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Sammanfattning 
Persson, I (2012) Arbetsrelaterad stress och socialt stöd i privatlivet bland sjuksköterskor – en 

enkätundersökning. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.  

Syftet med föreliggande studie var att undersöka eventuella samband mellan upplevd stress på 

arbetsplatsen och socialt stöd i privatlivet bland yrkesaktiva sjuksköterskor. Även eventuella 

samband mellan stress, energi, ålder och socialt stöd på arbetet undersöktes.  

Datainsamling skedde genom enkätundersökning bland de anställda sjuksköterskorna på två 

olika avdelningar på ett sjukhus. Enkäten utformades i sin helhet av olika delar från redan 

existerande frågeformulär och innehöll tre olika delar; stress/energi, socialt stöd på 

arbetsplatsen och socialt stöd i privatlivet. Totalt bearbetades 48 enkäter.  

Inget samband mellan socialt stöd i privatlivet och stress kunde påvisas. En positiv korrelation 

mellan energi och socialt stöd privat, samt en negativ korrelation mellan ålder och stress 

kunde påvisas. Inga övriga korrelationer kunde påvisas.  

Studien visar att vidare undersökningar kring privatlivets sociala relationer och dess 

eventuella positiva effekter på den upplevda stressen på arbetsplatsen behöver genomföras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
Persson, I (2012) Work stress and social support in private life among nurses – a 

questionnaire study. Faculty of health and occupational studies, University of Gävle, Sweden. 

The purpose of this study was to investigate possible links between perceived work stress and 

social support in private life among professionally active nurses. Also possible links between 

stress, energy, age and social support at work were investigated. Data collection was done by 

a questionnaire survey among staff nurses in two different departments in a hospital. The 

questionnaire was designed in its entirety by different parts of already existing questionnaires 

and included three different parts: stress / energy, social support at work and social support in 

private life. A total of 48 questionnaires were processed. No association between social 

support in private life and stress could be demonstrated. A positive correlation between 

energy and social support in private life, and a negative correlation between age and stress 

could be demonstrated. No other correlations could be established. The study shows that more 

studies on social relations in private life and possible beneficial effects on the perceived stress 

in the workplace need to be implemented. 

Keywords: stress, social support, nurses 
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1. Introduktion 
När ett hot av något slag uppenbaras aktiveras en rad fysiologiska mekanismer i kroppen med 

syfte att skydda människan från fara. Bland annat ökar pulsen, blodtrycket stiger och 

stresshormoner utsöndras i blodet (Lundberg & Wentz, 2004). De funktioner som kroppen 

uppbådar vid kortvarig stress är nödvändig för människans överlevnad, men kan vara skadliga 

om de pågår under för lång tid (ibid.). Människokroppen strävar efter att ständigt inneha en 

balans, allostas, och genom olika nödvändiga förändringar bibehålls denna jämvikt. Stress är 

ett uttryck för denna allostas (ibid.). Stress kan uppstå till följd av exempelvis höga krav och 

psykiska påfrestningar i arbetet i kombination med ett dåligt socialt stöd eller ett litet 

inflytande över den egna situationen (ibid.).  

1.1 Stress i sjuksköterskeyrket 

Vårdyrken anses vara psykiska belastande och arbetet ställer höga emotionella krav på 

personalen (Edling, 2010). En kinesisk enkätstudie med tvärsnittsdesign (Wu, Chi, Chen, 

Wang & Jin, 2010) påvisade höga nivåer av stress bland sjuksköterskor. En stor australiensisk 

studie (Albion, Fogarty & Machin, 2005) visade att sjuksköterskor hade en högre nivå av 

arbetsrelaterad stress jämfört med andra yrkeskategorier inom vårdsektorn. Studien var en 

tvärsnittlig enkätstudie. Stor arbetsbörda och känslomässiga påfrestningar i sjuksköterskeyrket 

är två av flera faktorer som kan leda till en hög nivå av stress hos sjuksköterskor (McVicar, 

2003). Utbrändhet och förekomst av höga stressnivåer är vanligt förekommande inom 

sjuksköterskeyrket (Garrosa, Rainho, Moreno-Jimenez & Monteiro, 2010).  

Rollen som vårdare kan leda till svårigheter att på fritiden koppla bort tankar rörande arbetet. 

Detta i samband med bland annat höga arbetskrav leder ofta till sömnstörningar i någon 

utsträckning (Theorell, 2002). Sjuksköterskeyrket innebär i de flesta fall att vaket nattarbete 

ingår i arbetet, och nattskift förknippas bland annat med störd sömn, ökad trötthet och ökad 

risk för en rad sjukdomar (Edling, 2010). Även sömn, återhämtning och dygnsrytmen störs av 

skiftesarbete (Chan, 2009). Skiftesarbete har också visat sig ha ett starkt samband med stress 

(McVicar, 2003). Även mellan sömnstörningar och stress finns starka samband (Chan, 2009).   

1.2 Stress och socialt stöd 

Socialt stöd är en mycket god resurs för att förebygga och hantera stress och det sociala 

stödets verkan som buffert mot stress är mycket väldokumenterat (Lundberg & Wentz, 2004; 

Cooper, 2005; Theorell, 2002; Ekman & Arnetz, 2005; Marmot & Wilkinson 2006). Med 

begreppet socialt stöd menas oftast då stödet på arbetsplatsen, dock är stödet från privata 

relationer och dess samband med stress är inte lika väl undersökt.  

En välkänd modell som påvisar sambandet mellan socialt stöd och stress är ”krav-kontroll-

stöd” modellen (Karasek & Theorell, 1990). I denna modell samverkar de tre komponenterna 

krav, kontroll och socialt stöd med varandra och påverkar graden av stress. En hög grad av 

kontroll och ett gott socialt stöd gör höga krav mer hanterbara, och en låg grad av kontroll och 

dåligt socialt stöd ger en högre grad stress. Socialt stöd på arbetsplatsen ger en minskad nivå 

av stress eller gör stressen mer hanterbar. Sjusköterskeyrket anses vara ett yrke med höga krav 

och låg kontroll, vilket ger en stor belastning och hög grad av stress och då är det viktigt med 

ett högt socialt stöd (ibid.).    
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Socialt stöd och nära relationer har ett starkt samband med längre livslängd och bättre hälsa 

(Contrada & Baum, 2011; Lundberg & Wentz, 2004). Kvinnor skapar oftare än män 

relationer i sin omgivning och knyter sociala kontakter, kvinnor tyr sig också oftare till 

personer i sin omgivning vid problem (Contrada & Baum, 2011). Undersökningar tyder på att 

kvinnor även kan dra större nytta av sociala kontakter än män (ibid.) Kvinnor har även en 

förmåga att oftare finnas tillgängliga som socialt stöd för andra än män (Baum & Contrada, 

2011), men relationer och sociala kontakter kan även i sig innebära en källa till stress, främst 

bland kvinnor (Lundberg & Wentz, 2004).    

1.3 Olika dimensioner av socialt stöd 

Begreppet ”socialt stöd” är komplex och mångfacetterat och ofta talas det om flera olika 

dimensioner av socialt stöd. Inom socialpsykologin indelas begreppet ofta i tre delar; 

känslomässigt, informativt samt praktiskt konkret (Theorell, 2002). Det känslomässiga stödet 

kommer från familj och nära vänner och kan sägas vara ett grundläggande behov och det 

viktigaste stödet en person kan få i sin vardag. Det känslomässiga stödet hjälper individen att 

forma sin identitet och stärker självkänslan och bidrar till att skapa och förstärka 

självuppfattningen (ibid.). Ett informativt stöd innebär bland annat råd och hjälp med 

problemlösning och fås av vänner och familj men även av arbetskamrater och andra i 

individens omgivning. Det praktiskt konkreta stödet innebär precis som namnet antyder, ett 

praktiskt, påtagligt och konkret stöd såsom. 

En annan återkommande indelning av socialt stöd är House’s teori från 1981 (Cooper, 2005). 

Denna innebär att socialt stöd kan bestå av dimensionerna emotionellt, uppskattande, 

informativt samt instrumentellt stöd. Ett emotionellt känslomässigt stöd (emotional) kommer 

från familj och nära vänner och innebär kärlek, omtanke, empati m.m. Ett uppskattande stöd 

(appraisal) innebär t ex bekräftelse och återkoppling. Det uppskattande stödet kommer även 

ofta från familj och nära vänner, men även från andra i omgivningen såsom arbetskamrater. 

Informativt (informational) stöd innebär rådgivning, förslag, ett utbyte av information. 

Instrumentellt stöd (instrumental) innebär ett konkret stöd i form av exempelvis pengar, tid 

eller annan assistans (ibid.). Denna indelning har mycket gemensamt med de tidigare nämnda 

socialpsykologiska dimensionerna känslomässigt, informativt och praktiskt konkret (Theorell, 

2002).  

 

De dimensioner som fokus ligger på i denna studie, är de fem olika dimensioner av socialt 

stöd som ligger till grund för mätinstrumentet som används för att mäta socialt stöd i 

privatlivet (Sherbourne & Stewart, 1991). Dessa är emotionellt stöd såsom empati och 

uppmuntran att uttrycka känslor, informativt stöd såsom råd och information, konkret, 

påtagligt stöd såsom fysisk hjälp eller tillhandahållande av hjälpmedel, positiv social 

interaktion såsom roligt umgänge, och till sist tillgivet stöd såsom uttryck för kärlek och 

ömhet (ibid.). Även här finns många likheter med de två tidigare nämnda (Cooper, 2005; 

Theorell, 2002). 

En holländsk tvärsnittstudie hade som syfte att undersöka sambandet mellan olika 

stressreducerande medel och stress på arbetsplatsen hos 69 sjuksköterskor i Holland (de 

Jonge, M & J, 2008). Studien visade att psykiska, emotionella resurser verkade som en buffert 
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mot stress i arbetet). Socialt stöd, tillsammans med andra faktorer, gav en lägre risk för att 

drabbas av utbrändhet och annan stressrelaterad ohälsa bland sjuksköterskor (Garrosa et al, 

2010). 

 

Sjuksköterskeyrket anses allmänt vara ett spänt arbete där den egna kontrollen över arbetet är 

låg och arbetsbördan är stor. Gällande sådana typer av arbeten har socialt stöd även utanför 

arbetet visat sig vara stressreducerande (Sargent & Terry, 2000). Sambandet mellan stress och 

det sociala stödet på arbetsplatsen är, som tidigare nämnts, mycket undersökt och 

väldokumenterat. Sambandet mellan socialt stöd i privatlivet och dess påverkan på stressen på 

arbetsplatsen är dock inte lika väl undersökt.     

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om något samband mellan upplevd stress på 

arbetsplatsen och socialt stöd i privatlivet kan påvisas.  

1.4.2 Frågeställningar 

Upplevde sjuksköterskor med högt socialt stöd i privatlivet mindre stress i arbetet? 

Hade sjuksköterskor med högt socialt stöd i privatlivet även högt socialt stöd på 

arbetsplatsen? 

Hade sjusköterskor med högt socialt stöd i privatlivet mer energi
1
 i arbetet?  

2. Design, urval och metod 
Urvalet bestod av de anställda sjuksköterskorna på två större avdelningar på Gävle sjukhus, 

avdelningarna valdes av bekvämlighetsskäl. Studien hade en kvantitativ empirisk 

tvärtsnittsdesign. Metoden var en enkätundersökning. Mätinstrumentet bestod av en enkät 

som utformats av redan existerande frågeformulär. Enkäten bestod av tre delar, stress-energi, 

socialt stöd på arbetsplatsen samt socialt stöd i privatlivet.  

2.1 Datainsamling 

Enhetschefer samt ansvarig personal på de båda avdelningarna kontaktades och gav sitt 

medgivande till undersökningen. Enkäterna lämnades till den ansvariga personalen på 

respektive avdelning som i sin tur delade ut dessa i personalens postfack. Totalt 80 enkäter 

lämnades ut, 30 stycken till den mindre av de två avdelningarna, 50 stycken till den större. 

Personalen fick fritt välja om de fyllde i enkäten under arbetstid eller om de valde att fylla i 

den utanför arbetstid eller på annan plats än på arbetsplatsen. Efter två veckor samlades de 

ifyllda enkäterna in. Totalt samlades 50 stycken ifyllda enkäter in, 2 av dessa var ofullständigt 

ifyllda och föll bort, antalet enkäter som bearbetades var 48. 

2.1.1 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets anvisningar för forskningsetiska frågor (Vetenskapsrådet, 2011) har tagits i 

beaktande i föreliggande undersökning. Tillstånd att genomföra enkätundersökningen från 

avdelningscheferna för de två avdelningarna har beviljats. Ansvarig personal på 

avdelningarna har informerats om undersökningen. Den berörda personalen har informerats 
                                                      
1
 I denna studie används begreppet ”energi” synonymt med den självupplevda orken under arbetsdagen. Detta 

baserat på stress-energi formuläret som används för att mäta den självupplevda stressen och energin under en 

arbetsdag och där begreppet ”energi” innefattas av bl a skärpt, energisk, aktiv.   
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muntligen och skriftligen om att medverkan i enkätundersökningen var frivillig och närhelst 

kunde avbrytas, samt att de medverkande förblev anonyma genom hela processen och att inga 

individuella svar redovisas.  

2.2 Mätinstrument 

För att mäta stress på arbetsplatsen användes Stress-Energi-modellen (Kjellberg & Wadman, 

2002), som bestod av 12 punkter, med begrepp som t ex spänd och avslappnad . 

Svarsalternativen bestod av inte alls, knappast något, något, ganska, mycket och väldigt 

mycket. Stress-Energi-formuläret syftar till att mäta hur en vanlig arbetsdag upplevs och detta 

nämns även i frågeformuläret. Stress-Energi formuläret består av två delar; stress och energi, 

där energi innebär t ex om man är pigg, alert, har ork under arbetsdagen.  

För att mäta socialt stöd på arbetsplatsen användes delar av JCQ, The Job Content 

Questionnaire (Karasek, Brisson, Kawakami, Houtman, Bongers & Amick, 1998), där socialt 

stöd ingår som en del. Denna del bestod av 6 påståenden om bland annat stämning och 

sammanhållning på arbetsplatsen. Svarsalternativen bestod av stämmer helt och hållet, 

stämmer ganska bra, stämmer inte särskilt bra samt stämmer inte alls.   

För att undersöka socialt stöd i privatlivet användes The MOS Social Support Survey 

(Sherbourne & Stewart, 1991) i sin helhet. Formuläret direktöversattes till svenska, med vissa 

mindre ändringar för en bra språklig förståelse. Formuläret bestod av 20 påstående om privata 

relationer, t ex någon som kan ge dig goda råd i en nödsituation/kris och någon som ger dig 

kärlek och omtanke. Svarsalternativen bestod av aldrig, sällan, ibland, ofta, hela tiden.  

Se bilaga 1 för enkäten i sin helhet.  

2.3 Dataanalys 

Den insamlade datan analyserades i Microsoft Excel samt statistikprogrammet SPSS. 

Korrelationen mättes med Pearsons korrelationskoefficient. Gränsen för p-värdet (signifikans) 

sattes till mindre än 0,05 för att korrelationen skulle betraktas som signifikant. Om p var 

större än 0,05 men mindre än 0,1 tolkades detta som en icke signifikant trend.  

2.3.1 Analys av mätinstrument 

En analys av reliabiliteten på frågeformulärets olika delar gjordes genom att mäta den interna 

konsistensen med hjälp av Cronbachs Alpha.Ett värde så nära 1 som möjligt är önskvärt och 

tyder på en hög reliabilitet.  Stress-energiformuläret hade i sin helhet ett värde på 0,77. 

Stressdelen i Stress-Energiformuläret hade en hög reliabilitet, värdet var 0,91. För energi-

delen var värdet dock lägre, 0,59, vilket visade på en låg reliabilitet. Även för delen som 

mätte stress på arbetsplatsen var Cronbach’s alpha lågt, 0,58.  

Frågorna i MOS-enkäten som mätte det sociala stödet i privatlivet delades frågorna in i 5 

olika delar; påtagligt (tangible), informativt (informational), positivt (positive), emotionellt 

(emotional) och tillgivet (affectionate). Påtagligt stöd bestod av de frågor som handlade om 

ett påtgaligt stöd, t ex någon som kan föra dig till en läkare om du blir sjuk. Informativt 

bestod av de frågor som handlade om rådgivning och hjälp med information, t ex någon som 

kan ge dig råd. Till gruppen positivt hörde de frågor som behandlade positivt socialt 

umgänge, t ex någon som du kan göra något roligt tillsammans med. Emotionellt samlade de 
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frågor som behandlade känslomässigt stöd, t ex någon du kan tala med, och tillgivet samlade 

de frågor som handlade om kärlek och ömhet, t ex någon som ger dig en kram. En fullständig 

förteckning över indelningen av frågorna i de nämnda undergrupperna kan ses i bilaga 2.  

Cronbachs’s alpha för hela gruppen frågor i delen för socialt stöd i privatlivet var högt, 0,98.  

Sett till de olika indelningarna fanns dock vissa mindre avvikelser. Tangible hade ett värde på 

0,89, emotional 0,94, informational 0,94, affectionate 0,93, samt positive 0,92.  

 

3. Resultat 
3.1 Studiepopulation 

Tabell 1. Åldersfördelning, könsfördelning, arbetets omfattning och arbete dag/natt 

Ålder 

(medelvärde (min-max)) 

 

39,4 (23-60) 

Kön (n)  

Kvinna 46 

Man 1 

Ej uppgett 1 

Arbetes omfattning (n)  

Heltid (%) 26 (54,2%) 

Deltid (%) 20 (41,7%) 

Ej uppgett 2 

Arbete natt/dag  

Endast dagtid (%) 13 (27,1%) 

Endast nattskift (%) 4 (8,3 %) 

3-skift (%) 25 (52,1%) 

Ej uppgett 6 

 

Studiepopulationen beskrivs i tabell 1. Deltagarna i studien var i åldern 23 till 60 år och 46 

kvinnor och en man deltog i studien, en person uppgav inte sitt kön. En majoritet av 

deltagarna i studien arbetade heltid och i treskiftesarbete.  

3.2 Rapporterad stress, energi samt socialt stöd i arbetet och privat 

Frågorna stress/energi-delen i frågeformuläret delades in i stressrelaterade samt 

energirelaterade frågor. Ett medelvärde för alla frågor i respektive grupp gav ett värde för 

stress och ett värde för energi. Medelvärdet av alla frågor som hörde till stöd i arbetet gav ett 

medelvärde för stöd på arbetsplatsen, och samma sak för delen som undersökte stöd i 

privatlivet. Varje deltagare fick egna medelvärden för respektive del i frågeformuläret, och 

sedan beräknades ett medelvärde för hela studiepopulationen för respektive del.  

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för stress, energi, socialt stöd på arbetsplatsen, 

antal nära vänner och socialt stöd i privatlivet 
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 Medelvärde Standardavvikelse 

Stress (0-5) 2,34 0,89 

Energi (0-5) 4,19 0,42 

Stöd arbete (1-4) 3,39 0,34 

Antal nära vänner (min, max) 6,7 (2, 15)  

Stöd privatlivet (0-5) 4,36 0,71 

 

Tabell 2 visar att deltagarna i studien rapporterade i medeltal låga nivåer av stress samt höga 

nivåer av både energi, stöd på arbetsplatsen, stöd i privatlivet samt många nära vänner.  

3.3 Korrelationer och signifikans 

Tabell 3. Pearsons korrelation mellan stress, energi, stöd i arbetet och stöd privat samt ålder.  

 Stöd privat Ålder 

Stress 

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

r=0,103 

p=0,487 

 

r=-0,446 

p=0,002 

Energi 

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

r=0,501 

p=0,000 

 

r=0,024 

p=0,870 

Stöd arbete 

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

r=-0,114 

p=0,440 

 

r=0,240 

p=0,870 

 

Tabell 3 visar eventuella korrelationer mellan stress, energi och stöd i arbetet och privat. 

Mellan stress och ålder fanns en signifikant negativ korrelation, r=-0,446 och p= 0,002. 

Mellan energi och stöd privat fanns en signifikant positiv korrelation, r=0,501 och p=0,000. 

Inga övriga korrelationer kunde påvisas i undersökningen.  

Tabell 4. Pearsons korrelation mellan stress, energi och socialt stöd i arbetet respektive 

privatlivet. 

 Stress Energi Socialt stöd 

arbete 

Energi  

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 
r= -0,017 

p=0,910 

  

Socialt stöd arbetet  

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

r= -0,156 

p=0,289 

 

r=0,096 

p=0,517 

 

Socialt stöd privat 

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

r=0,103 

p=0,487 

 

r=0,501 

p=0,000 

 

r=-0,114 

p=0,440 
 

Tabell 4 visar att det inte kunde påvisas några signifikanta korrelationer mellan stress och 

energi, socialt stöd arbete eller socialt stöd privat. Inte heller mellan socialt stöd och energi 

samt mellan socialt stöd arbete och socialt stöd privat fanns någon korrelation. Energi 

korrelerade positivt med socialt stöd privat, såsom nämnts ovan.  
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Tabell 5. Pearsons korrelation mellan stress, energi, socialt stöd i arbetet, ålder och de olika 

dimensionerna för socialt stöd i privatlivet.  

 Påtagligt Emotionellt Informativt Tillgivet Positivt 

 

Stress 

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

 

r=0,026 

p=0,859 

 

 

r=0,189 

p=0,199 

 

 

r=0,146 

p=0,323 

 

 

r=0,031 

p=0,832 

 

 

r=0,072 

p=0,628 

 

Energi  

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

 

r=0,450 

p=0,001 

 

 

r=0,417 

p=0,003 

 

 

r=0,418 

p=0,003 

 

 

r=0,528 

p=0,000 

 

 

r=0,520 

p=0,000 

 

Socialt stöd arbete 

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

r=-0,101 

p=0,493 

 

r=-0,165 

p=0,216 

 

r=-0,113 

p=0,446 

 

r=-0,002 

p=0,987 

 

r=-0,143 

p=0,332 

 

Ålder 

Korrelationskoefficient r 

Signifikans p 

 

r=-0,239 

p=0,105 

 

r=-0,182 

p=0,220 

 

r=-0,261 

p=0,76 

 

r=-0,121 

p=0,418 

 

r=-0,200 

p=0,179 

 

Tabell 5 visar positiva korrelationer av signifikans mellan energi och alla olika undergrupper 

inom socialt stöd privat, såsom tidigare nämnts. Inga övriga korrelationer kunde påvisas.  

3.4 Sammanfattning resultat 

Endast en positiv korrelation mellan energi och socialt stöd privat, samt en negativ korrelation 

mellan ålder och stress kunde påvisas. Inga övriga korrelationer kunde påvisas.  
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Figur 1. Energi och socialt stöd i privatlivet.  

Figur 1 visar deltagarnas rapporterade energi och sociala stöd i privatlivet och den positiva 

korrelationen mellan dessa två faktorer.  

 

Figur 2. Stress och ålder.  
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Figur 2 visar utbredningen av den rapporterade stressen på arbetsplatsen bland deltagarna på 

y-axeln, i samband med ålder på x-axeln. Figuren visar att den rapporterade stressen blir lägre 

i samband med en stigande ålder.   

3.4.1 Frågeställningar 

Upplevde sjuksköterskor med högt socialt stöd i privatlivet mindre stress i arbetet? 

Inget samband mellan gott socialt stöd privat och lägre nivå av arbetsrelaterad stress kunde 

påvisas.  

 

Hade sjuksköterskor med högt socialt stöd i privatlivet även högt socialt stöd på 

arbetsplatsen? 

Inget samband kunde påvisas.  

Hade sjuksköterskor med högt socialt stöd i privatlivet mer energi i arbetet?  

Ett positivt samband mellan socialt stöd privat och energi kunde påvisas. 

 

4. Diskussion 
I kontrast till tidigare studier och betydande andel forskning verkar inte socialt stöd på 

arbetsplatsen bidra till lägre nivåer av stress i föreliggande undersökning. Inte heller socialt 

stöd i privatlivet påverkade nivån av stress på arbetsplatsen.  

Tabell 2 visar att medelvärdet för både stöd i privatlivet och stöd på arbetet var högt, även 

medelvärdet för energi var högt, medelvärdet för nära vänner likaså medan medelvärdet för 

stress på arbetsplatsen var lågt. Både medelvärdet för stöd på arbetsplatsen och stöd i 

privatlivet låg väldigt nära det högsta möjliga värdet, detta kan innebära en takeffekt som inte 

ger utrymme för att påvisa några egentliga samband. De höga värdena för energi och stöd i 

kombination med den låga nivån av stress tyder på en undersökningsgrupp som mådde bra 

och upplevde mycket positivt socialt stöd på flera plan i sina liv.   

Kvinnor har en tendens att oftare än män knyta relationer och sociala kontakter med personer 

i sin omgivning än män, kvinnor kan även dra större nytta av sociala kontakter och ty dig till 

andra i sin omgivning vid problem (Contrada & Baum, 2011). Det faktum att nästan enbart 

kvinnor deltog i studien har möjligtvis påverkat utfallet för graden av socialt stöd, det 

rapporterade höga sociala stödet kan orsakas av att deltagarna övervägande är kvinnor. Å 

andra sidan kan sociala kontakter och relationer även medverka till stress i sig, och detta 

främst bland kvinnor (Lundberg & Wentz, 2004), vilket kan påverka den upplevda graden av 

stress bland kvinnor.   

Studien påvisade ett samband mellan energi under arbetsdagen och socialt stöd i privatlivet. 

Det sociala stödet en person upplever kan eventuellt bidra till mer energi och ork under 

arbetsdagen, släkt och vänner kan göra så att man känner sig piggare och mer alert även 

arbetstid. Det är även möjligt att orosmoment försvinner vid umgänge med nära och kära och 

att detta umgänge kan ge en möjlighet till återhämtning. Således kan även energin för 

kommande arbetsdagar bli högre.  
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4.1 Metoddiskussion  

Socialt stöd är något mycket komplext och svårdefinierat och en enkätundersökning kan vara 

för enkel i sin utformning för att mäta det sociala stödet. Genom att använda delar av redan 

existerande frågeformulär säkrades enkätens validitet och reliabilitet. Reliabiliteten mätt med 

Cronbach’s alpha va mycket hög för största delen av enkäten.  

Genom att välja två olika avdelningar på det valda sjukhuset gavs en större spridning i 

undersökningsunderlaget än om undersökningen bara genomförts på en avdelning. 

Ett relativt lågt antal deltagare i studien var en begränsning, samt det faktum att spridningen i 

det rapporterade sociala stödet både privat och i arbetet var så liten.    

Den största delen av deltagarna i föreliggande studie fyllde troligtvis i enkäten på 

arbetsplatsen vilket kan vara en svaghet. Det är möjligt att detta faktum gjorde det svårare att 

vara helt ärliga i sina svar, framförallt de frågor som behandlade stress, energi och stöd på 

arbetsplatsen. Att svara på enkäten i det egna hemmet kunde möjligtvis bidra till en annan 

trygghet att faktiskt svara helt ärligt. Det finns även en risk att gå miste om svarsalternativ 

från de som är mer stressade då de kan uppleva att de inte har tid att svara på enkäten. De som 

var mer stressade tog sig däremot kanske inte tid att tänka efter och svara lika sanningsenligt 

som de som var mindre stressade.  

Det fanns ett stort bortfall och studiepopulationen var liten, vilket gör att de resultat som 

kunde påsvisas inte är generaliserbara.  

Ytterligare en brist i studien var att inga orsakssamband kunde påvisas, det var inte möjligt att 

dra några slutsatser angående orsak och verkan.    

4.2 Slutsats 

Denna studie har påvisat samband mellan ålder och stress, samt mellan upplevd energi under 

arbetsdagen och socialt stöd i privatlivet. Ytterligare studier som undersöker ålder, stress, 

energi och socialt stöd både privat och på arbetsplatsen kan behövas för att kartlägga 

eventuella samband mellan dessa olika faktorer.  

Kunskapen om stress, och vad som påverkar denna, kan vidgas genom att vidare undersöka 

sambanden mellan olika faktorer i privatlivet och den upplevda stressen på arbetsplatsen. Om 

det finns tecken som tyder på att goda privata relationer kan verka som en buffert mot stress, 

kan förståelse för vikten av goda sociala relationer stärkas. Kunskapen om sociala relationer i 

privatlivet och dess komplexitet och den påverkan de kan ha på andra faktorer i livet, såsom 

då främst stress, kan fördjupas. Genom att kartlägga vilka faktorer i det sociala stödet i 

privatlivet som eventuellt kan verka som en buffert mot stress kan kunskapen om 

stresshantering ökas.  
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Bilaga 1 Enkät 

 

 

 

 

Enkätundersökning om sjuksköterskors upplevda   

stress på arbetsplatsen och sociala relationer 

Syftet med denna enkät är att undersöka den upplevda stressen på arbetsplatsen bland 

sjuksköterskor, ett yrke som anses vara väldigt stressfyllt. I undersökningen ingår också 

frågor om socialt stöd på arbetsplats och i privatlivet.  

I egenskap av sjuksköterska ombeds du medverka i denna undersökning och din medverkan är 

betydelsefull för undersökningen. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan. Din medverkan förblir anonym genom hela processen och 

svaren kommer inte att redovisas individuellt. Resultaten från denna enkätundersökning 

kommer att utgöra materialet för undertecknads examensarbete (C-Uppsats) i 

Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Vid frågor eller funderingar, vänligen tveka inte 

att kontakta undertecknad. Om du finner någon fråga svår att svara på, försök att inte tänka 

efter allt för mycket utan fyll i det svarsalternativ du först kom att tänka på. Vänligen fyll i 

alla frågor, detta för att alla delar och alla frågor i enkäten är lika viktiga och ofullständigt 

ifyllda enkäter kan ge missvisande resultat.     

 

 

Ida Persson, student vid Hälsopedagogiska programmet, Högskolan i Gävle 

Kontaktuppgifter 

E-post: ida_persson88@hotmail.com 

Telefon: +46762290763  

 



 

Handledare: Tanja Bänziger Flykt, tanja.banziger@hig.se 

Ålder:  Kön:   

Arbetar du heltid eller deltid?   

Arbetar du natt- och dagspass eller endast dagtid? 

Yrkestitel:   Utbildning:  Avdelning: 

 

Upplevd stress på arbetsplatsen 

Hur brukar du känna dig under en typisk arbetsdag? 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.  

Lämna helst inte någon rad tom.  

Inte Knappast Något Ganska Mycket Väldigt mycket 

alls alls 

0 1 2 3 4 5 

_________________________________________________________________________________ 

Avslappnad 0 1 2 3 4 5 

Aktiv 0 1 2 3 4 5 

Spänd 0 1 2 3 4 5 

Slapp 0 1 2 3 4 5 

Stressad 0 1 2 3 4 5 

Energisk 0 1 2 3 4 5 

Ineffektiv 0 1 2 3 4 5 

Avspänd 0 1 2 3 4 5 

Skärpt 0 1 2 3 4 5 

Pressad 0 1 2 3 4 5 

Passiv 0 1 2 3 4 5  

Lugn 0 1 2 3 4 5 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Socialt stöd på arbetsplatsen 

Hur vill du beskriva samarbetet och relationerna med arbetskamrater och överordnade? För varje 

påstående: Ringa in den siffra som bäst motsvarar hur du tycker att det är på din arbetsplats. 

 

__________________________________________________________________________  

   Stämmer helt Stämmer Stämmer inte Stämmer 

   och hållet ganska bra särskilt bra inte alls 

_________________________________________________________________________________ 

Det är en lugn och behaglig stämning 4 3 2 1  

på min arbetsplats 

Det är en god sammanhållning 4 3 2 1 

Mina arbetskamrater ställer upp för mig 4 3 2 1 

Man har förståelse för att jag kan ha 4 3 2 1 

en dålig arbetsdag 

Jag kommer bra överens med mina 4 3 2 1 

överordnade 

Jag trivs bra med mina arbetskamrater 4 3 2 1 

__________________________________________________________________________________ 

 

Socialt stöd i privatlivet 

1.Ungefär hur många nära vänner eller släktingar har du (personer du känner dig bekväm 

tillsammans med och som du kan tala med). Skriv antal: 

Människor vänder sig ibland till andra för sällskap, hjälp eller annat typ av stöd. Hur ofta 

finns följande typer av stöd tillgängligt för dig om du behöver det?  

       

Aldrig Sällan Ibland Ofta Hela tiden 

 

2. Någon som kan hjälpa  1 2 3 4 5 

dig om du är sängbunden 

3. Någon du kan räkna med  1 2 3 4 5 

att lyssnar när du behöver 

någon att tala med   

4. Någon som kan ge dig  1 2 3 4 5 

goda råd i en nödsituation/ 

kris 



 

 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Hela tiden 

5. Någon som kan föra dig 1  2 3 4 5 

till en läkare när du behöver  

det      

6. Någon som visar dig  1 2 3 4 5 

kärlek och omtanke 

7. Någon att ha roligt med 1  2 3 4 5 

8. Någon som kan ge dig  1 2 3 4 5 

information för att hjälpa dig  

förstå en situation 

9. Någon att öppna sig för 1  2 3 4 5 

eller tala om dig själv eller  

dina problem med  

10. Någon som ger dig en  1 2 3 4 5 

kram 

11. Någon som du kan  1 2 3 4 5 

slappna av tillsammans  

med  

12. Någon som skulle laga  1 2 3 4 5 

mat/förbereda måltider åt  

dig om du själv inte kunde/ 

inte hade möjlighet 

13. Någon vars råd du  1 2 3 4 5 

verkligen uppskattar/ 

vill ha 

14. Någon du kan göra  1 2 3 4 5 

saker tillsammans med  

för att tänka på annat (vid  

problem eller liknande)  

15. Någon som skulle  1 2 3 4 5 

hjälpa dig med vardags- 

sysslor om du vore sjuk  

16. Någon att dela dina  1 2 3 4 5 

allra privataste rädslor  

och orosmoment med  



 

17. Någon att vända dig  1 2 3 4 5 

till för råd för att hantera 

 ett personligt problem    Fortsättning på nästa sida 

  Aldrig Sällan Ibland Ofta Hela tiden 

18. Någon att göra något  1 2 3 4 5 

roligt/underhållande  

tillsammans med 

19. Någon som förstår 1  2 3 4 5 

dina problem 

20. Någon att älska och 1  2 3 4 5 

som får dig att känna  

dig älskad  

 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan!  
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Bilaga 2: Kategorisering av enkätfrågor i delen om socialt stöd i privatlivet 

Påtagligt: 

2. Någon som kan hjälpa dig om du är sängbunden 

5. Någon som kan föra dig till en läkare när du behöver det 

12. Någon som skulle laga mat/förbereda måltider åt dig om du själv inte kunde/inte hade 

möjlighet 

15. Någon som skulle hjälpa dig med vardagssysslor om du vore sjuk 

Emotionellt: 

3. Någon du kan räkna med att lyssnar när du behöver någon att tala med 

9. Någon att öppna sig för eller tala om dig själv eller dina problem med  

14. Någon du kan göra saker tillsammans med för att tänka på annat (vid problem eller 

liknande)  

16. Någon att dela dina allra privataste rädslor och orosmoment med  

19. Någon som förstår dina problem 

Informativt: 

4. Någon kan ge dig goda råd i en nödsituation/kris 

8. Någon som kan ge dig information för att hjälpa dig förstå en situation 

13. Någon vars råd du verkligen vill ha/uppskattar 

17. Någon att vända dig till för råd för att hantera ett personligt problem 

Tillgivet: 

6. Någon som visar dig kärlek och omtanke 

10. Någon som ger dig en kram 

20. Någon att älska och som får dig att känna dig älskad 

Positivt: 

7. Någon att ha roligt med 

11. Någon som du kan slappna av tillsammans med 

18. Någon att göra något roligt/underhållande tillsammans med 


