkäten som skulle användas samt hur datainsamlingen 

skulle gå till. Totalt så delades 71 enkäter med tillhörande följebrev ut på arbetsplatsen. Ett 

följebrev förklarar för de som medverkar i undersökningen vad som ska undersökas samt 

varför. Det bör även förtydligas att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och att alla 

svar och materiel behandlas konfidentiellt (Ejlertsson, 2004). 17 enkäter delades ut till de som 

endast arbetade dag samt 54 enkäter till de som arbetade skift. Enkäten delades ut som en 

gruppenkät vid tre tillfällen vid en tidpunkt då ett skiftlag avlöste det andra vid varje 

utdelningstillfälle (i varje skiftlag ingår 8 personer som fördelar sig inom de olika områdena; 

2 på våtända, 4 på torrända och 2 på OMR) för att på så sätt hinna med och träffa samtliga 

skiftarbetare under deras skiftperiod. En gruppenkät innebär att den vanligtvis delades ut på 

plats samt besvaras och samlas in under ett och samma tillfälle. Denna distributionsform är till 

fördel då man har kontroll över vem som fyller i den, man får även en överblick över 

respondenterna så att de inte konfererar med varandra om de olika svarsalternativen 

(Ejlertsson, 2005). En annan fördel som kunde ses utav valet av distribution var att 

respondenterna direkt kunde fråga den ansvarige om det var något han/hon undrade över 

angående undersökningen (Trots, 2007).  
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2:5 Bortfall  
 

När man inom forskningen pratar om bortfall särskiljer man på begreppet bortfall med hjälp 

av benämningen externt bortfall samt internt bortfall. Extern bortfall betyder att personen valt 

eller inte haft möjlighet att medverka i enkätundersökningen överhuvudtaget och därmed inte 

svarat på frågeformuläret. Intern bortfall innebär att personen har valt eller missat att inte 

svara på vissa frågor i frågeformuläret (Ejlertsson, 2005). Denna studie hade en svarsfrekvens 

på 88 procent vilket gav ett bortfall på 12 procent. 50 av 54 respondenter besvarade enkäten 

bland skiftarbetarna samt 13 av 17 besvarade enkäten bland dagarbetarna.  

Det framkom även ett internt bortfall, detta kan bero på svarsvägran eller så har 

respondenterna missat att svara på dessa frågor. Både det externa och interna bortfallet har 

tagits hänsyn till vid analysen av materialet. 

 

 

2:6 Frågeformuläret  
 

Materialet som samlades in gjordes med hjälp av ett redan färdigkonstruerat frågeformulär 

som mäter stress- och energin på arbetsplatsen. Formuläret är som ovan redan nämnt validerat 

av Kjellberg & Wadman (2002). Frågeformuläret har även använts i andra studier för att mäta 

stress och energin på arbetsplatsen (Persson et al., 2003; Norlander et al., 2005; Kjellberg & 

Wadman, 2002). Att använda en redan färdigkonstruerad enkät har flera fördelar, dels så 

underlättar det rent tidsmässigt. Det underlättar även också vid analyseringen av resultatet 

eftersom det finns resultat från andra rapporter som man kan använda och jämföra sitt resultat 

med (Ejlertsson, 2005).  

 

Enkäten heter som redan nämnts, stress- och energiformuläret. Enkäten fylldes i av deltagarna 

på deras arbetsplats. De uppmanades att fylla i formuläret med utgångspunkt hur de känt sig 

den senaste tiden. Respondenterna skulle ringa in det svarsalternativ som stämde bäst in på 

dem. Svarsalternativen bestod av tolv adjektiv med sexgradig svarsskala från (0 Till 5) där 0 

betydde ”Inte alls” och 5 betydde ”mycket, mycket” (Kjellberg, & Wadman, 2002). 

Adjektiven tillhör två olika dimensioner Stress och Energi, där sex av adjektiven representerar 

en positiv dimension medan sex av orden representerar en negativ dimension. Inom dessa 

respektive dimensioner ingår följande adjektiv: 

Stress (Positiva) Spänd Stressad Pressad 

          (Negativa) Avspänd Avslappnad Lugn  
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Energi (Positiva) Aktiv Energisk Skärpt 

 (Negativa) Slapp Ineffektiv Passiv   

 

När man sedan beräknar skalpoängen vänder man på poängen, de negativa skalorna inom de 

två faktorerna stress och energi ges höga värden av stress och energi. Efter det räknar man 

medelvärdet av skalpoängen i de sex olika skalorna (Kjellberg & Wadman, 2002). Utifrån 

stress- och energiformuläret får man sedan fram två neutralpunkter för respektive variabel 

stress och energi. Neutralvärdet för energi ligger på 2,7 (Varken energisk eller passiv) 

motsvarande neutralpunkt för stress ligger på 2,4 (varken stressa eller lugn) på stressaxel. 

Utifrån dessa neutralpunkter kan respondenterna sedan delas in i fyra olika undergrupper som 

är; engagerad utan press, uttråkad, engagerad under press samt slutkörd (Kjellberg & 

Wadman, 2002). 

 

2:7 Forskningsetiska överväganden  
 

Det finns en mängd outtalade samt uttalade normer som visar oss vad en god vetenskap är 

(Codex, 2011). Från och med den 1.1.2004 finns det en etiklag som reglerar de etiska frågorna 

när det gäller forskning avsedd för människor (Ejlertsson, 2005). Inom viss forskning krävs 

det att man söker godkännande från någon av de regionala etikprövningsnämnderna, dessa 

finns i; Göteborg, Lund, Stockholm, Linköping, Umeå och Uppsala. Forskning som kräver 

detta är bland annat enkätundersökningar rörande brott och straff som innefattar 

personuppgifter, etniskt ursprung, politiska åsikter etc. (Ejlertsson, 2005). 

Enkätundersökningar som vänder sig till barn och ungdomar under femton år kräver 

målsmans godkännande för att undersökningen ska få genomföras. När man planerar en 

enkätundersökning oavsett om det är på forskarnivå eller om det är en studerandeuppsats så 

finns det fyra etiska principer som man bör beakta. Dessa fyra principer är; 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Ejlertsson, 

2005). 

 

Informationskravet; innebär att deltagarna i enkätundersökningen noggrant bör upplysas om 

syftet till studien och deltagandet är frivilligt och kan inte påtvingas. Denna information ges 

enklast skrivet i ett följebrev eller som Trots (2007) skriver om missivbrev. Missivbrevet bör 

inte vara för långt, utan ska på ett klart och tydligt sätt förklara vad syftet med studien är samt 
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att deltagandet är frivilligt och uppgifterna som samlats in behandlas helt konfidentiellt (Trots, 

2007).  

 

Samtyckeskravet; förtydligar att det är den enskildes rätt att själv avgör om de vill medverka i 

undersökningen eller inte, ingen ska behöva känna sig tvingad till ett deltagande. Som 

nämndes här ovan så är det även krav på målsmans godkännande för att barn och ungdomar 

under femton år ska få medverka (Ejlertsson, 2005). 

 

Konfidentialitetskravet; Påpekar vikten av att personerna som deltar i studien inte skall gå att 

identifieras av utomstående. Personuppgifter ska även förvaras så att de inte går att komma åt 

av obehöriga personer (Ejlertsson, 2005). Respondenterna i denna studie blev alla muntligt 

informerade om att det fanns ett kontrollnummer på enkäten, men att detta nummer inte gick 

att urskilja en specifik individ. Utan endast fanns med för att underlätta inmatningen av 

resultatet och hade därmed ingen annan betydelse.  

 

Nyttjandekravet; innebär att det insamlade materialet endast får användas till det tänkta syftet 

(Ejlertsson, 2005). Vad som är viktigt att komma ihåg under sin forskning är att människan 

alltid är fri att göra ett val om att delta eller inte i studien. Vilket betyder att deltagaren när 

som helt kan välja att inte längre medverka i studien (Codex, 2011).  

 

I denna studie kontaktades i första hand den ansvarige på industrifabriken för att ge sitt 

godkännande till studien. Efter detta samtycke kontaktades respondenterna i studien med ett 

informationsbrev som närmare beskrev vad studien syftar till samt att det var helt frivilligt att 

delta i studien. Inga personuppgifter kom heller att finnas med i undersökningen, deltagarna 

var helt anonyma även för forskaren själv. Enkäten behandlades helt konfidentiell och 

förvarades så att ingen utomstående kunde komma åt den. 

 

2:8 Dataanalys 
 

Data analyser gjordes i SPSS 20.0(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Resultatet från 

datainsamlingen redovisades i Scatter plotter. Independent Student t-test användes för att 

jämföra medelvärdena mellan dagarbetare och skiftarbetare. Vidare analyser av variansen 

(ANOVA) användes för att se om skillnader fanns mellan dagarbetare och skiftarbetare vid 

olika områden på arbetsplatsen.  
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3 Resultat  
Resultatet visade att medelvärdet för stress bland skiftarbetarna låg på 1.65 och för 

dagarbetarna 1.83. Medelvärdet för energi bland skriftarbetarna låg på 3.42 och för 

dagarbetarna 3.41 vilket nästan är identiskt med skiftarbetarnas resultat. 

  

Figur 1 

(N = 54) 
 

Figur 1: Visade fördelningen av stress- och energiskattningar för de som arbetade skift på den 

undersökta arbetsplatsen.   

Figur 2 

(N = 13) 
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Figur 2: Visar fördelningen av stress- och energiskattningar för de som endast arbetar dagtid.     

 

 

Student t test visade ingen signifikant skillnad mellan dagarbetare och skiftarbetare för stress 

eller energi, P= 0.42 och P= 0.91, respektive.   

 

Analyser av variansen (ANOVA) visade att ingen signifikant skillnad fanns mellan 

dagarbetarna och de olika arbetsområdena på arbetsplatsen i stress och energi. P=0.42 och 

P=0.14, respektive.  

 
 

4 Diskussion  
 

Syftet med denna undersökning var att jämföra om det fanns några skillnader i den 

självskattade (upplevda) stressen och energin, bland dag- och skiftarbetare på ett 

skogsindustriföretag i Mellansverige. Undersökningen syftade även till att se om det fanns 

några skillnader i den självskattade stressen och energin bland skiftarbetarnas olika 

arbetsområden på arbetsplatsen, dessa områden var; våtända, torrända och OMR.  

Resultatet visade att inga skillnader kunde ses i den självskattade (upplevda) stressen bland 

dag- och skiftarbetare på den undersökta arbetsplatsen. Det fanns heller inga direkta skillnader 

i den självskattade (upplevda) stressen inom de olika arbetsområdena; våtända, torrända samt 

OMR på arbetsplatsen. Samtliga respondenter rapporterade hög energi och låg stress och 

hamnade därmed i undergruppen engagerad utan press.  

T-testet som gjordes visade om det inte fanns statistiska signifikanta skillnader i den 

självskattade (upplevda) stressen och energin bland dag- och skiftarbetare, vilket då bekräftar 

det som scatter plotterna redan visade, att det inte fanns någon skillnad mellan skift- och 

dagarbetarna i deras skattning på stress och energi. Statistisk analys gjordes också med hjälp 

av ANOVA för att undersöka om det inte fanns någon skillnad i den självskattade (upplevda) 

stressen och energin mellan dagarbetare och de olika arbetsområdena våtända, torrända och 

OMR på arbetsplatsen. Som scatter plot resultatet ovan visat fanns det inte några skillnader i 

den självskattade (upplevda) stressen och energin bland de olika arbetsområdena som 

bekräftades av ANOVA. Det intressanta med detta resultat var att det särskiljde sig en hel del 

från tidigare forskning där resultatet har visat att det brukar vara en mer ojämn spridning över 

resultaten inom olika grupper/yrken. I Kjellberg & Wadmans (2002) studie där de har prövat 

stress- energiformuläret framkom det en mycket bredare spridning av resultatet jämfört med 
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vad det gjorde i denna studie.  I deras studie medverkade fyra olika företag, två industrier, en 

dagstidning och ett resebyråföretag.  

I resultatet som framkom i deras studie var spridningen mycket större mellan de fyra olika 

undergrupperna; engagerad utan press, uttråkad, engagerad under press och slutkörd 

(Kjellberg & Wadman, 2002) både när det gällde stress samt energi, till skillnad från denna 

studie. Då jämförelsen visade att denna studies spridning var centrerad till en av de fyra 

undergrupperna; engagerad utan press. Samtliga respondenter som besvarade enkäten i denna 

studie rapporterade hög energi och låg stress oavsett om de arbetade dag, skift och eller vilket 

arbetsområde de tillhörde. Skillnaderna som framkom i Kjellberg & Wadman (2002) inom de 

fyra olika företagen var att det ena industriföretaget, nr 1 (bilkarossarbetare), varken var 

speciellt stressade eller energiska medan industriföretag nr 2 (elektronikindustriarbetare) och 

dagstidningen rapporterade hög energi men inte speciellt hög stress. Resebyråtjänstemännen 

däremot uppvisade hög energi och relativt hög stress. Det var också en mer intern spridning 

av resultatet mellan de olika undergrupperna inom de undersökta företagen. En signifikant 

skillnad kunde ses mellan de fyra företagen (Kjellberg & Wadman, 2002). Som det redan har 

nämnts i resultatet från denna studie fanns det ingen signifikant skillnad mellan de olika 

grupperna dag- och skiftarbetare oavsett arbetsområde, samtliga respondenter rapporterade 

hög energi och låg stress.  

 

Kjellberg & Wadman (2002) visade att krav- kontrollmodellen kunde vara ett användbart 

verktyg då det gällde stress och energi i arbetslivet. I deras studie visade det sig att både 

kontroll och socialt stöd korrelerade positivt med energiskattningen. Även psykologiska krav 

och kontrollmöjligheter visade sig ha ett signifikant samspel med energiskattingen. När de 

testade stress- energiformuläret i relation till krav- kontroll gruppen var det engagerad utan 

press som blev den största undergruppen även i deras studie (Kjellberg & Wadman, 2002). 

Kjellberg & Wadman (2002) kom fram till att de som delades in i gruppen som gick under 

kategorin passiva jobb enligt krav- kontrollmodellen även i nästan lika stor utsträckning 

tillhörde undergruppen engagerad utan press utifrån stress- energimodellen. Det fanns ett 

signifikant samband mellan kontrollmöjligheterna och socialt stöd i deras studie. Det samband 

som sågs utifrån krav- kontroll och socialt stöd samt stress och energi hade samma betydelse 

som Demerati et al. i Kjellberg & Wadman (2002) menade att dessa komponenter låg i 

samma linje som den krav- resursmodell som de hade tagit fram för utbrändhet. Deras hypotes 

utgick från att kraven var det som var avgörande för trötthetskomponenten i utbrändhet och 
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att brist på resurser sågs som ytterligare en kritisk faktor för ett sänkt engagemang i arbetet 

(Kjellberg & Wadman, 2002).   

Det resultat som framkom under denna undersökning skulle kunna kopplas samman med en 

tidigare forskning som har gjorts för den undersökta arbetsplatsen om förändrade arbetsformer 

(Backlund & Gustafsson, 2005). Den rapporten skulle kunna bidra med en förklaring till det 

höga energivärdet och det låga stressvärdet som personalgruppen på den undersökta 

arbetsplatsen uppgav i den här studien. En del av de förändringar som gjordes var att 

organisationen ”plattades till” vilket innebar att samtliga 90 personer inom produktionen blev 

direkt underställda enhetschefen. Tidigare hade det funnits en arbetsledare under varje skift, 

dessa arbetsledare avskaffades. Istället eftersträvades nya samarbetsformer där personalen 

fick ingå i olika team, där varje team medlem hade lika stort ansvar för produktionen 

(Backlund & Gustafsson, 2005). Att personalen får känna att de har ett ansvar över 

produktionen kan då verka som en bidragande faktor till de positiva upplevelserna på 

arbetsplatsen. Karasek menar att höga krav och hög kontroll leder till att personalen upplever 

sig ha ett stort handlingsutrymme på arbetsplatsen. Vilket i sin tur även leder till ett 

tillfredställande arbete uppnås (Allvin et al., 2008). Ett bra socialt stöd från chefer och 

kollegor kan även göra så att ett lagringssystem med positiv energi bunkras (Karasek & 

Theorell, 1990). Vid svåra eller tuffa situationer på arbetsplatsen kan detta lagringssystem 

komma till användning. Utifrån det resultat som framkom under denna studie skulle man 

kunna dra slutsatsen om att det finns ett gott socialt stöd från både chefer och kollegor. 

Betydelsen av socialt stöd bekräftas av Takahashis (2006) studie där vikten av en god 

arbetsmiljö framstår som en betydande faktor för att god hälsa uppnås på arbetsplatsen 

(Takahashi, 2006). Även annan forskning tyder på att en god arbetsmiljö har en avgörande 

betydelse för den upplevda hälsan på arbetsplatsen (Parkes, 2003; Bøggild et al., 2001; 

Knutsson et al., 1999).  

 

Den höga energiskattningen bland den undersökta personalgruppen i denna studie ges även 

stöd från det som Kjellberg och Wadman (2002) fick fram i sin studie, om att den höga 

energiskattningen visade sig ha ett positivt samband med kontroll och socialt stöd. Detta 

bekräftar att det borde finnas ett gott socialt stöd samt att personalgruppen upplever sig känna 

kontroll över sin arbetssituation, baserat på den höga energiskattningen som personalgruppen 

uppgav. Medelvärdet på energiskattningen hamnade på 3.42 för skiftarbetarna och 

motsvarande medelvärde för dagpersonalen låg på 3.41. Detta resultat är långt över 

neutralvärdet på energiaxeln som ligger på 2.7 vilket vittnar om att samtliga inom 
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personalgrupper upplever sig känna en hög energi på arbetsplatsen. Det låga 

stresskattingsresultatet bland personalgruppen vittnar också om att brister i den psyksociala 

arbetsmiljön troligen inte finns. Eftersom det i Kjellberg & Wadman (2002) framkom att hög 

stress ofta orsakas av brister i den psykosociala miljön. Detta bekräftas även av Parkes (2003) 

där det framkom att den psyksociala arbetsmiljön bland annat är en av orsakerna till 

stressrelaterade sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom. Baserat på det låga 

medelvärdet av stress som samtliga inom personalgruppen uppgav stärks argumentet om att 

stress skulle vara kopplat till den psykosociala miljön på arbetet. Medelvärdet för stress bland 

skiftarbetarna låg på 1.65 och för dagarbetarna låg det på 1.83, neutralvärdet på stressaxeln 

låg på 2.4 vilket betyder att ingen i personalgruppen kände sig speciellt stressad.  Slutsatser 

skulle då kunna dras om att den psykosociala arbetsmiljön på den undersökta arbetsplatsen 

upplevs som god.    

 

Det som var extra spännande med detta resultat var just att det avviker en hel del från de olika 

resultat som har framkommit genom tidigare forskning. Där det har visat sig finnas stora 

skillnader i upplevelsen av den egna hälsan mellan de som endast arbetar dag och de som 

arbetat i någon form av skift (Parkes, 2003). Knutsson et al. (1999) visar på att hela 30 

procent av de som arbetar skift löper större risk att insjukna i hjärtinfarkt, jämfört med dem 

som arbetar dagtid. Att hjärt- och kärlsjukdom är förknippat med skiftarbetet och stress stärks 

även av annan forskning (Parkes, 2003). 

 

Resultatet som framkom från denna studie visar inte att det finns några skillnader i den 

självskattade (upplevda) stressen och energin på arbetsplatsen mellan dagarbetarna och 

skiftarbetarna. Inga skillnader kunde heller ses mellan de olika arbetsområdena, våtända, 

torrända och OMR. Samtliga respondenter upplever sig känna hög energi och låg stress på 

den undersökta arbetsplatsen. Utfallet av resultatet stärks ytterligare då det vid ett muntligt 

samtal med enhetschefen framkom att de endast hade ett sjukskrivningstal på 2,2 procent sett 

över hela företaget inkluderat lång- och korttidssjukskrivningar.   

  

5 Metoddiskussion  
 

Denna studie gjordes utifrån en kvantitativ metod, vilket innebar att en enkät delades ut till ett 

antal respondenter som i den här undersökningen motsvarade 71 stycken anställda på ett 

industriföretag i Mellansverige. Svarsfrekvensen för enkätundersökningen uppmättes till 88 
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procent. Om valet av metod har spelat någon roll när det gäller utfallet av resultatet kan 

absolut diskuteras. Utdelandet av enkäten gjordes vid tre olika tillfällen med en så kallas 

gruppenkät (Ejlertsson, 2005). Som tidigare nämnts innebär en gruppenkät att den distribueras 

samtidigt av personalen som i detta fall på arbetsplatsen. Enkäten delades ut och samlades in 

vid ett och samma tillfälle fast uppdelat under tre dagar, för att samtliga anställda skulle 

fångas upp under deras skiftgång. En av fördelarna med att en gruppenkät användes var att 

respondenterna gavs tillfälle att fråga den ansvarige om det var något han/hon undrade över. 

När en gruppenkät används blir vanligtvis svarsfrekvensen relativt hög (Ejlertsson, 2005) 

vilket svarsfrekvensen för denna studie vittnar om då 88 procent besvarade enkäten. Att 

enhetschefen närvarade vid insamlandet av enkäterna kan ha varit en bidragande orsak till den 

höga svarsfrekvensen. En annan sak som kan ha påverkats av att chefen var med är 

sanningskvoten på svaren, även om respondenterna inte visste om att värdet på de olika 

svarsalternativen byte plats med varandra vid analysen. Det kan således, vara möjligt att de 

valde att svara med ett så högt värde som möjligt för att de trodde att det var det som var det 

”bästa”.  

 

Ytterligare en bias till resultatet kan ha varit att enkäten endast delades ut vid ett tillfälle och 

gav därför inte ett allför pålitligt resultat. Man kan ställa sig frågan om resultatet hade sett 

annorlunda ut om enkäten hade besvarats vid fler än ett tillfälle?  

Tanken med studien var att ställa så många dikotomier som möjligt så som; ålder, 

anställningsår, kön etc. Detta var inte längre möjligt med hänsyn till respondenternas 

anonymitet. Hade dessa dikotomier ställts hade några av respondenterna inte längre varit 

anonyma för studien. Men andra sidan var dessa dikotomier inte längre intressanta med tanke 

på vad resultatet visade. Hade det däremot varit ett mer spritt resultat så hade det varit mer 

givande att titta på dessa dikotomier. Förutsatt att anonymiteten bland respondenterna 

fortfarande kunde lovas. En annan faktor som bör visas hänsyn vid tolkning av resultatet är 

den stora skillnaden av respondenter i de olika grupperna dag- och skiftarbetar. Dagarbetarna 

som medverkade i studien var endast 17 stycken varav ett bortfall på 4 personer jämfört med 

skiftarbetarna som var 54 stycken med ett bortfall av 4 personer. Hade resultatet sett 

annorlunda ut om det hade varit lika många dagarbetare som skiftarbetare?  

 

6 Reliabilitet och validitet  

Begreppen reliabilitet och validitet är vanligast förekommande då det gäller kvantitativa 

studier som till exempel enkätundersökningar (Trost, 2007). Reliabiliteten i denna studie 
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bedöms vara hög då enkäten är utformad med enkla och vanligt förkommande ord så att inga 

missförstånd ska kunna uppstå (Trots, 2007). Enkäten är även utdelad under likadana 

förutsättningar till samtliga respondenter som medverkat i undersökningen. Validiteten 

bedöms också som hög eftersom enkäten redan är framtagen och testad för att mäta det som 

den avser att mäta (Kjellberg & Wadman, 2002). Reliabiliteten och validiteten påverkas 

däremot självklart negativt av obalansen i antal deltagande dag- och skiftarbetare. 

Studiepopulationen är dessutom förhållandevis låg.  

 
 

7 Slutsatser och fortsatt forskning  

Skillnader i den självskattade (upplevda) stressen och energin bland dagarbetare och 

skiftarbetare kunde inte ses. Inte heller fanns det några skillnader i den självskattade 

(upplevda) stressen och energin bland dag- och skiftarbetarna på de olika arbetsområdena; 

våtända, torrända och OMR. Slutsatsen är att ingen skillnad föreligger vad gäller den 

självskattade (upplevda) stressen och energin bland dem som arbetar dagtid eller skiftarbete 

på den undersökta arbetsplatsen. Inte heller inom de olika områdena såg man någon skillnad i 

den självskattade (upplevda) stressen och energin. Nästan alla respondenter som besvarade 

enkäten uppgav sig känna hög energi och låg stress.  

 

Förslag till fortsatt forskning; en utökad studie (fler och andra typer av arbetstagare) på den 

undersökta arbetsplatsen skulle vara intressant för att se hur det ser ut på de övriga 

avdelningarna på arbetsplatsen. Större och mer balanserade försöksgrupper för att närmare 

studera den självskattade stressen och energin bland dag och skiftarbetare skulle vara 

intressant. En annan faktor som skulle vara intressant att undersöka är vad det är som gör att 

de upplever så hög energi och låg stress? Vilka är faktorerna bakom detta resultat?    
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Informationsbrev  

 

Till dig som arbetar på Korsnäs PM 2.  

 

Jag är en student som läser sista terminen på hälsopedagogiska programmet och har nu fått 

förmånen att skriva min C-uppsats för er.  

 

Syftet med min uppsats är att jämföra den självskattade stressen och energin bland 

dagarbetare och skiftarbetare. Arbetsmaterialet som kommer att samlas in till min uppsats 

sker med hjälp av en enkät. 

 

Enkäten fylls i genom att snabbt ringa in det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du känner 

dig, utan att tänka efter alltför mycket.  

 

Deltagandet är självklart frivilligt men jag uppskattar ert deltagande.   

 

Era svar kommer självklart att behandlas helt anonymt!  

 

Vid eventuella frågor så kan ni Maila mig på; 

 

kat.andersson@bredband.net  

 

Tack för er medverkan.  

 

 

Gävle, november/december 2011 
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Katarina Andersson  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:kat.andersson@bredband.net


 
 

28 
 

 

 
Stress- energiformuläret 

 

Hur har du känt dig den senaste tiden? 

Svara genom att ringa in siffran under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur  

du känner dig. Fyll i snabbt utan att tänka efter alltför mycket! 
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