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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att studera om det finns en signifikant korrelation mellan 

stress och sömn bland personalen i fem kommunala hemtjänster, samt om eventuellt samband 

är åldersberoende. Frågeställningarna var: finns det en signifikant korrelation mellan stress 

och sömn? Finns det någon skillnad i upplevd stress mellan unga vuxna och äldre vuxna? 

Påverkar åldern sömnkvalitén? Interagerar ålder, stress och sömn med varandra? En 

kvantitativ enkätundersökning har utförts då enkäter distribuerades till fem olika kommunala 

hemtjänster. Undersökningsdeltagarna bestod av 51 respondenter mellan åldrarna 20 till 65 år. 

Enkäterna bestod av stressenkäten Perceived Stress Scale och sömnenkäten Karolinska Sleep 

Questionaire. Resultaten visade en signifikant korrelation mellan stress och sömn och mellan 

stress och sömnindexen. Ingen signifikant korrelation mellan åldersgrupp och sömn, mellan 

åldersgrupp och sömnindexen och mellan åldersgrupp och stress. Ingen interaktion mellan 

åldersgrupp, stressgrupp och sömn. Ingen interaktion mellan åldersgrupp, stressgrupp och 

sömnindexen.  

 

Nyckelord: stress, insomni, sömnstörningar, ”rekommenderande antal sovtimmar”, hemtjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of the present study was to investigate if there is a significant correlation between 

stress and sleep among the staff in the five municipal home care services, as well as if the 

possible relationship is age dependent. The questions were: is there a significant correlation 

between stress and sleep? Is there any difference in perceived stress between young adults and 

older adults? Do age affects the sleep quality? Interacts age, stress and sleep with each other? 

A quantitative survey has been carried out were the questionnaires were distributed to five 

different municipal care services. Study participants consisted of 51 respondents between the 

ages 20 to 65 years. The surveys consisted of stress survey Perceived Stress Scale and sleep 

questionnaire Karolinska Sleep Questionaire. The results showed a significant correlation 

between stress and sleep and between stress and sleep indices. No significant correlation 

between age group and sleep, between age group and sleep indices and between age group 

and stress. No interaction between age group, stress group and sleep. No interaction between 

age group, stress group and sleep indices.   

 

Title: Stress and sleep – Perceived general stress and sleep among home care workers. 

Keywords: stress, insomnia, sleep disorders, "recommendatory number of sleeping hours", 

home care workers. 
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Introduktion 

Under de senaste 20 åren har samhället förändrats. Arbetet har förändrats och människan har 

fått ökade krav på sig då tempot i arbetet har höjts. Ett flertal arbeten har diffusa mål, höga 

förväntningar på människans egenansvar och tillgänglighet inom arbetet. Detta har lett till att 

människan har svårt att hålla isär sitt privata liv och sitt arbete, vilket vidare har lett till att 

alltfler människor har kommit att drabbas av olika former av stress på grund av sina arbeten 

(Stressforskningsinstitutet, 2012).                                                                                        

Drake, Furudate, Inoue et al. (2014) visade att det existerar en signifikant korrelation 

mellan stress och sömnstörningar då stress ger en negativ inverkan på sömnen och leder 

därmed till sömnstörningar. Undersökningens resultat visade även att människor som tidigare 

har utsatts för en stressande kontext och sedan tänker tillbaka på den stressande kontexten, är 

mer mottagliga för sömnstörningar än människor som känner sig ängsliga inför en 

kommande, stressande kontext (Drake, Furudate, Inoue, Kobayashi, Nakajima, Okajima, Roth 

& Sasai, 2014, s. 200). Axelsson, Kecklund och Åkerstedt (2007) visade att det existerar ett 

signifikant samband mellan stress och sömn. Deras studie visade att personer som känner sig 

stressade när de ska gå och lägga sig, vaknar flera gånger under natten, sömnkvalitén 

reduceras och det tar även längre tid för dessa personer att komma in i djupsömnsstadiet. 

Axelsson, Kecklund och Åkerstedt menade att en reducerad sömnkvalité och ett flertal 

uppvaknanden under natten, är kännetecken på att man har drabbats av sömnrubbningar 

(Axelsson, Kecklund & Åkerstedt, 2007, s. 172-173). Drake, Pillai och Roth (2014) 

definierade insomni som en klinisk sjukdom där en individ som lider av insomni har problem 

med insomnandet och problem med att kunna sova utan uppvaknanden under natten. Studiens 

resultat visade att människor som utsätts för stress har en benägenhet att, ända upp till ett år 

senare, kunna drabbas av insomni (Drake, Pillai & Roth, 2014, s. 1295 & 1300). 

Dahlgren, Ekstedt, Kecklund, Samuelson och Åkerstedt (2001) visade att människor 

som har dålig sömnkvalitet, tenderar att vara trötta och stressade under nästkommande dag. 

Vidare visade deras studie att upplevd stress påverkar sömnkvalitén negativt (Dahlgren, 

Ekstedt, Kecklund, Samuelson & Åkerstedt, 2001, s. 65).  

Stress är en vanlig orsak till att människor inte kan sova och kan därmed ge 

sömnrubbningar. Stress leder till att människans nervsystem anpassar sig till ett vaket tillstånd 

då människan försätter sig i ett uppvarvat tillstånd. Konsekvensen blir en ytligare sömn och 

mindre djupsömn. Risken för att vakna tidigt på morgnarna och inte kunna sova vidare förhöjs 

(Bengtsson, 2013). Vid kronisk stress sker en överaktivitet i det sympatiska nervsystemet och 
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en förhöjd ämnesomsättning, som i sin tur orsakar insomni (Ingre, Kecklund, Kecklund, 

Söderström & Åkerstedt, 2000, s. 11). Stress leder till en förhöjd ämnesomsättning och en 

förhöjd kroppstemperatur, vilket bidrar till sömnstörningar då insomningstiden blir längre, det 

blir svårare att komma in i djupsömn och det ökar risken för att man vaknar under natten 

(Karolinska Institutet, 2014). 

Enligt Mirjam Ekstedt och Göran Kenttä (2011) handlar COR-teorin (Conservation of 

Resources theory) om att människan har som mål att skapa och bibehålla resurser. Genom en 

upplevelse av att kunna skapa och bibehålla dessa resurser, leder det till en tillfredsställelse 

inom arbetet, en känsla av kontroll och man får därmed positiv energi. Brist på engagemang 

och motivation, skapar en negativ självkänsla hos människan, vilket vidare leder till reducerad 

energi och en reducering av människans resurser (Ekstedt & Kenttä, 2011, s.1685). Armon, 

Melamed, Shapira och Shirom (2008) illustrerade att utbrändhet och kronisk stress kan 

kopplas till sömnrubbningar. COR-teorin visade att det existerar en negativ spiral mellan 

utbrändhet, kronisk stress och sömnrubbningar. COR-teorin innebär att människan upplever 

stress då denne antingen saknar resurser eller upplever en oförmåga att kunna behålla resurser 

för att kunna lösa någonting specifikt, till exempel kunna lösa någonting i arbetet (Armon, 

Melamed, Shapira & Shirom, 2008, s. 6 & 9). De Jonge et al. (2008) hävdade att brist på 

resurser i arbetet i kombination med känslomässiga krav, leder till stress och utbrändhet. 

Personal inom vården upplever känslomässiga krav i sitt arbete och riskfaktorn för att de blir 

utbrända är hög (De Jonge, Le Blanc, Noordam & Peeters, 2008, s. 1461 & 1467-1468). I 

Andersen och Westgaards (2013) studie har 17 personer, från sex olika hemtjänster inom 

Norges kommuner, intervjuats. De 17 intervjupersonerna ansåg sitt arbete som stressigt, 

hektiskt och tidspressat. De upplevde sitt arbete som tidspressat då de får ett tidsschema med 

arbetsuppgifter hos vardera klient, som de förväntas utföra inom en viss tidsram. Dessa 

tidsramar upplevde hemtjänstpersonalen som orealistiska, eftersom de är alltför snålt tilltagna. 

Det vill säga att hemtjänstpersonalen inte hinner hjälpa klienterna med annat än det som är 

angivet i tidsschemat (Andersen & Westgaard, 2013, s. 2 & 10). 

Upplevelse av stress och sömnbehov varierar mellan yngre vuxna och äldre vuxna. 

Enligt Hertel, Krumm, Rauschenbach och Thielgen (2013) upplever äldre vuxna en lägre nivå 

av stress än yngre vuxna på arbetet. Detta då äldre vuxna har en längre tids erfarenheter och 

kunskaper att ta till än de yngre vuxna. De äldre vuxna har, i sina arbeten, tagit itu med och 

löst fler svårhanterliga kontexter än vad de yngre vuxna har. De äldre vuxna upplever på så 

vis inte stressande situationer som lika stressande som de yngre vuxna. Medelvärdet för ålder, 

inom ett åldersintervall på 15-87 år, räknades ut för att kunna definiera yngre vuxna och äldre 
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vuxna. Gränsen för yngre vuxna och äldre vuxna drogs vid 38,3 år (Hertel, Krumm, 

Rauschenbach & Thielgen, 2013, s. 784-785). Enligt Baltzan, Elkholy, Palayew och Wolkove 

(2007) sover äldre vuxna färre timmar per natt än yngre vuxna. Yngre vuxna sover vanligtvis 

7-8 timmar per natt. Äldre vuxna, som är över 60 år, sover vanligtvis 6,5 timmar per natt 

(Baltzan, Elkholy, Palayew & Wolkoves, 2007, s. 1299). Vuxna mellan åldrarna 18-30, 

rekommenderas sova cirka 8 timmar per natt. Vuxna mellan åldrarna 30-60, cirka 7-8 timmar 

och vuxna mellan åldrarna 60-70, cirka 6,5-7 timmar (Hälsosidorna, 2015). 

Torbjörn Åkerstedt (2010) visade att människor med insomni sover i genomsnitt cirka 6 

timmar och 51 minuter per natt under arbetsveckorna, dock sover de i genomsnitt 1 timme 

mer per natt under helgerna. Detta, menade Åkerstedt, kan delvis bero på att det ställs krav i 

arbetet som gör att de sover något mindre per natt under arbetsveckorna i jämförelse med 

nätterna under helgerna (Åkerstedt, 2010, s. 2072).                         

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie var att studera om det finns en signifikant korrelation mellan 

stress och sömn bland personalen i fem kommunala hemtjänster, samt om eventuellt samband 

är åldersberoende. Frågeställningarna var: finns det en signifikant korrelation mellan stress 

och sömn? Finns det någon skillnad i upplevd stress mellan unga vuxna och äldre vuxna? 

Påverkar åldern sömnkvalitén? Interagerar ålder, stress och sömn med varandra?  
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Metod 

Deltagare och urval 

Urvalsprocessen utgick från ett ändamålsenligt urval då det var fem kommunala hemtjänster, 

inom mellersta Sverige, som kontaktades. Anledningen till att hemtjänstpersonal valdes att 

ingå i studien är att det finns belägg för att det kan råda stress inom hemtjänsten. Antalet 

anställda var mellan 8-30 personer på de fem arbetsplatserna, vilket resulterade i en 

urvalsgrupp på 40 till 150 undersökningsdeltagare. Enkäterna besvarades av 55 respondenter. 

Orsaken till att det enbart var 55 respondenter som besvarade enkäterna, kan vara att inte alla i 

personalen fick ta del av studien då personalen arbetade olika skift (dagskift och nattskift). 

Flera av cheferna poängterade även att många i personalen var hemma på grund av 

förkylning. Fyra av respondenterna uteslöts. En respondent besvarade inte sex av enkätens 

frågor och tre respondenter besvarade inte frågan om ålder. Detta resulterade i en 

undersökningsgrupp på 51 respondenter. 

Urvalsgruppen delades in i ålderskategorierna unga vuxna (20-36 år) och äldre vuxna 

(37-65 år). Yngste undersökningsdeltagaren 20 år, äldste deltagaren 65 år. Gränsen drogs vid 

36 för vilka som skulle kategoriseras som unga vuxna och äldre vuxna då medianen för 

deltagarnas åldrar blev 36. Det var 26 respondenter som kategoriserades in i åldersgruppen 

unga vuxna och 25 respondenter som kategoriserades in i åldersgruppen äldre vuxna. 

Material 

Enkätformulären bestod av en stressenkät (se Bilaga 4) som benämns ”Perceived Stress 

Scale” (den svenska versionen användes i denna undersökning) och en sömnenkät (se Bilaga 

5) som benämns ”Karolinska Sleep Questionnaire”. Perceived Stress Scale brukas enbart som 

ett medel för komparativa studier där människors upplevda stressnivå kompareras. Perceived 

Stress Scale är därmed inte ett diagnostiskt mätinstrument för att illustrera om en person lider 

av klinisk stress (http://www.psy.cmu.edu/~scohen/). 

Stressenkäten innefattades av 14 frågor om upplevelse av allmän stress. 

Svarsalternativen bestod av en femgradig svarsskala (0 till 4), där 0 stod för ”Aldrig”, 1 för 

”Nästan aldrig”, 2 för ”Ibland”, 3 för ”Ganska ofta” och 4 för ”Väldigt ofta”. För uträkning av 

stressenkäten (se Bilaga 1).  

Sömnenkäten innefattades av 14 frågor (a till n) som besvarades utifrån följande 

påstående problem angående sömnen under de senaste tre månaderna. Svarsalternativen 

bestod av en sexgradig skala, där ”Aldrig” innebar inga problem, ”Sällan – Någon, några 
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ggr/år”, ”Ibland – Flera ggr/mån”, ”Ofta – 1-2ggr/vecka”, ”För det mesta – 3-4 ggr/vecka” 

och ”Alltid – 5ggr eller mer/vecka”. Sömnenkäten avslutades med fem frågor, där två av 

frågorna innebar att ange klockslag om när man går och lägger sig och när man stiger upp på 

morgnarna under arbetsveckan respektive ledigheten. Tredje frågan var att svara i minuter hur 

länge man ligger vaken innan man somnar under arbetsveckan respektive ledigheten. Fjärde 

frågan innebar att besvara om man anser sig få tillräckligt med sömn. Frågan besvarades med 

svarsalternativen ”Ja, definitivt tillräckligt”, ”Ja, i stort sett tillräckligt”, ”Nej, något 

otillräckligt”, ”Nej, klart otillräckligt” och ”Nej, långt ifrån tillräckligt”. Femte frågan innebar 

att besvara om hur man tycker att man sover. Frågan besvarade med svarsalternativen 

”Mycket bra”, ”Ganska bra”, ”Varken bra eller dåligt”, ”Ganska dåligt” och ”Mycket dåligt”. 

För uträkning av sömnenkäten (se Bilaga 1).  

Vid beräknandet av antalet sovtimmar per natt under arbetsvecka och ledighet, användes 

svenska versionen av Excel (se Bilaga 2). Tiden då vardera respondent går och lägger 

sig/stiger upp avrundades då det var ett flertal respondenter som svarade att de går och lägger 

sig mellan klockslagen 22:00-23:00, vilket avrundades till 22:30.  

Vid beräknandet av antalet timmar för lite sömn per natt under arbetsveckan och 

ledighet, användes uträkningen för hur många timmar vardera respondent sover per natt, för 

att sedan kompareras med Hälsosidornas rekommenderande sovtid per natt. 

Medianen för stress beräknades för att kunna definiera hög respektive låg stress, vilket 

definierades som stressgrupp. Detta för att kunna beräkna oberoende flervägs-ANOVOR och 

på så sätt se om det existerar någon interaktion mellan stress, sömn, sömnindex och 

åldersgrupp.         

Tillvägagångssätt 

Undersökningsdeltagarna var anställda inom fem olika kommunala hemtjänster. Cheferna 

kontaktades via telefon. De fick ta del av missivbrev och enkäterna för att få tillåtelse till 

utförande av undersökning. Enkäterna distribuerades till cheferna som distribuerade enkäterna 

till de anställda. Hemtjänsterna fick en vecka på sig att besvara enkäterna innan de hämtades 

in av undersökningsledaren. 

Design och dataanalys 

Undersökningen utgick från en kvantitativ ansats då en enkätundersökning utfördes. 

Undersökningen var av deskriptiv- och komparativ karaktär. Dataanalysen innefattades av 
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intervallvariabler där kategorierna stress, sömn och ålder analyserades. Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient och fyra oberoende flervägs-ANOVOR beräknades.  

Statistikprogrammet (SPSS) användes för att beräkna variablerna stress, sömn, 

sömnindexen och åldersgrupp, samt för att beräkna Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient och oberoende flervägs-ANOVA. Excel användes för 

att beräkna de tre sömnindexen och för att beräkna medelvärde och standardavvikelse i antal 

sovtimmar per natt och antal för lite sovtimmar per natt.  

Forskningsetiska överväganden 

Undersökningsdeltagarna fick ett missivbrev (se Bilaga 3) som försättsblad till enkäterna. I 

missivbrevet blev de informerade om syftet med undersökningen: att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas närsomhelst, att ingen annan än undersökningsledaren kommer att se hur 

de har svarat på enkätfrågorna och att svaren enbart kommer att användas i föreliggande 

studie. Undersökningsdeltagarna utlovades anonymitet och konfidentialitet. 
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Resultat 

Frågeställningarna besvarades genom att beräkna medelvärden och standardavvikelser för 

samtliga variabler, beräkna Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient och fyra 

oberoende flervägs-ANOVOR och slutligen sammanfatta respondenternas sömnkvalité. 

 

Tabell 1. Medelvärden (M), standardavvikelser (s) och maxvärde (Max) för samtliga 

variabler. 

  N M (s) Max 

Upplevd stress (unga vuxna) 26 23,23 8,28 43 

Upplevd stress (äldre vuxna) 25 24,96 6,83 37 

Sömn (unga vuxna) 26 62,85 11,65 84 

Sömn (äldre vuxna) 25 60,24 10,49 78 

Sömnkvalitetsindex/insomniindex (unga vuxna) 26 18,00 4,52 24 

Sömnkvalitetsindex/insomniindex (äldre vuxna) 25 15,92 4,34 22 

Uppvaknandebesvärsindex (unga vuxna) 26 12,92 2,97 18 

Uppvaknandebesvärsindex (äldre vuxna) 25 12,00 3,52 17 

Sömnighetsindex/trötthetsindex (unga vuxna) 26 22,77 4,61 30 

Sömnighetsindex/trötthetsindex (äldre vuxna) 25 23,12 2,85 29 

Antal timmar sömn per natt under arbetsvecka 51 7,13 0,59 8,45 

Antal timmar sömn per natt under ledighet 51 8,56 1,08 11 

Antal timmar för lite sömn per natt under arbetsvecka 51 0,30 0,43 4 

Antal timmar för lite sömn per natt under ledighet 51 0,04 0,18 2 

 

I tabell 1 visas medelvärden och standardavvikelser för studiens variabler. Variabeln upplevd 

stress ger ett mått på stressnivån. Variabeln sömn ger ett mått på sömnvärdet. De tre 

variablerna  sömnkvalitetsindex/insomniindex, uppvaknandebesvärsindex, 

sömnighetsindex/trötthetsindex utgör delmått. Variabeln sömnkvalitetsindex/insomniindex 

ger ett mått på om man har problem med insomni. Variabeln uppvaknandebesvärsindex ger 

ett mått på om man har utsatts för stress under en längre tid. Variabeln 

sömnighetsindex/trötthetsindex ger ett mått på graden av trötthet. Antal timmar sömn per natt 

visar hur mycket respondenterna sover per natt under arbetsvecka respektive ledighet, vilket 

mäts i timmar och minuter. Antal timmar för lite sömn per natt visar hur pass för lite 

respondenterna sover, under arbetsvecka respektive ledighet, gentemot den rekommenderade 

sovtiden att sova per natt. Även detta mäts i timmar och minuter.  

Maxvärden räknades ut för att se om det förekommer några golv- och takeffekter, golv- och 

takeffekter förekommer inte.  
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Tabell 2. Korrelationsmatris över variablerna stress, sömn, sömnindex och ålder. 

 

 

I tabell 2 visas korrelationskoefficienter för variablerna stress, sömn, sömnindex och ålder. 

Korrelationsmatrisen utfördes för att se om det existerar någon signifikant korrelation mellan 

stress, sömn, sömnindex och ålder. Korrelationsmatrisen visar att det existerar en signifikant 

negativ korrelation mellan stress och sömn och en signifikant negativ korrelation mellan 

stress och vardera sömnindex. Det existerar en signifikant positiv korrelation mellan sömn 

och vardera sömnindex och en positiv korrelation mellan sömnindexen. 

 

Fyra oberoende flervägs-ANOVOR utformades. Detta för att se om ålder, stress och sömn 

interagerar med varandra och för att se om stressnivån och sömnvärdena skiljer sig åt 

beroende på gruppindelning av hög och låg stress respektive åldersgruppindelningen unga 

vuxna respektive äldre vuxna. I den första variansanalysen visas förhållandet mellan 

åldersgrupp, stressgrupp och totala mängden sömn. I de tre resterande variansanalyserna visas 

förhållandet mellan åldersgrupp, stressgrupp och tre olika delkomponenter för sömn, det vill 

säga sömnindex, (sömnkvalitetsindex/insomniindex, uppvaknandebesvärsindex och 

sömnighetsindex/trötthetsindex) för att undersöka om det beror på någon av 

delkomponenterna. 

  

 

 

 

 

Stress Sömn Sömnkvalitetsindex

/insomniindex

Uppvaknande-

besvärsindex

Sömnighetsindex

/trötthetsindex

Ålder

Stress 1,00

Sömn -0,51** 1,00

Sömnkvalitetsindex

/insomniindex

-0,41** 0,85** 1,00

Uppvaknande-

besvärsindex

-0,40** 0,84** 0,60** 1,00

Sömnighetsindex 

/trötthetsindex

-0,43** 0,77** 0,46** 0,48** 1,00

Ålder 0,09 -0,17 -0,21 -0,19 -0,04 1,00

**Korrelation är signifikant på 0,01 nivå (2-tailed).



9 
 

Tabell 3. Frihetsgrader, F-värden, signifikansnivå och eta2 för oberoende flervägs-ANOVA 

mellan variablerna åldersgrupp, stressgrupp och sömn. 

  df F Sig. Eta2 

Åldersgrupp 1 0,00 0,98 0,00 

Stressgrupp 1 7,37 0,01* 0,14 

Åldersgrupp*Stressgrupp 1 1,88 0,18 0,04 

Kommentar: *p<0,05     

 

I tabell 3 redovisas en övergripande variansanalys för variablerna åldersgrupp, stressgrupp 

och sömn. Åldersgrupp och stressgrupp definieras som oberoende variabler. Sömn definieras 

som beroende variabel. Variansanalysen visar att åldersgrupp, stressgrupp och sömn inte 

interagerar med varandra. Variansanalysen visar vidare att det existerar en huvudeffekt inom 

den oberoende variabeln stressgrupp, där hög stressgrupp har lägre värde på sömn (M=54,85, 

s=13,77) än låg stressgrupp (M=63,87, s=9,09). Dock existerar det inte någon huvudeffekt 

inom den oberoende variabeln åldersgrupp.  

 

Tabell 4. Frihetsgrader, F-värden, signifikansnivå och eta2 för oberoende flervägs-ANOVA 

mellan variablerna åldersgrupp, stressgrupp och sömnkvalitetsindex/insomniindex. 

  df F Sig. Eta2 

Åldersgrupp 1 1,07 0,31 0,02 

Stressgrupp 1 5,03 0,03* 0,10 

Åldersgrupp*Stressgrupp 1 0,55 0,46 0,01 

Kommentar: *p<0,05     

 

I tabell 4 redovisas en variansanalys för variablerna åldersgrupp, stressgrupp och 

sömnkvalitetsindex/insomniindex. Åldersgrupp och stressgrupp definieras som oberoende 

variabler. Sömnkvalitetsindex/insomniindex definieras som beroende variabel. 

Variansanalysen visar att åldersgrupp, stressgrupp och sömnkvalitetsindex/insomniindex inte 

interagerar med varandra. Variansanalysen visar vidare att det existerar en huvudeffekt inom 

den oberoende variabeln stressgrupp, där hög stressgrupp har lägre 

sömnkvalitetsindex/insomniindex (M=14,62, s=5,28) än låg stressgrupp (M=17,79, s=3,97). 

Dock existerar det inte någon huvudeffekt inom den oberoende variabeln åldersgrupp. 
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Tabell 5. Frihetsgrader, F-värden, signifikansnivå och eta2 för oberoende flervägs-ANOVA 

mellan variablerna åldersgrupp, stressgrupp och uppvaknandebesvärsindex. 

  df F Sig. Eta2 

Åldersgrupp 1 0,08 0,77 0,00 

Stressgrupp 1 4,16 0,05* 0,08 

Åldersgrupp*Stressgrupp 1 1,13 0,29 0,02 

Kommentar: *p<0,05     

 

I tabell 5 redovisas en variansanalys för variablerna åldersgrupp, stressgrupp och 

uppvaknandebesvärsindex. Åldersgrupp och stressgrupp definieras som oberoende variabler. 

Uppvaknandebesvärsindex definieras som beroende variabel. Variansanalysen visar att 

åldersgrupp, stressgrupp och uppvaknandebesvärsindex inte interagerar med varandra. 

Variansanalysen visar vidare att det existerar en huvudeffekt inom den oberoende variabeln 

stressgrupp, där hög stressgrupp har lägre uppvaknandebesvärsindex (M=10,92, s=3,62) än 

låg stressgrupp (M=13,00, s=2,99). Dock existerar det inte någon huvudeffekt inom den 

oberoende variabeln åldersgrupp. 

 

Tabell 6. Frihetsgrader, F-värden, signifikansnivå och eta2 för oberoende flervägs-ANOVA 

mellan variablerna åldersgrupp, stressgrupp och sömnighetsindex/trötthetsindex. 

  df F Sig. Eta2 

Åldersgrupp 1 1,38 0,25 0,03 

Stressgrupp 1 4,91 0,03* 0,10 

Åldersgrupp*Stressgrupp 1 2,47 0,12 0,05 

Kommentar: *p<0,05     

 

I tabell 6 redovisas en variansanalys för variablerna åldersgrupp, stressgrupp och 

sömnighetsindex/trötthetsindex. Åldersgrupp och stressgrupp definieras som oberoende 

variabler. Sömnighetsindex/trötthetsindex definieras som beroende variabel. Variansanalysen 

visar att åldersgrupp, stressgrupp och sömnighetsindex/trötthetsindex inte interagerar med 

varandra. Variansanalysen visar vidare att det existerar en huvudeffekt inom den oberoende 

variabeln stressgrupp, där hög stressgrupp har lägre sömnighetsindex/trötthetsindex 

(M=21,08, s=4,84) än låg stressgrupp (M=23,58, s=3,23). Dock existerar det inte någon 

huvudeffekt inom den oberoende variabeln åldersgrupp.  

 

Det var 19 av 51 respondenter som svarade att det tar mer än 30 minuter för dem att somna 

per natt under arbetsveckan. Det var 14 av 51 respondenter som svarade att det tar mer än 30 
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minuter för dem att somna per natt under ledighet. Hos de respondenter som svarade att de har 

en insomningstid på mer än 30 minuter, varierar insomningstiden alltifrån 31 minuter upp till 

3 timmar. 

Det var 28 av 51 respondenter som svarade att de inte får tillräckligt med sömn. Vidare 

var det 9 av 51 respondenter som svarade att de ansåg sig sova ”Ganska dåligt” eller ”Mycket 

dåligt”. 

 

Resultaten visade sammanfattningsvis en signifikant korrelation mellan stress och sömn och 

mellan stress och sömnindexen. Ingen signifikant korrelation mellan åldersgrupp och sömn, 

mellan åldersgrupp och sömnindexen och mellan åldersgrupp och stress. Ingen interaktion 

mellan åldersgrupp, stressgrupp och sömn. Ingen interaktion mellan åldersgrupp, stressgrupp 

och sömnindexen. 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att studera om det finns en signifikant korrelation mellan 

stress och sömn bland personalen i fem kommunala hemtjänster, samt om eventuellt samband 

är åldersberoende.  

Den första frågeställningen var om det finns en signifikant korrelation mellan stress och 

sömn. Resultatet visar att det existerar en signifikant negativ korrelation mellan stress och 

sömn och en signifikant negativ korrelation mellan stress och vardera sömnindex. Detta kan 

tolkas som att den upplevda stressen kan ha en inverkan på sömnen, det vill säga att ett högre 

sömnvärde resulterar i en lägre stressnivå då resultatet visar att det existerar en signifikant 

negativ korrelation mellan stress och sömn.   

Den andra frågeställningen var om det finns någon skillnad i upplevd stress mellan unga 

vuxna och äldre vuxna. Resultatet visar att det inte existerar någon signifikant korrelation 

mellan åldersgrupp och stress. De äldre vuxna har ett något högre medelvärde i upplevd stress 

än unga vuxna. Dock är skillnaden i upplevd stress, mellan unga vuxna och äldre vuxna, 

marginell. Detta kan tolkas som att åldersgrupp inte har någon inverkan på den upplevda 

stressen hos undersökningsdeltagarna. 

Den tredje frågeställningen var om åldern påverkar sömnkvalitén. Resultatet visar att 

det inte existerar någon signifikant korrelation mellan åldersgrupp och sömn och mellan 

åldersgrupp och sömnindexen. De äldre vuxna har ett något lägre medelvärde i 

sömnkvalitetsindex/insomniindex och uppvaknandebesvärsindex i jämförelse med unga 

vuxna, skillnaden är dock marginell. Det finns ett undantag där de äldre vuxna har ett något 

högre medelvärde än unga vuxna i sömnighetsindex/trötthetsindex. Dock kan resultaten tolkas 

som att åldern inte har någon betydande inverkan på sömnkvalitén. Resultatet visar dock att 

det existerar en signifikant positiv korrelation mellan sömn och vardera sömnindex och en 

signifikant positiv korrelation mellan sömnindexen. Detta skulle kunna tolkas som att även 

om åldern inte har någon betydande inverkan på sömnkvalitén, skulle man kunna säga att 

resultatet på sömnvärdet ger en indikation för resultatet på sömnindexen, det vill säga att ett 

högt sömnvärde resulterar i ett högt sömnindexvärde. Detta då resultatet visar att det existerar 

en signifikant positiv korrelation mellan sömn och vardera sömnindex.  

Den fjärde frågeställningen var om ålder, stress och sömn interagerar med varandra. 

Resultatet visar att åldersgrupp, stressgrupp och sömn inte interagerar med varandra. 

Resultatet visar vidare att åldersgrupp, stressgrupp och sömnkvalitetsindex/insomniindex inte 
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interagerar med varandra. Åldersgrupp, stressgrupp och uppvaknandebesvärsindex interagerar 

inte med varandra. Åldersgrupp, stressgrupp och sömnighetsindex/trötthetsindex interagerar 

inte med varandra. Definitionen på hög och låg stress, hade kunnat se annorlunda ut i det fall 

dessa höga och låga värden hade definierats på ett annat sätt än utifrån medianen. En annan 

definition på hög och låg stress, hade kunnat resultera i en interaktion mellan ålder, stress och 

sömn.  

Jämförelser med tidigare forskning 

Axelsson, Kecklund och Åkerstedt (2007) visar att människors sömnkvalitet riskerar att 

försämras då de är utsatta för stress, eftersom det leder till att de vaknar ett flertal gånger 

under natten och insomningstiden förlängs. Resultatet, i föreliggande studie, visar att det 

existerar en signifikant negativ korrelation mellan stress och sömn och en signifikant negativ 

korrelation mellan stress och vardera sömnindex. Detta visar att stress kan ha en negativ 

inverkan på sömnkvalitén. 

Hertel, Krumm, Rauschenbach och Thielgen (2013) visar att äldre vuxna är mindre 

stressade än yngre vuxna då de äldre vuxna har en längre tids erfarenheter som de kan 

använda sig av inom stressande- och svårhanterliga situationer. Ålderskategoriseringen 

definierades genom att räkna ut medelvärdet för ålder, för att på så sätt kunna definiera yngre 

vuxna och äldre vuxna. Föreliggande studie visar däremot att äldre vuxna har ett något högre 

medelvärde i upplevd stress än unga vuxna och att det inte existerar någon signifikant 

korrelation mellan åldersgrupp och stress. Detta kan bero på att det är en definitionsfråga för 

vilka åldrar som ska tillhöra vilken åldersgrupp. Resultatet för upplevd stress hos unga vuxna 

respektive äldre vuxna, hade kunnat se annorlunda ut om åldersgränsen hade delats in genom 

en annan metod än medianen för ålder. 

Torbjörn Åkerstedt (2010) visar att människor med insomni sover någon timma mindre 

per natt under arbetsveckan än under helgen, vilket kan bero på att det ställs krav i arbetet 

som leder till att man sover någon timma mindre per natt under arbetsveckan. I Åkerstedts 

studie ligger medelvärdet i antal sovtimmar per natt under arbetsveckan på 6 timmar och 51 

minuter, medan de sover en timme mer per natt under helgen. I föreliggande studie är antalet 

sovtimmar per natt under arbetsveckan 22 minuter mer, vilket resulterar i en sovtid på 7 

timmar och 13 minuter. Under ledighet sover respondenterna, i föreliggande studie, 8 timmar 

och 56 minuter. Detta visar ett liknande resultat som i Åkerstedts studie, det vill säga att man 

sover någon timma mer per natt under ledighet. Dock är reliabiliteten svag gällande antal 

sovtimmar per natt, under arbetsveckan och ledighet, i föreliggande studie. Detta då ett flertal 
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av respondenterna inte angav ett mer preciserat klockslag då de går och lägger sig respektive 

går upp. De svarade till exempel att de går och lägger sig mellan 22:00-23:00 och stiger upp 

mellan 05:00-06:00 under arbetsveckan. Detta resulterar i en avrundning i klockslag då antal 

sovtimmar per natt skulle räknas ut. Detta innebär att de beräknade sovtimmarna per natt inte 

är exakta mätvärden, vilket leder till en svag reliabilitet. Enligt den rekommenderande 

sovtiden att sova per natt, sover respondenterna (i föreliggande studie) för lite. Medelvärdet 

visar 30 minuter för lite sömn per natt under arbetsveckan och 4 minuter för lite sömn per natt 

under ledighet. Detta visar att respondenterna sover något mindre per natt under arbetsveckan 

i jämförelse med ledighet, vilket bekräftar Åkerstedts teori om att sovtiden är något mindre 

per natt under arbetsveckan. Åkerstedt menar att det är på grund av de krav som ställs i 

arbetet som leder till att man sover mindre under arbetsveckan. Dock kan man, i föreliggande 

studie, inte veta om det är kraven i arbetet som leder till att respondenterna sover något 

mindre under arbetsveckan, eftersom studien inte undersöker kraven i arbetet inom kommunal 

hemtjänst. Vidare kan man inte veta säkert om det är stress som leder till att respondenterna 

sover mindre under arbetsveckan då det enbart är variablerna upplevd allmän stress och sömn 

som har beräknats i föreliggande studie. Det kan finnas andra bakomliggande faktorer till att 

man sover någon timma mindre per natt under arbetsveckan i jämförelse med ledighet. 

I föreliggande studie är det cirka 40% som har svarat att det tar mer än 30 minuter att 

somna per natt under arbetsveckan. Det är cirka 30% som har svarat att det tar mer än 30 

minuter att somna under ledighet. Det är cirka 50% som har svarat att de anser att de inte får 

tillräckligt med sömn. Det är cirka 20% som har svarat att de anser att de sover ”Ganska 

dåligt” eller ”Mycket dåligt”. Ovanstående resultat tyder på att det finns sömnproblem hos 

respondenterna, då det finns de som har svarat att det tar mer än 30 minuter att somna, att de 

inte anser sig sova tillräckligt länge och anser sig sova ”Ganska dåligt” eller ”Mycket dåligt”. 

Det existerar en signifikant negativ korrelation mellan stress och sömn och en signifikant 

negativ korrelation mellan stress och vardera sömnindex. Även detta tyder på att det finns 

sömnproblem hos respondenterna, dock tyder resultatet på att det enbart är ett fåtal av 

respondenterna som skulle ha allvarliga problem med sömnen. Då Dahlgren et al. (2001) visar 

att det existerar en signifikant korrelation mellan stress och sömnkvalité, borde det därmed 

vara fler respondenter, i föreliggande studie, som har allvarliga problem med sömnen. 

Orsaken till att det enbart är ett fåtal av respondenterna som har någon form av problem med 

sömnen, kan vara att beräkningarna av sömnindexen är utformade på ett sådant sätt att ingen 

av respondenterna kan få värdet under 3 och att det enbart är uppvaknandebesvärsindexet som 

kan ge värdet 3. Enligt Stressforskningsinstitutet är det värdet 3 eller lägre än 3 som tyder på 
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allvarliga problem med sömnen (se Stressforskningsinstitutets förklaring till uträknandet av 

sömnenkäten ”Karolinska Sleep Questionnaire” 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51549.1323703231!/KSQ_instruktioner.pdf). 

Dahlgren, Ekstedt, Kecklund, Samuelson och Åkerstedt (2001) visar att en dålig sömnkvalité 

har en påverkan på upplevd stress och att upplevd stress påverkar sömnkvalitén negativt. 

Dock kan inte föreliggande studie visa att upplevd stress har en påverkan på sömnproblemen. 

Studien visar enbart att det existerar en signifikant negativ korrelation mellan stress och sömn 

och en signifikant negativ korrelation mellan stress och vardera sömnindex. Det går därmed 

inte att säga något om kausaliteten mellan stress och sömnstörningarna. Det existerar inte 

någon signifikant korrelation mellan stress och ålder, inte någon signifikant korrelation 

mellan sömn och ålder och inte någon signifikant korrelation mellan sömnindexen och ålder. 

Dock skulle man kunna se en tendens till att stress kan vara en orsak till sömnstörningarna. 

Detta då resultaten visar att de äldre vuxna har ett något högre medelvärde i upplevd stress än 

unga vuxna, samtidigt som de äldre vuxna har (förutom inom sömnighetsindex/trötthetsindex) 

ett lägre medelvärde i de resterande två sömnindexen än vad de unga vuxna har. Detta skulle 

kunna tyda på att stressen kan ha en inverkan på sömnen.   

Andersen och Westgaard (2013) visar, genom deras undersökning av sex olika 

kommunala hemtjänster i Norge, att personalen inom hemtjänsten upplever sitt arbete som 

stressigt och tidspressat. Personalen har specifika scheman med arbetsuppgifter att utföra 

inom en bestämd och begränsad tidsram där de upplever att de inte hinner hjälpa klienterna 

tillräckligt. Resultatet, i föreliggande studie, visar även det att det kan råda stress bland 

hemtjänstpersonal. Detta då studien riktar sig till hemtjänstpersonal och resultatet visar att det 

existerar en signifikant negativ korrelation mellan stress och sömn och en signifikant negativ 

korrelation mellan stress och vardera sömnindex. Dock kan man inte, i föreliggande studie, 

veta säkert att det råder stress på grund av arbetet inom hemtjänsten. Stressenkäten (Perceived 

Stress Scale), som har använts, kan enbart användas för att komparera den upplevda 

stressnivån mellan respondenterna och ger därmed inget kliniskt belägg för att respondenterna 

lider av stress. Stressenkäten (Perceived Stress Scale) frågar enbart om respondenternas 

upplevelse av allmän stress, därmed ställs inga frågor om arbetsrelaterad stress. 

Alternativa tolkningar av resultatet 

Då det existerar en signifikant negativ korrelation mellan stress och sömn och en signifikant 

negativ korrelation mellan stress och vardera sömnindex, skulle resultatet kunna tolkas som 

att det är stressen som är orsaksfaktorn till sömnproblemen. Det kan dock vara andra 
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orsaksfaktorer som ligger till grund för deras sömnproblem, därför kan man inte säga 

någonting om kausaliteten mellan upplevd stress och sömnproblem i föreliggande studie. 

Torbjörn Åkerstedt hävdar att det är kraven, som ställs inom arbetet, som ligger till 

grund för att människor sover ett mindre antal timmar per natt under arbetsveckan. Resultaten, 

i föreliggande studie, visar att respondenterna sover något mindre under arbetsveckan. Detta 

skulle kunna ge belägg för Åkerstedts teori om att det är kraven, som ställs inom arbetet, som 

ligger till grund för att respondenterna, i föreliggande studie, sover något mindre under 

arbetsveckan. Dock kan det vara att man har mer tid på sig att sova under ledighet då man inte 

behöver stiga upp tidigt på morgonen för att gå till arbetet. Det skulle kunna vara möjligheten 

att kunna sova mer under ledighet och mindre under arbetsveckan, som är orsaken till att 

respondenterna sover något mindre under arbetsveckan. Det behöver därför inte vara kraven, 

som ställs inom arbetet, som ligger till grund för att man sover något mindre under 

arbetsveckan. 

Resultatens konsekvenser för teorier inom området 

Resultaten, i föreliggande studie, skulle kunna sägas stämma överens med både Axelsson et 

als. (2007) teorier och Ekstedt et als. (2001) teorier, om att stress leder till en försämrad 

sömnkvalité. Detta då resultaten, i föreliggande studie, visar att det existerar en signifikant 

negativ korrelation mellan stress och sömn och en signifikant negativ korrelation mellan 

stress och vardera sömnindex. Dock är det enbart ett fåtal respondenter, i föreliggande studie, 

som visar sig ha någon form av problem med sömnen och man kan därmed inte säga något 

om kausaliteten mellan stress och sömnproblem. 

Resultaten, i föreliggande studie, skulle kunna sägas stämma överens med Andersen och 

Westgaards (2013) teorier, om att det råder stress inom hemtjänsten, då resultaten i 

föreliggande studie uppvisar en upplevd stress hos respondenterna, som är anställda inom fem 

olika kommunala hemtjänster. Dock kan man inte veta säkert om det råder stress hos 

respondenterna i föreliggande studie då stressenkäten inte ger ett kliniskt belägg för stress. 

Resultaten, i föreliggande studie, kan inte anses stämma överens med Hertel et als. 

(2013) teori, om att äldre vuxna är mindre stressade än yngre vuxna. Detta då resultaten, i 

föreliggande studie, visar att medelvärdet i upplevd stress är något högre hos äldre vuxna än 

unga vuxna och att det inte existerar någon signifikant korrelation mellan stress och 

åldersgrupp. 
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Metoddiskussion 

Metodens begränsningar är att det enbart är variablerna upplevd allmän stress och sömn som 

efterfrågas i enkätstudien. Andra bakomliggande faktorer som skulle kunna orsaka 

sömnstörningar, efterfrågas inte. Detta gör att studiens val av metod specifikt riktar resultatet 

till upplevd allmän stress och sömnkvalité. I enkäten finns det till exempel inga frågor som rör 

arbetsrelaterad stress. I föreliggande studie kan man inte uttrycka sig om kausaliteten mellan 

stress och sömn, utan enbart konstatera att det existerar en signifikant korrelation mellan 

dessa. 

Valet av att använda ett ändamålsenligt urval, begränsar studiens resultat då det inte går att 

generalisera resultaten till andra populationer eller liknande kontexter. 

Undersökningsledaren var inte närvarande då enkäterna besvarades (se Tillvägagångssätt), 

vilket reducerade risken för att respondenternas enkätsvar skulle påverkas av 

undersökningsledaren. Deltagarna kunde dock anse det känsligt att svara på enkäterna då de 

besvarade enkäterna på arbetet. Detta då de inte ville komma att orsaka företaget negativ 

kritik. Då undersökningsledaren inte var närvarande vid besvarandet av enkäterna, ökade 

risken för bortfall i det fall respondenterna inte förstod en enkätfråga. 

Reliabilitet och validitet 

Frågorna inom stressenkäten skulle kunna sägas ha en hög intern reliabilitet. Detta då värdena 

på frågorna om stress anses vara tillförlitliga vid mätningen av respondenternas upplevda 

stress. Frågorna inom sömnenkäten skulle kunna sägas ha en hög intern reliabilitet gällande 

den totala summan för indikationen på sömnstörningar. Vid uträknandet av de tre olika 

sömnindexen, (sömnkvalitetsindex/insomniindex, uppvaknandebesvärsindex och 

sömnighetsindex/trötthetsindex) skulle den interna reliabiliteten kunna sägas vara låg. Till 

exempel räknas sömnkvalitetsindexen/insomniindexen ut genom att addera värdena på 

svarsalternativen på frågorna a, c, f, och g, där frågorna adderas utifrån värdena 1 till 6 

(beroende på svarsalternativet på frågan). Det innebär att värdet 0 inte existerar vid 

uträknandet och eftersom det är fyra frågor som utgör sömnkvalitetsindex/insomniindex, kan 

den totala minimum summan enbart bli 4. I sömnkvalitetsindex/insomniindex och 

sömnighetsindex/trötthetsindex kan respondenterna aldrig få värdet 3. Det är enbart i 

uppvaknandebesvärsindex som respondenterna kan få värdet 3, eftersom det enbart är tre 

frågor (frågorna b, e och i) som adderas för att få fram uppvaknandebesvärsindex. 

Respondenterna kan aldrig få värden lägre än 3 i någon av de tre sömnindexen (värdet 3 eller 
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under 3 tyder på att man har allvarliga problem med sömnen). Därför kan uträkningen av 

enkätfrågorna aldrig visa att någon av respondenterna skulle ha allvarliga problem med 

sömnen.  

Studien har en hög extern reliabilitet gällande både stressenkäten och sömnenkäten, 

eftersom studien är replikerbar då tillvägagångssättet och metoden för studien är noggrant 

förklarade, på så sätt är studien replikerbar. 

Studien har en låg intern validitet, eftersom det inte går att säga något om kausaliteten 

mellan stress och sömnstörningar. Även om studien visar att det existerar en signifikant 

korrelation mellan stress och sömn, kan man ändå inte säga att det är stressen som leder till 

sömnstörningarna då det enbart är stress och sömn som har undersökts. Det kan existera andra 

bakomliggande faktorer till respondenternas sömnstörningar som föreliggande studie inte tar 

upp. 

Studien har en låg extern validitet då studien utgår från ett ändamålsenligt urval, vilket 

innebär att resultaten inte kan generaliseras till alla kommunala hemtjänster inom Sverige. 

Urvalet, i föreliggande studie, inte är representativt för alla hemtjänster inom Sverige, 

eftersom det enbart är fem kommunala hemtjänster, inom mellersta Sverige, som har 

kontaktats i föreliggande studie. Det går inte att generalisera resultaten till alla kommunala 

hemtjänster inom mellersta Sverige, eftersom mellersta Sverige innefattas av fem olika 

landskap med totalt 96 kommuner med ett flertal kommunala hemtjänster inom vardera 

kommun. Det går inte att generalisera studiens resultat till kommunala hemtjänster inom ett 

specifikt landskap eller specifik kommun. Detta då de kommunala hemtjänsterna som 

kontaktades i föreliggande studie, utlovades anonymitet gällande vilket/vilka landskap och 

kommun/kommuner som de kontaktade kommunala hemtjänsterna befinner sig inom. Det är 

inte studiens syfte att komparera stress- och sömnfaktorn mellan olika hemtjänster. 

Förslag till fortsatt forskning 

Enkätfrågan om när man går och lägger sig och när man stiger upp under arbetsveckan 

respektive ledighet, hade kunnat förtydligas genom att be respondenterna ange ett mer 

preciserat klockslag. Detta hade kunnat stärka reliabiliteten då man ska beräkna antalet 

sovtimmar per natt, eftersom klockslagen då blir mer precisa och därmed får man ett mer 

preciserat antal timmar per natt som respondenterna sover i det fall man inte behöver avrunda 

klockslagen. 

En kvalitativ ansats hade kunnat utföras då den kan ge en tydligare och djupare 

förklaring kring varför respondenterna upplever sig vara stressade och varför de har problem 
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med sömnen. Möjligen kan man då få reda på om det existerar andra bakomliggande faktorer 

till stressen och sömnproblemen. 

Resultatens praktiska relevans 

Tidigare forskning och resultaten, i föreliggande studie, visar att det finns upplevd stress hos 

hemtjänstpersonalen. Därmed kan det vara väsentligt att vidare undersöka om denna stress 

kan ha arbetsrelaterade orsaker. Utifrån enkätstudien skulle vidare diskussion på 

arbetsplatsmöten inom hemtjänsten, kunna resultera i åtgärder i det fall stressen skulle vara 

arbetsrelaterad, vilket skulle kunna leda till en reducerad stress bland hemtjänstpersonalen. 

Tidigare forskning visar att stress leder till en försämrad sömnkvalité och även om man inte 

kan säga någonting om kausaliteten mellan stress och sömnproblem i föreliggande studie, 

visar den ändå på att det existerar en signifikant korrelation mellan stress och sömnproblem. 

Detta kan vara väsentligt att ha i åtanke, eftersom det kan leda till att hemtjänstpersonalen 

skulle kunna få en bättre sömnkvalité i det fall att stressen skulle vara arbetsrelaterad.          
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Bilaga 1. Uträkning av stress- och sömnenkäter 

Sju av frågorna på stressenkäten (frågorna 1, 2, 3, 8, 11, 12 och 14) räknas ut med värdena; 0 

på svarsalternativet ”Aldrig”, 1 på ”Nästan aldrig”, 2 på ”Ibland”, 3 på ”Ganska ofta” och 4 

på ”Väldigt ofta”. De resterande sju frågorna (frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13) räknas ut med 

omvända värden på svarsalternativen med värdena; 0 på svarsalternativet ”Väldigt ofta”, 1 på 

”Ganska ofta”, 2 på ”Ibland”, 3 på ”Nästan aldrig” och 4 på ”Aldrig” (Se Institutet för 

Stressmedicin, Västra Götalandsregionens instruktioner för beräkning av den svenska 

versionen av stressenkäten ”Perseived Stress Scale” 

http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/ISM%20Institutet%20f%c3%b6r%20stress

medicin/Publikationer/Formul%c3%a4r/Instruktioner%20Perceived%20Stress%20Scale.pdf). 

I uträknandet av resultaten på sömnenkäten kan tre olika index fås fram för att få fram 

ett resultat på hur sovvanor ser ut, vilka benämns sömnkvalitetsindex/insomniindex, 

uppvaknandebesvärsindex och sömnighetsindex/trötthetsindex. 

Sömnkvalitetsindex/insomniindex ger en indikation på om man har problem med insomni. 

Uppvaknandebesvärsindex kan ge en indikation på att man har utsatts för stress under en 

längre tid eller att man kan ha hamnat i ett utmattningstillstånd. Dock kan 

uppvaknandebesvärsindex även relatera till att man har ett arbete där man ska stiga upp tidigt 

på morgnarna. Sömnighetsindex/trötthetsindex ger en indikation på graden av trötthet. 

Frågorna a, c, f och g ger ett värde för sömnkvalitetsindex/insomniindex. Frågorna b, e och i 

ger ett värde för uppvaknandebesvärsindex. Frågorna j, k, l, m och n ger ett värde för 

sömnighetsindex/trötthetsindex. Värdet på vardera fråga räknas ut genom att sätta värdet 6 på 

svarsalternativet ”Aldrig”, värdet 5 på ”Sällan”, värdet 4 på ”Ibland”, värdet 3 på ”Ofta”, 

värdet 2 på ”För det mesta” och värdet 1 på ”Alltid”. Resultatsumman 3 eller lägre än 3 på ett 

index, visar på att man har någon form av problem med sömnen. Frågorna om vilken tid man 

går och lägger sig, vilken tid man stiger upp och hur lång tid det tar innan man somnar, kan ge 

en indikation på om man har problem med insomni. Detta då 5- eller mindre än 5 timmars 

sömn per natt, ett tidigt morgonuppstigande och en insomningstid på mer än 30 minuter, kan 

ge en indikation på insomni (se Stressforskningsinstitutets förklaring till uträknandet av 

sömnenkäten ”Karolinska Sleep Questionnaire” 

http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.51549.1323703231!/KSQ_instruktioner.pdf). 

 

 

 



 
 

Bilaga 2. Formel i Excel för beräkning av antal timmar sömn per natt 

Vid svensk version av Excel används formeln: =REST(klockslag vid uppstigande-klockslag 

vid sänggående;1). Exempel om man stiger upp klockan 07:00 på morgonen och går och 

lägger sig klockan 23:00 på natten, blir formeln i Excel: =REST(07:00-23:00;1). Används den 

engelska versionen i Excel blir istället formeln: =MOD(AM-PM;1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Missivbrev 

  

En studie om allmän stress och sömnstörningar 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om allmän stress och 

sömnstörningar. Studiens syfte är att studera om upplevelse av allmän stress leder till 

sömnstörningar hos människor. 

Denna studie går ut på att tillfråga deltagare inom företag där stress kan tänkas förekomma 

inom arbetet, för att på så vis få ett tillförlitligt urval av personer som kan uppleva stress och 

eventuella sömnproblem.  

Jag behöver er hjälp för att denna studie ska kunna genomföras och är därför väldigt tacksam 

om ni vill ta er tid till att fylla i dessa enkäter som handlar om stress och sömn. Tiden det tar 

att fylla i dessa enkäter kan ta alltifrån 2 till 10 minuter. Om så önskas, finns det möjlighet att 

ta del av studien, för mer information kring studien, kontakta Ellen Lönnbark. 

Studien ligger till grund för en C-uppsats i psykologi från Högskolan i Gävle. Bearbetningen 

och analysen av svaren från undersökningen kommer att ske anonymt och på ett konfidentiellt 

sätt. Deltagandet inom studien är frivillig och undersökningsdeltagarna har rätt till att avbryta 

studien när helst de önskar. Resultaten från undersökningen kommer enbart att behandlas och 

visas inom denna studie. Enskilda svar inom studien kommer inte att urskiljas. Svaren 

kommer att analyseras gruppvis utifrån ålder och kön, därmed kommer ingen enskild person 

att kunna identifieras. 

Tack på förhand! 

Ytterligare information om studien lämnas av nedanstående ansvariga. 

Gävle, 23-03-2015 

Student                                                                              Handledare 

Ellen Lönnbark                                                                   Lars Eriksson, Högskolan i Gävle 

E-post: lonnis_@hotmail.com                                            E-post: lars.eriksson@hig.se  

Tel: 076-830 35 22                                                             Tel: 026-648562                                  

mailto:lonnis_@hotmail.com
mailto:lars.eriksson@hig.se
http://www.hig.se/


 
 

Bilaga 4. Stressenkät 

Frågor om stress 

Enkäten består av 14 frågor som rör stress. Frågorna besvaras utifrån en femgradig 
svarsskala där 0=Aldrig, 1=Nästan aldrig, 2=Ibland, 3=Ganska ofta, 4=Väldigt ofta. Ringa in 
det svarsalternativ som bäst stämmer överens med dig, ringa enbart in ett svarsalternativ 
per fråga. Tack på förhand! 
 
Kön:__________ 
Ålder:_________ 

 

Aldrig Nästan 
aldrig  

Ibland Ganska 
ofta 

Väldigt 
ofta 

  0 1 2 3 4 

1, Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt dig upprörd på grund 
av att något oväntat har inträffat? 0 1 2 3 4 

2, Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt att du inte kunnat 
kontrollera viktiga saker i ditt liv? 0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

4, Hur ofta har du under den senaste 
månaden framgångsrikt hanterat 
vardagsproblem och 
irritationsmoment? 

0 1 2 3 4 

5, Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt att du effektivt 
kunnat hantera viktiga förändringar 
som inträffat i ditt liv? 

0 1 2 3 4 

        
6, Hur ofta har du under den senaste 
månaden känt tilltro till din egen 
förmåga att hantera personliga 
problem? 

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 



 
 

  

Aldrig Nästan 
aldrig  

Ibland Ganska 
ofta 

Väldigt 
ofta 

  0 1 2 3 4 

9, Hur ofta har du under den senaste 
månaden kunnat kontrollera 
irritationsmoment i ditt liv? 0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

        
11, Hur ofta har du under den 
senaste månaden blivit arg på saker 
som har hänt och som du inte 
kunnat kontrollera? 

0 1 2 3 4 

12, Hur ofta har du under den 
senaste månaden kommit på dig 
själv med att tänka på saker som du 
måste göra? 

0 1 2 3 4 

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

0 1 2 3 4 

14, Hur ofta har du under den 
senaste månaden tyckt att 
svårigheter har tornat upp sig så 
mycket att du inte kunnat hantera 
dem? 

0 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 5. Sömnenkät 

Frågor om sömn 

Enkäten innehåller 14 stycken (a-n) påståenden om sömn som besvaras utifrån en 
sexgradig svarsskala där svarsalternativen är, Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta, För det mesta, 
Alltid. Sätt kryss för det svarsalternativ som passar bäst in på dig. Kryssa enbart i ett 
svarsalternativ per påstående. Nästa del inom denna enkät innehåller 5 frågor där 2 frågor 
är påståenden som du ska sätta kryss vid det svarsalternativ som passar bäst in på dig, de 
andra 3 frågorna ska du själv fylla i vilken tid du går och lägger dig och stiger upp under 
arbetsveckor och under ledighet. 

Har du haft känning av följande besvär de senaste tre månaderna?     

          

    

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det 
mesta 

Alltid 

      

Någon, några 
ggr/år 

Flera ggr/mån 1-2 ggr/vecka 3-4 
ggr/vecka 

5 ggr eller 
mer/vecka 

          

a) Svårigheter att somna  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          

b) Svårigheter att vakna  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          

c) Upprepade 
uppvaknanden med 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

svårigheter att somna om       

          

d)Mardrömmar 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          

e) Ej utsövd vid 
uppvaknandet 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          

f) För tidigt uppvaknande 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          

g) Störd/orolig 
sömn  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

          

h) För lite sömn (minst två 
timmar 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

för lite per huvudsömn)       

          

i) Känsla av att vara 
utmattad vid 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

uppvaknandet               



 
 

 

 

         

Vilken tid går Du normalt till sängs Under arbetsveckan: kl.________________ 

(släcker lampan)?        

    Under ledighet: kl.____________________  

______________________________________________________________________________________ 

         

Vilken tid stiger Du normalt upp?  Under arbetsveckan: kl.________________ 

         

    Under ledighet: kl.____________________  

         

Hur lång tid ligger Du vaken innan Du      

somnar (efter att du har släckt lampan)? Under arbetsveckan:_________________min 

         

    Under ledighet:_____________________min 

______________________________________________________________________________________ 

         

Anser Du att Du får tillräckligt med sömn?      

    

 

Ja, definitivt tillräckligt  

    

 

Ja, i stort sett tillräckligt  

    

 

Nej, något otillräckligt  

    

 

Nej, klart otillräckligt  

    

 

Nej, långt ifrån tillräckligt  

Har du haft känning av följande besvär de senaste tre månaderna?     

          

    

Aldrig Sällan Ibland Ofta För det 
mesta 

Alltid 

      

Någon, några 
ggr/år 

Flera ggr/mån 1-2 ggr/vecka 3-4 
ggr/vecka 

5 ggr eller 
mer/vecka 

          

j) Sömnig under arbete  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

          

k) Sömnig under fritid  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

          

l) Ofrivilliga sömnperioder 
      

(tillnickning) under arbetet 

          

m) Ofrivilliga sömnperioder 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(tillnickning) under fritid       

          

n) Behov av att kämpa mot 
sömnen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

för att hålla sig vaken               



 
 

______________________________________________________________________________________ 

         

Hur tycker Du att Du sover på det hela taget?     

    

 

Mycket bra   

    

 

Ganska bra   

    

 

Varken bra eller dåligt  

    

 

Ganska dåligt   

    

 

Mycket dåligt   

______________________________________________________________________________________ 

 

 


