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Abstract  

 

Title: Female staff nurses' perceived mental stress at work. 

 

Objective: The purpose of this study was to investigate how environmental factors in 

terms of perceived mental stress affect nurses in elderly care in an ordinary Swedish 

community. 

 

Methods: This study is a quantitative study. The questionnaire used in the study was 

from the KASAM life questionnaire consisting of 13 questions. In addition questions 

were asked about self rated stress, work tempo and perceived disks. The questions was 

distributed to nurses in their workplace. 

 

Results: The result showed that most of the nurses had a KASAM that was low or 

medium. The main result showed that perceived risks at work place were higher among 

those nurses that experienced more mental stress. The risks that could arise were that 

the staff nurses could lift the patients wrongly so they injured their back, wrists or neck. 

 

 

Keywords: work environment , stress, stress work place, health care, nurses, KASAM, 

nurses stress 
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Sammanfattning 

 

Syfte med studien är att ta reda på hur undersköterskor upplevde stress på sitt arbete, 

om det finns några risker med att vara stressad under arbetspasset och hur de anställda 

upplever arbetstempot. Vid stress skapas en obalans mellan höga krav och för lite 

resurser. Detta påverkar individens välbefinnande negativt. Som undersköterska kan det 

uppstå allvarliga och personliga situationer och situationer där undersköterskans egna 

känslor måste prioriteras ner så undersköterskan kan hjälpa patienten i första hand.  I 

denna studie studeras undersköterskor i sitt arbete, men forskningen säger att det är lika 

viktigt att studera folks privatliv. Detta på grund av att individen kan bli påverkad av 

faktorer på sin fritid också och inte enbart i arbetet.  

 

Det finns tre olika frågeställningar i denna studie. Dessa är ”Hur pass mentalt stressade 

upplever undersköterskorna som jobbar inom äldrevården sig vara?”, ”Hur upplever 

undersköterskor tempot i arbetet?” och ”Finns det något samband mellan KASAM och 

upplevda risker i arbete vid stress?”. För att få svar på dessa frågor lades de till i 

enkäten. Enkäten som användes var ett livsfrågeformulär på 13 frågor som handlade om 

KASAM (känsla av sammanhang). Det var Aron Antonovsky som utformade denna 

enkät.  

 

Deltagarna i denna studie bestod av kvinnliga undersköterskor i en mellansvensk 

kommun. För att få tag i undersköterskor kontaktades en omvårdnads verksamheter i 

kommunen där man frågade verksamhetschefen om lov att dela ut enkäter till de 

anställda undersköterskorna. Även bekanta (vänner, arbetskamrater) kontaktades även 

för att få in fler enkäter. Det delades ut 60 enkäter totalt och det var frivilligt att besvara 

dessa. Vid insamlingen av enkäterna samlades det in 33 stycken tillsammans både ifrån 

omvårdnads- och verksamhetshuset och bekanta. Det blev totalt ett bortfall på 27 

personer.  

 

Resultatet visade att de flesta undersköterskor hade en låg eller mellan KASAM. Många 

undersköterskor upplevde att stress ökade riskerna i arbetet. Det var sammanlagt 22 

undersköterskor som upplevde detta och det är mer en hälften av alla undersköterskor 

som deltog i studien. Riskerna som skedda var tunga lyft där rygg, handleder och nacke 

kom i riskzonen att skadas och de var även några undersköterskor som ansåg att vid 

stress ökade risken att det blev fel vid medicinering.  

Vidare forskning till den här studien skulle kunna vara att man även studera 

undersköterskornas privatliv för att se om det finns några faktorer som kan leda till 

stress hos undersköterskorna. 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Stress  

 

När en person upplever stress har det med att göra med att personen upplever obalans 

mellan kraven som finns och hur väl dessa krav kan bemästras (1, 2). Detta kan påverka 

individers välbefinnande och mer krav innebär att individen upplever mer stress. 

Modellen krav, kontroll och stöd tar upp att när en individ upplever att kraven är höga 

och beslutsutrymmet lågt så är arbetssituationen ”spänd” (3, 4). När arbetssituationen är 

”spänd” påverkas individens hälsa negativt (3). Stressorer som påverka personens hälsa 

är bristfällig fysisk arbetsmiljö som exempelvis för hög eller lågtemperatur, buller och 

ventilation. Dessa stressorer finns i individers arbetsmiljö och påverkar individerna 

ständigt fastän personen själv inte märker det (1). Psykiska (mentala) stressorer som kan 

finnas på en arbetsplats kan leda till brist på förutsägbarhet och kontroll över 

situationer, konflikter som påverkar individen i arbetslivet och även i privatlivet.  

 

Individer som jobbar inom vårdyrket kan möta på allvarliga situationer som blir ganska 

personliga och där individens egna känslor måste prioriteras ner för att hjälpa patienten i 

första hand. Detta yrke utsätter en person för regelbundna emotionella ansträngningar 

och med tiden kan dessa ansträngningar leda till negativ stress för vårdpersonalen (1).  

I en studie utförd av Akinwumi O, m.fl. kom det fram att många anställda inom vården 

hade arbetsrelaterad stress. Stress är en obalans mellan krav och resurser i arbetet (2). 

Kerri Wright tar även i sin studie upp att stress skiljer sig från person till person. Det 

behöver inte alltid se lika ut för personer när de upplever stress.  

 

Familj och arbete är två saker som individer känner en tillfredsställelse av (6). Men det 

är även dessa två saker som det är vanliga källor till att individer upplever stress. Som 

tidigare nämns så har denna stress att göra med krav som finns runt om individen (6). 

Kerri Wright (2) skriver att stress är normalt och viktigt i en 

sjuksköterskas/undersköterskas arbete. Stress kan öka både produktivitet och effektivitet 

och detta för att individen ska göra sitt bästa för att klara av en situation. Stress kan till 

en viss del vara bra vid arbetet på grund av att arbetet blir mer noggrant utfört och bättre 

vid lite stress (7). I boken ”Ur balans” skriver Aleksander Perski så här: 

  

”En del påfrestningar och ansträngningar kan snarare 

betraktas som en krydda i livet, skänka en känsla av aktivitet, 

makt eller möjligheter att skapa något” (8, s.41) 

 

Med detta menar Aleksander Perski att stress inte alltid behöver vara något negativt. 

Ibland kan stress leda till att utförandet av vissa saker blir bättre och noggrannare gjort 

(8). Ifrån allra första början fungerade stress som ett överlevnadssystem för människan 

(9). Idag så används stressen till att klara av de utmaningar som människan stöter på i 

sin vardag. Dagens samhälle är dock fullt med utmaningar. Det är så många utmaningar 

att människorna i samhället försöker utföra så mycket som möjligt fastän resurserna för 

att klara av det inte finns till (9). Eftersom människan ständigt möter nya utmaningar så 

får kroppen aldrig chansen att koppla av och reparera sig efter tidigare ansträngningar. 

För att det inte ska gå så långt att en person drabbas av ohälsa så måste var och en hitta 

en balans som funkar för en själv. Denna balans handlar om att inte ta sig an för mycket 

saker att göra, utan även ge kroppen tid för återhämtning (9). Det är viktigt att låta 

kroppen återhämta sig. Detta på grund av att stress under längre tid påverkar hälsan 
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negativt (2). Den psykiska (mentala) stressens negativa påverkan på individen är 

exempelvis att den lätt blir irriterad, aggressiv, orolig, rastlös, får sömnsvårigheter och 

blir nedstämd (9). Om en individ är stressad visar det sig genom att personen 

exempelvis blir förvirrad, pratar för fort, lyssnar dåligt, blir ofokuserad och personer 

som röker och dricker konsumerar oftare mer tobak och alkohol vid stress (9).  

 

1.1.1 Yrkeskvinnors historia  

 
År 1992 fanns det en skillnad mellan svenska kvinnor och resten av de europeiska 

kvinnorna (11). Svenska kvinnor hade två olika arbeten, vilka var att vara hemmafru 

och yrkesarbetare. Att vara hemmafru sågs inte som ett riktigt jobb. År 1960-1970 talet 

ökade arbetsmarknaden och fler kvinnor gav sig ut för att skaffa sig ett yrkesarbete. 

Många kvinnor ville kunna vara självständiga och inte behöva förlita sig på att männen 

skulle försörja familjen och dem (11, 12). De arbeten som var närliggande kvinnans 

kompetens var arbeten inom skola, vård och omsorg (11, 12). Inom dessa områden 

ansågs det att kompetens inte spelade någon roll och eftersom kvinnan var van att 

uppfostra barn i hemmet och sköta om familjen passade dessa yrken kvinnan perfekt 

(11). Om en kvinna hade ett mansdominerande yrke så ökade risken för kvinnan att 

drabbas av sjukdom (12). 

 

 

1.1.2 Psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

 

Höga krav, för lite resurser och sociala behov är faktorer som påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön (1). Det fysiska, kemiska och även ergonomi spelar också in på den 

psykossociala hälsan i arbetet (1, 4), men det är krav, resurser och sociala behov som är 

de tre främsta sakerna som påverkar den psykosociala arbetsmiljön (1). Forskningen 

inom psykosocial arbetsmiljö har varit intresserad av att undersöka förhållanden som 

ökar riskerna att få ett sänkt välbefinnande hos individer (1). Psykisk ohälsa har ökat i 

Sverige sedan 1997 och med det har långtidssjukskrivningar ökat (13).  Framför allt hos 

de personer som jobbar nära andra människor mycket så som inom omvårdnad och 

skolor (13). Det har visats sig att arbetet oftast är relaterat till de personer som är 

långtidssjukskrivna för psykisk ohälsa. När psykisk ohälsa är relaterat till arbetet under 

en längre tid visar det sig både kroppsligt och psykiskt hos den anställda (13). I en 

studie skriven av Kristina Holmgren, m.fl. tas det upp att sjukskrivningar och 

sjukdomssymtom kan kopplas till ökade fysiska-och psykiska (mentala) krav och att 

arbetsbelastningen ökat i arbetet, framför allt för kvinnor. Det är viktigt att tänka på att 

skapa så god arbetsmiljö som möjligt för de anställda eftersom arbetet är en stor del av 

människans liv (4). Var tredje kvinna som arbetar upplever stress i arbetet (4). 

 

1.2 Definition av stress  

 
Det finns olika definitioner av stress. Den första kallas för stimulusbaserade 

definitionen och i denna definition påverkas stress av miljön (exempelvis, värme, kyla, 

sjukdom, död och buller) som individen befinner sig i och olika påfrestningar som 

individen möter (4, 10). Stimulusbaserade modellen är oberoende av variabler (4). Den 

andra kallas för responsbaserade modellen och i denna definition ses stress som en 

beroende variabel. Utifrån den responsbaserade modellen behöver människor stressen 
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för att överleva. Den sista kallas för processorienterad modell, denna modell fokuserar 

på individens egna tolkningar och värderingar och den omfattar individens egen 

hantering av situationer som upplevs som stressande (4). Miljön som individen befinner 

sig i räknas in i denna modell vid stress och alla dessa saker inom den 

processorienterade modellen är till för att skydda en och att se till att ens välbefinnande 

ska vara bra (4).  

 

 

1.3 Forskning kring stress och arbetsmiljö för kvinnor 

 

I Sverige har det forskats om stress och psykisk arbetsmiljö en tid och nu har även 

denna forskning nått andra länder (11). Förändringar och utvecklingar inom arbetsmiljö 

i Sverige har gjorts för att förbättra arbetsmiljön för anställda på en arbetsplats. Från år 

1997 till och med år 2003 har långtidssjukskrivningar ökat bland anställda kvinnor inom 

vård-och läraryrket, men forskningen anser att det är lika viktigt att studera den 

anställdas privata liv och inte enbart arbetsmiljön. Det finns faktorer som kan påverka 

individers välbefinnande och hälsa utanför arbetet precis som i arbetet (11). Det är 

många forskargrupper som studerar kvinnor och deras hälsa. Genom forskning inom 

detta ämne har forskarna kommit fram till att emotionella reaktioner såsom depressiva 

symtom är kopplade till Stockholmskvinnors familjestress. Det som visats är att 

psykosociala faktorer hos kvinnor ökar riskerna att drabbas av hjärtsjukdomar och för 

de kvinnor som redan insjuknat i hjärtsjukdomar blev sjukdomen sämre (11). Det har 

även visat sig att kvinnor generellt upplever mer stress och symtom av stress än vad 

män gör (8). I boken Jäktad, pressad – utbränd? skriver Kristina Orth-Gomér så här:  

 

”Kvinnors stressmönster och stressupplevelser är 

förvånansvärt litet undersökt, i synnerhet i relation till 

ohälsa” (12. s.39). 

 

Eftersom det inte är mycket undersökt inom just detta ämne skulle det vara bra att 

undersöka kvinnors stressmönster och upplevelser av stress (12).  

 

1.7 KASAM 

 

KASAM står för känsla av sammanhang (17).  Antonovsky utgår från ett salutogent 

perspektiv. Ett salutogent perspektiv menas att friskfaktorer som anpassningsförmåga 

och känslan av sammanhang gör att individen upplever en god och ökande hälsa (18). 

Antonovsky nämner att stress, olika påfrestningar och kaos alltid finns runt omkring oss 

(3). KASAM består av tre olika komponenter och dessa delar är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet och dessa är tre viktiga komponenter för hälsa (4, 3). 

Begriplighet handlar om hur omvärlden upplevs som förståelig och vettig. Hanterbarhet 

handlar om hur individer upplever att de har resurser till att hantera yttre påfrestningar i 

sin vardag. Den tredje komponenten är meningsfullhet som handlar om hur individen 

upplever att livet har en känslomässig mening (3). När dessa tre olika delar är i balans 

så finner personer KASAM (17).   

 

Antonovsky skriver även att stress inte enbart behöver vara något dåligt. Stress kan vara 

bra i vissa arbetssammanhang för det kan göra att personen utför arbetsuppgiften mer 

noggrant och bättre, men med för mycket stress under en längre tid kan det leda till 

ohälsa hos individen (2). I KASAM talas det om att när en person har balans mellan 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet har personen en hög KASAM och med 
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detta är hälsan i balsans (4, 3).  KASAM och stress kan kopplas ihop genom att titta på 

vad som får en person i obalans. När en person hamnar i obalans vid stress beror det 

oftast på höga krav och få resurser (1). Personen känner sig inte tillräcklig för att 

hon/han inte klarar av en viss situation (1). Vid låg KASAM upplever personen obalans 

vid stress. Personen känner sig utsatt och till besvär för andra (17).  

 

1.8 Folkhälsomålet 
 

Av de folkhälsomål som finns så är det folkhälsomålet nummer fyra, ökad hälsa i 

arbetslivet, som passar bäst in på studiens ämne. I detta mål tas det upp att individers 

hälsa påverkas av arbetsmiljön och även vilken form av anställning individerna har (19). 

Det har visats att arbetslivet har en stor påverkan på personers hälsa och välmående. 

Arbetsmiljöfaktorer är ett samlingsnamn av arbetsförhållanden som påverkar personer i 

deras arbeten. Individers hälsa påverkas mycket av arbetsmiljön eftersom under mycket 

av personens tid så befinner sig individen på sin arbetsplats. Individers hälsa kan 

påverkas av arbetsmiljön genom exempelvis anställningsform och försöken att skapa 

balans mellan fritid och arbetsliv (19). Under de senaste åren har antal arbetsolyckor 

och arbetssjukdomar minskat, men när det gäller psykosociala faktorer behövs det 

fortfarande arbetas hälsofrämjande. Många individer upplever höga krav, lågt inflytande 

och otillräckligt socialt stöd. Oro att förlora jobbet påverkar också individens hälsa 

negativt (19). Varje år genomför Statiska centralbyrån och arbetsmiljöverket en 

självskattad undersökning som handlar om ohälsa som arbetet har orsakat. Denna 

undersökning har pågått sedan år 1993. Under år 2010 visade det sig att var femte 

person som hade ett arbete i Sverige hade haft någon form av besvär som kunde kopplas 

till arbetet. Var 17:e person hade även haft besvär som ledde till sjukfrånvaro (19). Det 

var fler kvinnor än män som upplevde de arbetsrelaterade besvären (19). 

 

1.9 Arbetsmiljölagen 

 

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens uppgift att se till att de anställda har 

kunskap om det arbete som de utför. Eventuella risker att drabbas av ohälsa och 

olycksfall ska kunna förebyggas (15, 3). Arbetsgivaren är den som regelbundet ska 

kontrollera arbetsförhållandena och bedöma om det finns risker som kan leda till ohälsa 

eller olycksfall i arbetet. Om ohälsa eller olycksfall inträffar på en arbetsplats ska 

arbetsgivaren så snabbt som möjligt åtgärda problemet så att ingen annan på 

arbetsplatsen drabbas. Sedan är det även arbetsgivaren som ska se till att själva 

arbetsmiljön är tillfredsställande för de anställda(15).  I studien gjord av Kerri Wright 

(2) tas det upp att sjuksköterskor/undersköterskor har ett ansvar att ta hand om sin egen 

hälsa. Så ansvaret med de anställdas hälsa ligger inte enbart på chefen utan de som 

arbetar på en arbetsplats måste även själva se till att deras hälsa är bra. För att se till att 

de anställda har en god hälsa måste arbetsplatsen sikta mot bra arbetsförhållanden både 

fysiskt, psykiskt, tekniskt och socialt (2). Det är viktigt att arbetsmiljön är 

tillfredsställande för personalen (3). Arbetet rör en väldig stor del av en individs liv. 

Arbetet ökar hälsan på grund av att ekonomin blir bättre och det blir lättare att försörja 

sig själv och sin familj (4). Arbetet ökar även hälsan för att det höjer individens sociala 

status (4). 
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1.9.1 Socialt stöd  

 

Det är viktigt med socialt stöd, men ett socialt umgänge kan även det skapa konflikter 

som kan leda till att individer upplever skadlig stress (4). Oftast har det sociala stödet en 

positiv inverkan på vår hälsa och utan det sociala stödet ökar riskerna att drabbas av 

ohälsa (3, 4). Människan behöver stöd från andra i sin omgivning genom att få positiva 

kommentarer och beröm för det som görs (16). Människan mår som bäst när ett samspel 

med andra människor finns. Det sägs att ”ensam är stark” men det har visat sig att de 

individer som är ensamma oftare drabbas av ohälsa. Människan har levt i grupp i många 

århundraden och det behövs för att människans välbefinnande ska vara bra (16).  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetsmiljöfaktorer i form av upplevd 

mental stress påverkar undersköterskor inom äldrevården i en mellansvensk kommun. 

 

1. Hur pass mentalt stressade upplever undersköterskorna som jobbar inom 

äldrevården sig vara? 

 

2. Hur upplever undersköterskor arbetstempot på arbetsplatsen? 

 

3. Finns det något samband mellan KASAM och upplevda risker i arbete vid 

stress? 

 

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

   
I denna studie används KASAM (som står för känsla av sammanhang) som är byggd på 

en teori som kallas för den salutogena teorin. (20).  Denna teori handlar om de faktorer 

som skyddar individen mot ohälsa och håller personerna friska (21). Det var Aron 

Antonovsky som skapade begreppet salutogenes och han ansåg att det var viktigare att 

fokusera på vad som ledde till hälsa än vad som ledde till ohälsa (21). Senare byggde 

Antonovsky utifrån den salutogena teorin ett begrepp som kallas för KASAM (17). 

KASAM består av tre olika komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. En hög KASAM minskar risken för ohälsa hos individer (3). KASAMS 

olika komponenter står för olika saker och vid låg KASAM står begriplighet för att 

personen inte har förmågan till att förstå, bedöma och förklara händelser (17). Detta kan 

leda till att individen känner sig utsatt och har en känsla av att det aldrig kommer bli 

bättre. Hanterbarheten vid låg KASAM står för att personen inte kan hantera händelser 

som sker eller möta olika motgångar (17). Med en låg hanterbarhet är det lätt att 

personen känner sig som ett offer och att man blir felbehandlad av andra. Den sista 

komponenten är meningsfullhet och vid låg KASAM står den för att individen inte 

känner sig delaktig eller har något inflyttande på det som sker runt om. Med en låg 

meningsfullhet så kan individer känna att det inte finns något som är viktigt för dem i 

deras liv och att allt bara är besvärligt (17). Vid låg KASAM känner sig individer sig 

väldigt besvärande, utsatta och individen kan inte hantera situationer som dyker upp. 

Risker med en låg KASAM i arbetet vid stress kan då kopplas ihop. Om en individ inte 

mår bra blir prestationerna sämre och vid omvårdnadsarbete är det viktigt att vårdaren 

är i fokus så det inte uppstår något som kan leda till negativa komplikationer för 

vårdtagaren eller för personen som utför arbetssysslorna. Det är även viktigt att känna 

stöd ifrån sina arbetskamrater och se till att hjälpa varandra för att minska riskerna i 

arbetet. De som är anställda på arbetsplatsen och som har höga krav och låg kontroll och 

inte kan använda sig av sina skickligheter vid utförande av arbetsuppgifter har en 

mycket stressig arbetsmiljö (22). Obalans mellan krav, skicklighet och kontroll leder 

senare till arbetsrelaterad stress och ohälsa. De som är anställda på en arbetsplats och 

har en känsla av hög kontroll och möjlighet att få använda sin kunskap och skicklighet 

upplever en stimulerande arbetsmiljö (22). 
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3 Metod 
 

I denna studie har det delats ut 60 enkäter. Enkäten var ifrån KASAMS korta 

livsfrågeformulär med 13 frågor där svarsalternativen bestod av en 

självuppskattningsskala mellan 1-7. Resultatet som samlades in bearbetades och 

analyserades i SPSS och sedan fördes resultatet in i tabeller och figurer.   

 

3.1 Studiedesign 

 

Denna studie är en kvantitativ studie. I en kvantitativ studie analyseras resultatet utifrån 

siffror, kvantitativ metod består av matematiska tillvägagångssätt (23).Den valda 

studiedesignen i denna studie är tvärsnittsstudie. I denna studie undersöks det hur 

många undersköterskor som upplever stress inom sitt yrke och om det kan medföra 

risker i arbetet och sedan ska det kollas på om det finns ett samband mellan en persons 

KASAM och upplevd stress och risker i undersköterskornas arbete. I en tvärsnittsstudie 

kollas det på hur många som har drabbats av ohälsa under en viss period och även 

förklara möjliga samband förklaras (18).   

 

3.2 Urval 

 

Denna studie genomfördes på anställda undersköterskor inom en mellanstor kommun i 

Sverige. Det är enbart kvinnliga undersköterskor som deltagit i studien. Urvalet skedde 

via ett bekvämlighetsurval. När ett bekvämlighetsurval görs är det de som finns till 

hands som kommer kunna delta i studien (23). Alla undersköterskor på arbetsplatsen 

fick en chans att delta i studien om de ville.    

Urvalet som gjordes via bekanta skedde via ett snöbollsurval. Vid ett snöbollsurval 

känner man personer som tillhör den gruppen som ska undersökas (23). Via de bekanta 

kan man även få tag på fler personer som tillhör den gruppen som ska studeras (23). 

 
3.3 Datainsamling 

 

I denna studie har data samlats in via en enkät (bilaga 2) som delades ut på ett 

äldreboende där kvinnor som jobbar som undersköterskor fått besvara enkäten. 

Enkäterna har även delas ut till bekanta som tillhör den valda studiegruppen. Enkäten 

som användes var en färdig enkät av KASAM som bestod av 13 frågor. Egna 

bakgrunds- och syftesfrågor lades till i enkäten. Totalt delades det ut 60 enkäter. Med 

enkäten följde även ett missivbrev (bilaga 1) med. I ett följebrev berättas det om 

studiens syfte och vem det är som utför studien (24). Det ska även stå med vilka som 

ska besvara enkäten och vad syftet med studien är och också hur studien tar hänsyn till 

de forskningsetiska principer som finns (24). För att kunna utföra den här studien 

kontaktades en chef på ett gruppboende inom den mellanstora kommunen i Sverige. 

Detta för att fråga verksamhetschefen om lov till att dela ut enkäten på arbetsplatsen. 

Enkäten delades ut och samlades in cirka en och en halv vecka senare. Man valde även 

att kontakta bekanta/arbetskollegor för att fråga om de ville besvara en enkät.  

Under cirka 3 veckor har det samlats in 33 enkäter med ett bortfall av 27 personer som 

inte deltagit i studien.  
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3.3.1 KASAMS livsfrågeformulär 

 

Datainsamlingen skedde via KASAMS förkortade livsfrågeformulär med 13 frågor 

(bilaga 2) och även fem egna bakgrund-och syftesfrågor som lades till. För att ta reda på 

hur en persons KASAM ser ut så kan KASAM livsfrågeformulär användas, antingen 

den med 29 frågor eller en kortare variant med 13 frågor.  Under varje fråga finns det 

svarsalternativ 1-7 som personen ska ringa in. När enkäten samlats in räknas poängen 

ihop för de tre olika komponenterna och sedan läggs de ihop för att få ut personens 

fullständiga KASAM. I livsfrågeformuläret med 13 frågor är det högsta poäng man kan 

få 91 och det lägsta är 27 (25).  Poäng för låg KASAM är mellan 27-60, KASAM-

poängen mellan 61-74 är inte låga men inte höga heller och en hög KASAM är mellan 

75-91 poäng (25).  

 

 

3.4 Dataanalys  

 

För att sammanställa resultatet användes SPSS. SPSS användes för att få fram statistiska 

beräkningar av enkäterna som samlades in (24). Innan enkäterna fördes in i SPSS så 

numrerades de för att kunna veta vilken enkät som är vilken (24). Detta måste göras 

eftersom enkäterna är anonyma och för att man ska kunna skilja på enkäterna senare i 

studien om det uppkommer några problem eller om det har blivit fel någonstans. Efter 

att enkätsvaren hade förts in i SPSS så gjordes tabeller och figurer för att på ett snyggt 

sätt visa vad studien hade kommit fram till för resultat. I denna studie valdes det att göra 

korstabeller där det även går att få fram om det finns något signifikant samband mellan 

olika frågor i enkäten. Det gjordes även olika figurer för att tydligare kunna visa 

resultatet på vissa frågor. Eftersom det fanns frågor där undersköterskorna fick skriva 

egna kommentarer så har analysen delat in svar som likande varandra i olika kategorier 

(exempelvis Ja, Nej och Ibland) för att det skulle bli lättare att visa resultatet i 

tabellerna. Kategoriseringen skedde vid inmatningen av enkäterna i SPSS. Tre exempel 

utifrån frågan ”Upplever du några risker i ditt arbete vid stress?” 1. Ja, 2. Ja, med vissa 

moment exempel medicinering, fel vid lyft och 3. Fel vid lyft och medicinering. Dessa 

olika kommentarer har lagts i kategorin ”Ja”. Eftersom svaren var någorlunda lika 

varandra så fanns det inte direkt några svårigheter att dela in svaren i olika kategorier.   

 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden   
 

Vid utförande av en studie ska det tas hänsyn till fyra etiska principer (26). I denna 

studie har man tagit hänsyn till dessa olika principer. Det är viktigt att de som deltar i 

studien får veta vad studien handlar om och vad informationen kommer användas till, 

detta kallas för informationskrav. Vid informationskravet ska deltagaren även få veta att 

det är frivilligt att delta. Deltagarna kunde läsa om detta i ett missivbrev (bilaga 1). 

Samtyckeskrav handlar om att deltagarna själv väljer om de vill delta i studien eller inte 

och att det går att säga ifrån och hoppa av studien när som helst (26). Enkäterna delades 

ut på ett äldreboende där undersköterskorna själva fick välja om de ville göra enkäten 

eller inte. Sedan kontaktades även bekanta (vänner och arbetskollegor) och tillfrågades 

om de ville delta i studien. Samtyckeskravet tar även upp att deltagarna också ska veta 

att det inte kommer medföra negativa konsekvenser om de bestämmer sig i efterhand att 

inte delta i studien. Konfidentialitetskravet tar upp att det inte ska användas några 
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personuppgifter så att någon kan leta reda på eller få reda på vem som har 

besvarat/deltagit i studien/enkäten (26). Enkäten som gjordes var anonym på grund av 

hänsyn till detta etiska krav. Den sista etiska principen heter nyttjandeskrav. Detta krav 

tar upp att data som samlas in enbart ska användas till studiens syfte och att ingen annan 

ska kunna bruka den information som samlats in under denna studie (26). Med hänsyn 

till nyttjandekravet förstördes enkäterna efter att de hade uppfyllt sitt syfte till denna 

studie. Information om detta fanns med i massivbrevet (bilaga 1) som deltagarna fick 

med när enkäterna delades ut.  
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4 Resultat 
 

Det var 33 personer som svarade på enkäten och medelåldern på de undersköterskor 

som deltog var 41-42 år. De med lägst ålder var 22 år och den högsta åldern var 63 år. 

Vissa besvarade inte alla frågor. Det var tre undersköterskor som inte besvarade hur 

gamla de var. Denna tabell visar en sammanställning av svarsfrekvenserna på de olika 

syftesfrågorna i enkäten (bilaga2). Tabellen visar även att 31 procent (n=10) av 

undersköterskorna hade arbetar i 1-5 år på sin arbetsplats och 28 procent (n=9) hade 

arbetat i 10-15 år. De var inom dessa arbetsår de flesta undersköterskorna hade arbetat 

på sin arbetsplats. Det syns att undersköterskorna som deltagit i undersökningen har 

olika synpunkter på hur stress och arbetstempo är under arbetsdagen. Detta kopplades 

ihop med KASAM för att se om det finns någon form av samband mellan upplevelse av 

arbetet och KASAM-poängen som tagits fram med hjälp av livsfrågeformuläret 

(bilaga2).  

 

Tabell 1: Bakgrundsinformation relaterad till uppled mental stress, antal arbetade 

år, upplevd stress i arbetet, arbetstemp och risker i arbetet. 

Variabel Svarsfrekvens 

(n) 

Antal % av 

svarsalternativen 

(relativ frekvens) 

 

Hur länge har du jobbat 

på denna arbetsplats? 

1-5 år 

5-10 år 

10-15 år 

15-20 år 

20-25 år 

Mindre en ett år 

 

Upplevd stress under ett 

arbetspass 

Inget 

Ibland 

Måttligt 

Olika 

Mycket 

 

Arbetstempo 

Mycket stressigt 

Mitt i mellan 

Lite stressigt 

 

Finns det risker i arbetet 

vid stress? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

 

 

 

10 

4 

9 

4 

4 

1 

 

 

 

2 

14 

9 

3 

5 

 

 

14 

13 

5 

 

 

 

22 

2 

9 

 

 

 

31,3 % 

12,5 % 

28,1 % 

12,5 % 

12,5 % 

3,1 % 

 

 

 

6,1 % 

42,4 % 

27,3 % 

9,1 % 

15,2 % 

 

 

43,8 % 

40,6 % 

15,6 %  

 

 

 

66,7 % 

6,1 % 

27,3 % 
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4.1 Fullständig KASAM 

 

I tabell 2 syns den fullständiga KASAM-poängen som undersköterskorna hade jämfört 

med deras ålder.  I tabellen visar det att de flesta har en låg eller mellan KASAM och 

detta gäller för alla åldrar. 33 procent (n=3) i åldrarna 22-32 hade en låg KASAM och 

67 procent (n=6) i samma ålder hade en KASAM på medel.  Tabell 2 visar att totalt 

gällande alla åldrar var det 47 procent (n=14) hade en låg KASAM och 50 procent 

(n=15) hade en KASAM som var mitt emellan.  

 

Tabell 2: Fullständig KASAM jämfört med ålder.  

  Fullständig 

KASAM 

  

Ålder Låg Mellan  Hög Totalt 

 

 

22-32 

 

 

 

 

33-42 

 

 

 

 

44-54 

 

 

 

 

55-63 

 

 

 

 

Totalt 

personer (n) 

 

 

3 

 

33,3 % 

 

 

3 

 

50,0 % 

 

 

6 

 

66,7 % 

 

 

2 

 

33,3 % 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

66,7 % 

 

 

3 

 

50,0 % 

 

 

3 

 

33,3 % 

 

 

3 

 

50,0 % 

 

 

 

15 

 

 

 

 

0 

 

0,0 % 

 

 

0 

 

0,0 % 

 

 

0 

 

0,0 % 

 

 

1 

 

16,7 % 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

9 

 

100,0 % 

 

 

6 

 

100,0 % 

 

 

9 

 

100,0 % 

 

 

6 

 

100,0 % 

 

 

 

30 
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Figur 1: Fullständig KASAM med antal undersköterskor som deltog 

 

Figur 1 består av ett stapeldiagram som visar mer tydligt hur många av 

undersköterskorna som hade låg, mellan eller hög KASAM utav de undersköterskor 

som deltog i studien. Det är 52 procent av undersköterskorna tillsammans som har en 

låg KASAM och en låg KASAM kan skapa en obalans i kroppen som sedan kan leda 

till ohälsa hos dessa personer. Det visar även att det är 45 procent av undersköterskorna 

som har en KASAM som ligger på medel. 
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4.2 Stress i arbetet 

 

 
 

Figur 2: Fullständig KASAM relativt till hur pass stressade undersköterskor 

känner sig under sin arbetsdag? 

I tabellen 3 nedan (sida 15) ser man hur undersköterskorna upplevde stressen på arbetet. 

Detta har även kopplats ihop med undersköterskornas fullständiga KASAM för att ta 

reda på om det finns någon association mellan fullständig KASAM och upplevd stress i 

arbetet. Det som visar sig i figur 2 är att 11 procent (n=11) av de med låg KASAM 

känner sig ibland stressade. Det var även 6 procent av undersköterskorna som hade 

KASAM på medel som kände att stressen på arbetsplatsen var lagom.  
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4.3 Arbetstempo 

 

 
 

Figur 3: Upplevelse av arbetstempot 

 

En av frågorna i enkäten var ”Hur upplever du arbetstempot på din arbetsplats?” 

Resultatet på den frågan visar figur 3 att 14 procent (n=14) av undersköterskorna 

upplevde att arbetstempot var mycket stressigt på deras arbetsplats, men det var även 

många som tyckte att arbetstempot var mitt i mellan. Det var 13 procent (n=13) av 

undersköterskorna som ansåg att arbetstempot på arbetsplatsen var mitt i mellan.  
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4.4 Upplevda risker i arbetet vid stress  
 

En utav de tre olika frågeställningarna var ”Finns det något samband mellan KASAM 

och upplevda risker i arbete vid stress?” och för att ta reda på om det fanns någon 

association mellan upplevd risk och låg, mellan eller hög KASAM gjordes tabell 3. I 

tabellen visar hur många undersköterskor som totalt hade svarat ja på frågan. Totalt var 

det 67 procent (n=22) som upplevde att riskerna ökade vid stress i arbetet. Av dessa 67 

procent (n=22) var det 59 procent (n=13) som hade en låg KASAM och 41 procent 

(n=9) som hade en medel KASAM.  Eftersom denna fråga var en fråga där 

respondenten själv fick skriva in ett svar på så delades de in i Ja, Nej och Ibland. Av de 

67 procent (n=22) upplevde att stress ökade riskerna i arbetet och skrev att vid stress 

ökar riskerna för olyckor vid exempelvis förflyttningar och ibland medicinering.  

 

 

Tabell 3: Upplever du några risker i ditt arbete vid stress? 

  Fullständig 

KASAM 

  

Upplever du några 

risker i ditt arbete 

vid stress? 

Låg Mellan  Hög Totalt 

 

Ja 

 

 

 

 

Nej 

 

 

 

 

Ibland 

 

 

 

 

Totalt  

 

13 

 

59,1 % 

76,5 % 

 

1 

 

50,0 % 

5,9 % 

 

3 

 

33,3 % 

17,6 % 

 

17 

 

51,5 % 

100,0 % 

 

 

 

9 

 

40,9 % 

60,0 % 

 

0 

 

0,0 % 

0,0 % 

 

6 

 

66,7 % 

40,0 % 

 

15 

 

45,5 % 

100,0 % 

 

0 

 

0,0 % 

0,0 % 

 

1 

 

50,0 % 

100,0 % 

 

0 

 

0,0 % 

0,0 % 

 

1 

 

3,0 % 

100,0 % 

 

22 

 

100,0 % 

66,7 % 

 

2 

 

100,0 % 

6,1 % 

 

9 

 

100,0 % 

27,3 % 

 

33 

 

100,0 % 

100,0 % 
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5 Diskussion  
 

5.1 Resultat diskussion 

 

Utifrån resultatet ser man att det var många undersköterskor som hade en låg KASAM. 

Vad beror detta på. Kerri Wright tar i sin artikel upp stress är en obalans mellan krav 

och de resurser som finns för att utföra arbetet. Kan detta kopplas till en låg KASAM. 

Vid låg KASAM upplever individen att den är till besvär och även en känsla av 

utsatthet finns även. Individer med låg KASAM har även svårt att hantera situationer 

som dyker upp. Så finns det någon association mellan låg KASAM och upplevelse av 

stress vid arbetet. Ett samband finns förmodligen mellan dessa två. Båda handlar om en 

obalans hos individer och de kraven i arbetet som kan vara höga liksom att en person 

med låg KASAM känner sig till besvär. Höga krav kan göra att en person tillslut inte 

vet vad den håller på med och hur man ska göra vissa saker, till slut kan denna person 

känna sig i vägen och att hon enbart förstör för alla andra som befinner sig på samma 

plats (17, 1).  

 

Inom vårdarbetet är det viktigt att kunna hantera olika situationer som dyker upp 

exempelvis tunga lyft och krav. Det är lätt som undersköterska att vilja skynda sig till 

att hjälpa kunden och med det kan undersköterskan ibland gör ett tungt lyft som skadar 

ryggen, handleder och nacken. Det är även viktigt att kunna tolka och värdera olika 

händelser under arbetspasset för att minska riskerna för ohälsa vid utförandet av 

arbetsuppgifterna (1). Miljön runt om de anställda kan även den vara stressande men 

den anställda måste på sitt egna vis försöka kontrollera det som händer runt omkring 

dem. En åsikt är att det är viktigt att när den anställda kliver in på sin arbetsplats ska 

inte privatliv följa med in och samma gäller när den anställda slutar för dagen så ska 

inte arbetet följa med en hem. 

 

 Det visade sig i resultatet att det var ett lågt antal av personer med hög KASAM i 

denna studie. Om fler hade deltagit och det fanns tid att vänta in fler undersköterskor 

som kunde tänka sig att delta blivit annorlunda. Det skulle vara intressant att se om det 

skulle bli fler med högre KASAM eller om man kan säga att undersköterskor i 

allmänhet i den här mellansvenska kommunen har en KASAM som ligger på låg eller 

medel. För om det i allmänhet ser ut så att undersköterskorna inom den här kommunen 

har en låg KASAM skulle det behövas insatser till de anställda undersköterskorna i 

branschen för att försöka undvika ohälsa (17). Insatserna ska försöka minska stress på 

arbetet för undersköterskor och det behövs även för att minska riskerna som uppstår när 

en undersköterska känner sig stressad. Det är lätt att saker händer i vårdyrket. Det räcker 

att en undersköterska står fel vid ett lyft så finns det en risk att undersköterskan skadar 

sin rygg och händer detta ofta kan det tillslut leda till sjukskrivning på grund av 

ryggproblem. 

 

I resultatet visade det sig att 14 procent (USK n=14) av undersköterskorna upplevde att 

arbetstempot var högt (stressigt) i arbetet. Skulle socialt stöd kunna ändra upplevelsen 

av att arbetstempot är högt för dessa undersköterskor. Socialt stöd är inget som har 

funnits med i enkäten synligt och men tänker man på det så kan det gå att koppla till 

undersköterskornas upplevelser. Det sociala stödet har en positiv inverkan på individers 

hälsa och minskar risken att drabbas av ohälsa (4, 3). Känner sig undersköterskor utsatta 

och upplever situationer som jobbiga kan det vara bra att få ett socialt stöd av någon i 

ens omgivning. Så för att minska undersköterskors upplevelse av ett högt arbetstempo 

kanske det skulle vara bra att se till att undersköterskorna stöttar varandra i arbetet och 
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att de finns där för varandra i situationer som känns jobbiga. Alla behöver få höra 

positiva kommentarer och få beröm för det som görs för att orka utföra saker (16). 

 

I resultatet kom det fram att de flesta undersköterskor hade arbetat på sin arbetsplats 1-5 

år eller 10-15 år. Det skulle ha varit intressant att koppla undersköterskornas arbetsår till 

undersköterskornas upplevda KASAM. Om detta hade gjorts så skulle det kunna 

analyseras om det fanns någon koppling mellan antal arbetsår på arbetsplatsen och 

undersköterskornas upplevda KASAM. 

 

Det kom även fram i resultatet att de flesta undersköterskorna som hade en låg KASAM 

upplevde att riskerna ökade i arbetet vid stress (tabell 3). Det var 59 procent (n:13) av 

de undersköterskor som besvarade frågan om de upplevde några risker i arbetet vid 

stress med ett Ja. 41 procent (n:9) av de undersköterskor med medel KASAM upplevde 

även att det fanns risker i arbetet vid stress. Totalt var det 22 undersköterskor som 

upplevde att stress ökade riskerna i arbetet. Alltså är det mer en hälften av all 

undersköterskor som deltog i undersökningen som upplevde att risk ökade i arbetet vid 

stress. Det är viktigt att personer som jobbar inom vården är noga att utföra sina 

arbetsuppgifter rätt så att de själva inte råkar illa ut eller råka skada kunden.  

 
5.2 Metod diskussion  

 

Genom att välja att göra enkäter till denna studie så var det fler undersköterskor som 

besvarade enkäten, än om det hade valts att göra intervjuer istället. Hade det gjorts 

intervjuer istället för enkäter skulle färre undersköterskor ha deltagit i studien. Att då 

säga att det är allmänt att undersköterskir inom denna kommun upplever att arbetstempo 

på det här sättet stämmer inte. Även att de känner sig stressade och att de upplever 

risker vid stress i arbetet skulle bli mindre allmänt, om en intervju gjordes än om 

enkäter gjordes. Detta på grund av att det ät fler undersköterskor som deltar i en 

enkätstudie än vid en intervjustudie. Men det går inte att säga att de resultat som blivit 

utifrån enkäterna är allmänt för undersköterskor i den Mellansvenska kommunen. 

Därför att det är ett för få antal undersköterskor i kommunen som deltog i studien. 

 

Det blev ett stort bortfall i denna studie. Utav 60 enkäter som delades ut var det enbart 

33 procent (n=33) av enkäter som samlades in igen. Så ett bortfall på 27 procent (n=27) 

blev det. Varför bortfallet blev så stort vid insamlingen av enkäterna var för att många 

undersköterskor nämnde att det inte fanns någon tid till att besvara enkäten. Alltså hade 

undersköterskorna upplevd tidsbrist till att besvara enkäter och detta kan kopplas till att 

arbetstempot är högt och att undersköterskor upplever stress i sitt yrke så att de inte 

fanns någon tid till att besvara enkäterna. En annan orsak till bortfallet kan bero på att 

uppsatsen ska skrivas på en begränsad tid.  Detta ledde till att det inte fanns någon tid 

att påminna undersköterskorna (USK) om enkäten. Insamlingen av enkäterna avslutades 

tidigare än önskat för att hinna klart med studien inom den begränsade tiden som givits.  

  

Att välja en enkät som redan är testad gjorde så att resultatet blev mer pålitligt än vad 

det kanske skulle ha blivit vi en egen strukturerad enkät. Eftersom enkäten redan blivit 

använd och analyserad så var det ett säkert val att använda KASAMS livsfrågeformulär 

(bilaga 2). Sedan lades det även till extra bakgrunds-och syftesfrågor i enkäten för att på 

ett lättare sätt kunna få svar på de frågeställningar som studien hade. Det mindre bra 

med studien var att det blev mycket bortfall och att det inte var många som ville delta, 

men det man måste tänka på är att man aldrig får tvinga personer till något som de själv 

inte vill. Alla som deltagit i studien har deltagit frivilligt men det skulle varit intressant 
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om fler hade velat delta i studien. För att få fler att delta i en undersökning skulle man 

ha kontaktat fler boenden i kommunen och delat ut enkäter där också, men som tur var 

fanns det bekanta som arbetade som undersköterska inom kommun som även kände 

andra som gjorde det. Det som skulle kunna göras annorlunda var att ta kontakt med 

flera olika boenden i kommunen och inte förlita sig på att undersköterskor på ett boende 

skulle besvara alla enkäter. En annan svaghet med studien är det låga antalet 

undersköterskor som deltagit i undersökningen för att kunna säga att undersköterskor i 

allmänt inom kommunen anser att stress kan öka riskerna i arbetet. En större studie 

skulle behöva göras där fler undersköterskor inom kommunen deltar, för att kunna se 

om undersköterskor i allmänt inom kommunen upplever risker vid stress i sitt arbete 

och hur det upplever stress i arbetet. 

 

En sak som kan ha påverkat studiens resultat är att enkätfrågorna som bestod av 

bakgrundsfrågor var frågor där undersköterskorna själva fick skriva in en kommentar 

om hur de upplevde arbetet (exempelvis stress, arbetstempo och risker). Sedan när 

enkäterna fördes in i SPSS så delades deras kommentarer in i olika kategorier 

(exempelvis Ja, Nej eller Ibland) för att på ett bättre sett kunna redovisa data i resultatet. 

Det var lätt att skriva in dessa olika kommentarer i olika kategorier då svaren var lika 

varandra. Detta är en sak som är bra att tänka på till nästa gång om en sådan här studie 

ska genomföras och det är att strukturera upp bakgrundsfrågorna med svarsalternativ 

redan ifrån börja. Nu var det tur att svaren såg så pass lika ut när de hade svarat på 

frågan ”Upplever du risker i ditt arbete vid stress?” detta gjorde det lätt att dela in 

svaren i de olika kategorierna, men det är en viktig sak att tänka på om en ny 

undersökning skulle göras. 

 

Det är även osäkert hur resultatet ska tolkas. Är svaren som kommit in via enkäten svar 

som de kände just då när de besvarade enkäten eller är det svar hur det har känt under 

hela veckan eller att de ständigt upplever stressen, arbetstempot och riskerna i sitt arbete 

på detta sätt. Det som skulle kunna gjorts annorlunda med denna enkät är att tydligt ge 

information om att de saker som frågas handlar om just den dag de besvarade enkäten 

eller inom veckan eller under en månads tid.  
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5.3 Slutsats 

 

Det har varit intressant att göra denna studie. Undersköterskor är en grupp som kan få ta 

emot negativa kommentarer av kunder/patienter och anhöriga. I studien var det många 

som svarade att de var stressade i arbetet och detta kan kopplas till att 

undersköterskorna upplever tidsbrist i sitt arbete. Det var även intressant att studera 

detta ämne för att se hur undersköterskor upplevde sin arbetssituation. Som nämnts 

tidigare så får undersköterskor ta i emot ganska mycket negativa saker. 

Undersköterskorna har ett väldig stort ansvar eftersom de arbetar med människor. Det 

var som sagt ett intressant ämne att studera och vidare forskning borde göras. Den 

vidare forskningen borde fokusera på att få in fler deltagare i studien så att resultatet blir 

mer allmänt för hur undersköterskor upplever stress och risker i arbetet. I bakgrunden 

står det även att det behövs göras mer undersökningar angående kvinnors stressmönster 

och stressupplevelser i relation till ohälsa (12). Denna infallsvinkel skulle kunna vara 

något som skulle behövas forskas i eller undersökas. Töres Theorell (11) tar upp i sin 

bok att det är viktigt att studera anställdas privata liv också, inte bara focusera på deras 

arbetsmiljö. Så utifrån denna studie skulle en fortsatt forskning kunna vara att även 

studera undersköterskors privata liv för att ta reda på om det finns faktorer i deras 

privata liv som påverkar deras upplevelse av stress, arbetstempo och risker vid stress i 

deras arbete.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Missiv brev 

Hej! Jag är en student som går på hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. 

Just nu håller jag på med mitt examensarbete inom Folkhälsa där jag skriver om hur 

undersköterskor inom Gävle kommun upplever stress inom sitt arbete och om stress kan 

medföra några risker i arbetet vid stress. Till detta har jag utformat fem bakgrundsfrågor 

och även tagit hjälp av en enkät som handlar om KASAM (känsla av sammanhang) som 

består av 13 frågor. Enkäten tar ca 5-15 minuter att besvara.  Jag skulle med anledning 

av detta vara tacksam om du kan ta dig tid att svara på denna enkät. Enkäten är helt 

anonym och enkätsvaren kommer att avidentifieras så det kommer inte synas att det är 

du som svarat. Känner du några frågor in på enkäten att du inte längre vill delta så är det 

helt okej att säga detta och det blir inga negativa följder. Denna enkät är frivillig och 

görs enbart till detta examensarbete. Efter att examensarbetet är klart kommer dessa 

enkäter förstöras.  

Jag skulle vara väldigt tacksam om du skulle vilja besvara enkäten! Om du har några 

frågor är du välkommen att kontakta mig. 

Med vänlig hälsning, Erica Hellström  

Kontaktinformation: 

Telefon: 073-7592466    

Mejl: hhp11ehm@student.hig.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Bakgrunds Frågor: 
 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur länge har du jobbat som undersköterska på denna arbetsplats? 

 

3. Hur pass stressad känner du dig under din arbetsdag? 

 

4. Hur upplever du arbetstempot på din arbetsplats? 

 

5. Upplever du några risker i ditt arbete vid stress? 

KASAM- livsfrågeformulär (13 frågor) 
Här är några frågor som berör olika områden i livet. Varje fråga har 7 olika svar. Var 

snäll och markera den siffran som bäst passar in på ditt svar. Siffran 1 eller 7 är 

yttervärden. Om du instämmer i det som står under 1 så ringa in 1:an; om du instämmer 

i det som står under 7, så ringa in 7:an. Om du känner annorlunda, ringa in den siffran 

som bäst överensstämmer med din känsla. Ge endast ett svar på varje fråga. 

 
1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig? 

     1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

Mycket sällan                                                                                                         Mycket ofta 

eller aldrig  

 
2. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du 

kände väl? 

    1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

   Har                                                                                                                               Har 

aldrig hänt                                                                                                                 ofta hänt 

 
3. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 

     1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

   Har                                                                                                                                Har 

aldrig hänt                                                                                                                   ofta hänt 

 
4. Hittills har ditt liv: 

           1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

 Helt saknat                                                                                                              Genomgånde 

Mål och mening                                                                                                       Haft mål och 

                                                                                                                                     mening 

 

5. Känner du dig orättvist behandlad? 

         1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

  Mycket ofta                                                                                                          mycket sällan/ 

                                                                                                                                  aldrig 

 



 

 

6. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall 

göra? 

    1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

          Mycket ofta                                                                                                                mycket sällan/ 

                                                                                                                                  Aldrig 

 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till: 

        1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

Glädje och djup                                                                                                         Smärta och 

tillfredställelse                                                                                                              leda 

 

8. Har du mycket motsstridiga känslor och tankar? 

      1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

Mycket ofta                                                                                                            mycket sällan/ 

                                                                                                                                  Aldrig 

 

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

      1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

Mycket ofta                                                                                                           mycket sällan/ 

                                                                                                                                  Aldrig 

 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. 

Hur ofta har du känt det så? 

      1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

  Aldrig                                                                                                                        mycket ofta 

 

11. När något har hänt , har du vanligtvis funnit att: 

        1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

Du över- eller                                                                                                           du såg saken i 

undervärderade                                                                                                      dess rätta 

dess betydels                                                                                                          proportion 

 

12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? 

        1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

Mycket ofta                                                                                                            mycket sällan/ 

                                                                                                                                  aldrig 

 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

       1                    2                    3                    4                     5                    6                    7 

Mycket ofta                                                                                                           mycket sällan/ 

                                                                                                                                 aldrig 

 

 

 

 

  


