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Stress kan vara positivt och negativt. Lite stress kan skärpa sinnet och förmågan att arbeta, 
men en för lång period med stress är negativt och skadligt. Stress ökar i samhället, inte minst 
inom yrken som vård och omsorg. Denna studie syftar till att undersöka hur stress, privat 
stöd och energi i arbetslivet ser ut på tre äldreboenden. I studien undersöks även hur olika 
strategier kan påverka och förbättra enskilda individers stresspåverkan. En kvantitativ 
tvärsnittsstudie baserad på enkäter gör det empiriska underlaget. Tre äldreboenden har 
studerats för att undersöka sambandet mellan energi, privatstöd och stress. Studien visar att 
medarbetarna på äldreboendena känner sig slutkörda med höga krav och låg kontroll enligt 
stress- och energi modellen. Studien påvisar ett negativt samband mellan privat stöd och 
stress. När en deltagares privata stöd är högt är stressen låg men för de individer där privata 
stödet är lågt är istället stressen hög. Inga andra samband kan påvisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Bachelor Thesis 15hp, Högskolan Väst VT 2016 

Authors: Gunilla Lundberg och Ulrika Svahn. 

Supervisor: Ann-Louise Petersen. 

Examiner: Ahmad Ahmadi. 

Title: How stress can be influenced by the individual's energy and private support. 

Keywords: Stress, health, private support, coping strategies, stress and energy model. 

Stress can be positive and negative. A little stress can sharpen the mind and the ability to 
work, but a too long period of stress is negative and harmful. The stress is increasing in 
society, especially in professions as nursing and care. This study aims to examine how stress, 
private support and energy at work looks at three homes for the elderly. The study also 
explores how different strategies can influence and improve individuals' stress effects. A 
quantitative cross-sectional study based on surveys makes the empirical basis. Three elderly 
have been studied to examine the relationship between energy, private support and stress. 
The study shows that employees of nursing homes feel exhausted with high demands and 
low control by the stress and energy model. The study demonstrates a negative relationship 
between private support and stress. When a participant private support is high is the stress 
low but for those individuals where private support is low the stress is high. No other 
connection can be demonstrated. 
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1. Inledning.  
I detta inledande kapitel kommer bakgrunden till studien att presenteras och vad det handlar 
om. Sedan kommer det att introduceras vilka problem det finns kring ämnet som valts och 
varför dessa är just problem. Därefter presentera våra forskningsfrågor och syftet som 
kommer vara utgångspunkten för studien och sedan vad som ska undersökas, besvaras och 
redovisas.  

1.1 Bakgrund. 
Stressen sträcker sig långt tillbaka i tiden. under 1800-talet växte industrialiseringen fram 
och det blev stora kultur- och samhällsförändringar. Människor började förflytta sig till 
större städer för att söka arbete, kunna försörja sig och sina familjer (Stressmottagningen, 
u.å., b). I slutet av 1900-talet uppstod ytterligare en stor förändring genom att IT-samhället 
växte fram. Detta resulterade i stora förändringar i samhället som medförde stress för 
människan. Stress är vanligt och förekommer i hela världen. Studier visar att enbart i Europa 
kostar stressen flera miljarder årligen p.g.a. ohälsan som uppstår och kostnaderna för att 
denna ska kunna behandlas (Levi, 2012). Kraven idag ökar, men individens förmåga är den 
samma, vilket resulterar i att de ständiga förändringar som sker i dagens samhälle gör det 
allt svårare för människan att hinna anpassa sig (Stressmottagningen, u.å., b). Trots att 
stressen finns överallt är det sällan problemet tas på allvar. Det finns en ovilja i samhället 
och hos individer själva att åtgärda detta världsproblem. Sverige är ett av alla länder inom 
Europa som har störst tidspress överlag och det är den näst högsta aspekten som relaterar 
och orsakar stress (Strandberg, 2015). Organisationers krav och människors kunskap och 
förmågor går inte alltid parallellt med varandra, vilket i sin tur orsakar stress och ohälsa. 
Med alla dessa ständiga förändringar, krav och förväntningar på individer ökar ohälsan i 
samhället (World Health Organization, u.å.). Detta samhällsproblem blir svårare att lösa ju 
senare problemet uppmärksammas och lösningar hinner tas fram. Studier tyder på att 
stressen har stigit under flera år men trots detta sker inte tillräckligt med förändringar eller 
förbättringar för att undvika det (Zemlin-Ekenhem, 2016). 

Från 1998-2000 har det enligt SCB:s undersökning om ohälsa och sjukdomar hos individer 
mellan 16-84 år, kommit fram att kvinnors ohälsa i regel är något högre än hos män, både 
fysiskt och psykiskt (SCB, 2002; Nestor, 2015). Enligt en studie av arbetsmiljöverket från 
2005-2010 var cirka 35 procent av alla sjukrapporteringar på grund av stress och 
arbetsskador (Falk Berglind, 2013). En annan studie som Zemlin-Ekenhem (2016) gjort 
kring ohälsa och stress har stressen ökat med 70 procent under de fyra senaste åren inom 
olika organisationer i Sverige. En studie som gjordes av försäkringskassan 2015 visar på att 
de psykiska sjukdomarna ökat och enligt denna studie ska stressen ökat med ungefär 48 
procent under en tvåårs period (Försäkringskassan, 2015).  

Stress kan vara både positivt och negativt. Lite stress kan skärpa sinnet och förmågan att 
arbeta och agera vilket är positivt, men en för lång period under stress kan leda till något 
negativt och skadligt för hälsan (Västra Götalandsregionen, u.å.). Sociala relationer och stöd 
visas i studier ha en positiv verkan och främja känslan av säkerhet, välbefinnande och trivsel 
(Garrosa, m.fl., 2010 & World healt organization, u.å.). I en studie av Laranjeira (2011) 
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menar han att personer som har kunskap om copingstrategier och använt sig utav dessa 
lättare kan hantera stressade situationer och uppleva de mer positivt.  

Den ursprungliga källan för stress behöver inte vara arbetsplatsen, problem med ohälsa 
kommer många gånger från privatlivet. Ett minimalt och otillräckligt socialt stöd från familj 
och vänner skapar en känsla av otillräcklighet, det minskar energin och ökar risken för ohälsa 
som kan påverka och tas med till arbetslivet (Madsen, 2014; Sinokki, 2009 & Laranjeira, 
2011). Energin handlar bl.a. om att få tillräckligt med sömn, äta bra och ha bra relationer, 
inte att stressa och ha för höga krav eller förväntningar. Sköts inte detta bra sjunker 
energinivån och leder till mindre ork, lust och motivation (Stjernström Roos, 2014). Sinokki 
m.fl. (2009) har gjort en studie om stress och relationen mellan denna och arbetslivet, även 
mellan stress och privatliv. Studien visade att både arbetslivet och privatlivet är faktorer som 
kan komma att bidra till stress. De som inte har tillgång till socialt stöd i privatlivet löper 
större risk att bli stressade och frambringa ohälsa. Detta anser även Madsen m.fl. (2014) då 
det enligt deras studie kommit fram till att personer med svagare, mindre eller inget stöd alls 
från privatlivet löper större risk för att bli mer stressade och även lättare stressade i arbetet. 
För att minska och förhindra stress kan det vara viktigt att använda sig utav copingstrategier. 
Att ha någon närstående att prata med som lyssnar och förstår, någon som kan ge en kram, 
att få stöd och trygghet ifrån någon som kan ge råd och förslag eller helt enkelt någon att 
hitta på något med för att slappna av (Sherbourne & Stewart, 1991).  

Enligt Stressmottagningen (u.å., a) är det viktigt att hitta en balans mellan arbetsliv och 
privatliv för att minska och undvika stress. Stress blir mer och mer påtaglig och vanligt och 
människor blir stressade av allt mindre aspekter. Det kan räcka med små förändringar i 
vardagen för att en individ ska känna stress. Beroende på hur sårbara individer är vid det 
aktuella tillfället kommer det att påverka graden av stress (Stressmottagningen, u.å., b). 
Individer handskas med press och stress på olika sätt, vissa hanterar det lättare medan andra 
har svårare att hantera det. Med en god hälsa redan i privatlivet kan det bli lättare att klara 
av arbetet och den stress och press som råder där. Dessutom gör en positiv inställning att det 
underlättar att ta sig an olika vardagsproblem (Sinokki m.fl. 2009 & Madsen m.fl., 2014).  

Om stressen är kortvarig och det fortfarande finns chans till återhämtning då och då blir 
stressen lindrigare och många gånger kan det hindra och förebygga ohälsa. Sker det dock 
under en längre period utan återhämtningstillfällen och blir för övermäktigt för en person, så 
saknas oftast kontroll och socialt stöd vilket gör att kroppen slits ut och olika sorters 
sjukdomar kan uppkomma (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Enligt Arbetsmiljöverket 
(2015) leder stress till att anställda inte har samma tempo och engagemang i sitt arbete, vilket 
gör att kvaliteten och arbetsresultat kommer att både försämras och försenas. När individer 
är slitna och trötta är tålamodet kort och orken låg, vilket kan komma till att bygga upp och 
förorsaka konflikter och svårigheter att samarbeta med andra. Stressen blir i det långa loppet 
en ond cirkel som kan vara svår att bryta och det resulterar i svåra konsekvenser för individen 
själv men även för de personer som finns runt omkring i dennes omgivning.  
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1.2 Problemdiskussion. 
Många arbetsplatser och yrken är högt belastade både psykiskt och fysiskt för de anställda. 
Tjänsteyrken är de som är mest utsatta men inom vården utsätts människor även för både hot 
och våld. Vården är således det yrket som är mest riskfyllt och ligger i riskzonen där det lätt 
skapas ohälsa och stress. (Falk Berglind, 2013). På dessa arbetsplatser behöver de anställda 
därmed kunna hållas fokus, ha engagemang och vara beredd på både fysiska och psykiska 
belastningar av olika slag (Arbetsmiljöverket, 2015). Problem skapas då yrket ofta har 
väldigt hög belastning och låg kontroll. På äldreboenden vet personalen vad de behöver göra 
och vad deras arbetsuppgifter är under en dag, men de vet aldrig vad de kommer att få för 
bemötande från de äldre. Stressen har inte bara ökat utan den har också gått ner till lägre 
åldrar och allt fler unga får problem med den negativa stressen. Att planera och skapa en 
bättre miljö för sig själv är viktigt för varje individ, främst i privatlivet men också på 
arbetsplatsen. En vetskap, plan och någorlunda kontroll för hur den psykiska hälsan fungerar 
är något som inte brukar vara av prioritet. Stressad personal på äldreboenden påverkar 
säkerheten, det gör att de äldre får sämre vård och leder till att de blir missnöjda och detta i 
sin tur skapar en ond nedåtgående cirkel som är svår att stoppa och åtgärda (Falk Berglind, 
2013).  

Hur mycket socialt stöd behöver då de personer som arbetar inom ett högt belastat arbete så  
som personalen på äldreboenden? Har ålder något med stresståligheten att göra? Problemen 
börjar ofta med att individer tar på sig mer ansvar och sysslor i privatlivet än vad de 
egentligen klarar av. Ibland sker detta för att individen inte vågar säga ifrån, andra tar på sig 
uppgifter för att de vill vara vänliga och de tänker inte på hur det kommer att påverka dem 
själva i längden. Förväntningar är en av de största anledningarna till stress från både familj, 
vänner och andra närstående personer, det kan även vara från individen själv. När det finns 
förväntningar från andra vill individer kunna prestera bra eller till och med sitt allra bästa. 
Sysslor i privatlivet kan då bli fler med höga krav och förväntningar. Individer kan även ta 
på sig extra arbetsuppgifter på arbetet för att visa framfötterna och sitt intresse för arbetet. 
Med för lite vila, lugn och ro, tid till saker som är uppiggande och av intresse överförs 
stressen enkelt till arbetet. Det skapar problem genom att individer inte orkar utföra arbetet 
fullt ut vilket i sin tur leder till ett sämre utfört arbete och sämre resultat för organisationer. 
Privatlivet och arbetslivet är svåra att distansera sig ifrån, det som händer i privatlivet tas lätt 
med till arbetslivet och tvärt om (Västra Götalandsregionen, u.å. & Mackintosh, 2007). 

De två aspekter som det främst hänvisas till när det kommer till varför många individer inte 
tar tag i stresshantering är tidsbrist och okunskap. I och med att individer blir allt sjukare 
borde det inte bara uppmärksammas utan även ske förändringar. Stress är något som oftast 
sopas under mattan och tystas ner, men istället är det något som alla borde bli öppnare med 
och att ta vara på sina sociala relationer och se dessa som en hjälp och ett stöd. Trots mycket 
kunskap och forskning är stress ett fenomen som är svårt att se och kontrollera. Det finns 
flera olika sätt att minska stress och generera ett bättre välmående hos individer, för att kunna 
undgå den långvariga och negativa stressen. Finns det exempelvis någon närstående att prata 
med som är förstående och lyssnar? Finns det någon som kan ge en kram? Någon som kan 
ge råd? Eller finns det en närstående som har tid att göra något underhållande eller 
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avkopplande för att få individen att koppla bort stressen och slappna av från denna och 
problemen? Vilka copingstrategier kan underlätta och förhindra stressen? Frågorna är många 
och även lösningarna, men hur går det att veta vad som kan göras och vad finns det för olika 
lösningar att välja emellan? Vilka lösningar är bra och vilka är möjliga för personer som 
arbetar på äldreboenden? (Sherbourne & Stewart, 1991; Norrie, 1995 & Geyer, 1997). 

I och med att stressen bara ökar i dagens samhälle är det viktigt att studera och få bättre 
kunskap och förståelse för ämnet. För att klargöra hur väsentligt det är att undvika stress ska 
det undersökas kring vad som framkallar stress hos individer. Kan det vara så att trots att en 
individ har bra relationer och ett tryggt privatliv att det ändå kan påverka med stress på 
arbetet?  

1.3 Forskningsfrågor. 
Vad finns det för samband mellan energi och stress på arbetsplatsen?  
Vad finns det för samband mellan det privata stödet och stressen i arbetslivet? 

1.4 Syfte. 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan stress och 
energi i arbetslivet på tre äldreboenden. Därefter undersöka hur individernas privata stöd kan 
påverka stressen i arbetslivet. Slutligen studeras vilka strategier som kan stärka individers 
energi. Studien kan vara intressant för organisationer som berör vård och omsorg, speciellt 
inom äldreomsorgen men även inom t.ex. vårdcentraler och sjukhus då dessa liknar varandra 
med tanke på att de alla har gemensamt att arbeta med människor. Detta kan också vara 
intressant för personer med högre positioner inom dessa organisationer. Då de kan få ett 
annat perspektiv på stress och socialt stöd än vad som brukar studeras. Inte minst kan det 
vara givande för var individ att ha kunskap om vad som går att förbättra i det sociala stödet 
och vilka copingstrategier som kan användas för att kunna hantera och minska stress. 
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2. Teoretisk referensram. 
I detta kapitel redovisas först hur insamlingen av vår teoretiska referensram gick till. Efter 
det följer en presentation av den tidigare forskningen av ämnet stress, privat stöd och 
copingstrategier.  

2.1 Insamling av teori. 
Studien har sin utgångspunkt från att vi har tolkat vetenskapliga artiklarna i det berörda 
ämnet och inte utgått från större observationer. Vi påbörjade sökningen genom en 
systematisk sökning, vilket betyder att forskarna söker efter tidigare artiklar i det specifika 
ämnet (Rienecker & Jörgensen, 2014). Eftersom tanken med studien var att undersöka hur 
stress påverkar individer på arbetet men också i privatlivet började sökningen med att 
försöka få en helhets bild i ämnet. Sedan började en mer specificerad sökning på stressens 
betydelse i arbetet och privatlivet. De vetenskapliga artiklar har sökts och hittats på Primo 
via biblioteket på Högskolan Väst och de sökord som använts var stress, hälsa, privat stöd, 
copingstrategier och stress/energimodellen. Sökorden kopplades samman med olika böjelser 
och en del sökord översattes till engelska, detta hjälpte oss att få en bredare sökning. När vi 
hittade artiklar som vi tyckte var relevanta granskades vi också källorna i artikeln och utifrån 
det fann vi också andra intressanta artiklar som var kopplade till ämnet, detta är det som 
Rienecker och Jörgensen (2014) kallar för kedjesökning. 

De vetenskapliga artiklar som använts i studien är publicerade mellan 1991-2014. Artiklarna 
i studien kommer från både teoretiska och empiriska studier och genom det tycker vi att 
forskningen får en större bredd och som ger en tydligare bild av ämnet.  

De problem vi stötte på var att sökningarna till en början var för breda och oprecisa och 
sökresultaten blev för många och det var svårt att hitta de artiklar som var relevanta för oss. 
Hade vi valt fler infallsvinklar än det som gjorts hade undersökningen blivit för krävande 
men också för lång. Därmed fick vi precisera sökningarna och slutligen fick vi de träffar som 
var tillräckliga och passade in i studien. Ett annat problem är också att det finns många fler 
synsätt på stress och det sociala stödet i privatlivet. Även om det finns mycket forskning 
kring stress anser vi ändå att vi har hittat och valt det som är mest relevant och passar bäst 
in för det vi studerat. Trots att vi använt oss utav äldre forskning från 1991 så tycker vi inte 
att det spelar någon större roll för vår studie, då stress knappt förändras och i grund och 
botten kommer det alltid vara likadant. Vi anser det heller inte vara någon problematik i att 
vi använt oss utav forskare som kommer från olika länder. Detta för att vi studerat hur stress 
och energi allmänt påverkar individer samt varför det privata stödet är viktigt. 

2.2 Stress. 

2.2.1 Hur stress påverkar människan. 
Stress är en reaktion som studeras mycket inom biologi och det uppstår vid olika stadier i 
livet. Det finns i både positiv och negativ form, det är även kopplat till den normala 
utvecklingen och livscykeln hos människan. Det finns också fysisk och psykiskt stress, 
fysisk stress sker då kroppen utsätts för påfrestningar och belastningar t.ex. lyfta tungt eller 
bära något. Psykisk stress är relaterat till saker som behöver göras inom en viss tid t.ex. en 
arbetsuppgift som måste vara klar en viss tid, dag eller också hussysslor som måste göras. 
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När stress infinner sig förbereder sig kroppen för att agera. Kroppen blir tåligare, piggare 
och mer uppmärksam och de olika sinnena skärps. Mindre påfrestning gör att kroppen blir 
bättre och människan klarar av och kan hantera situationer enklare medan större och svåra 
situationer resulterar i att kroppen förbereder för flykt eller kamp (Cyrus, 2014). Enligt 
Schmitz m.fl. (2000) är människan i behov av att kunna ha kontroll, förminskas det eller 
försvinner helt leder det till stress och utbrändhet. Stress är nära relaterat till olika relationer 
med andra individer, speciellt livspartners. Vid långvariga påfrestningar påverkas individers 
beteenden och humör och de blir negativa och beteendet förändras. Det positiva tänkandet 
försvinner och det kan även gå ut över sin partner och vänner. Det negativa synsättet 
påverkar och minskar där med de positiva aspekterna, de relationer som är positiva kan 
vrängas och vridas till något negativt och jobbigt (Lewandowski m.fl., 2014). Ålder kan 
relateras till stress och stressen varierar beroende på vilket arbete en individ arbetar inom. 
Det varierar även i olika åldrar beroende på vilket yrke individer arbetar inom, i en del yrken 
kommer stressen i tidig ålder och ibland i högre åldrar. De individer som arbetar inom fysiska 
och psykiska yrken t.ex. inom vården, är där stressen ofta förekommer runt medelåldern 
(Rauschenbach, m.fl., 2013).  

2.2.2 Stresshantering och stresstålighet.  
Människor är allmänt anpassningsbara, de kan förstå och uppfatta andra individers 
beteenden och reaktioner när de utsätts för någon form av stress. Stressen byggs upp och 
inträffar av flera olika uppsättningar av fysiologiska reaktioner. När det händer något sker 
en aktivering av alla ämnen som finns inuti kroppen och dessa ämnen uppstår på grund av 
den stress som finns. Kroppen skapar dessa ämnen för att kunna bemästra och kunna 
handskas med stress i olika situationer och de olika effekter som medföljer. Upplevelsen och 
känslan som uppstår då stress uppkommer uppfattas olika från individ till individ. I och med 
det så inverkar det på hälsan, hur en individ klarar av olika stressituationer kommer hälsan 
att variera beroende på hur denne klarar av det (Rojas, 2001). Enligt Norrie (1995) finns 
stressen i tre olika utvecklingsskeden och faser, den första innebär och orsakas genom att 
stress uppstår snabbt och hastigt och i denna situation förbereder sig kroppen på flykt eller 
kamp. Denna reaktion är av det mer aggressiva beteendet som uppstår och detta är mindre 
lämpat i arbetslivet och på arbetsplatser, speciellt i tjänsteyrken då det arbetas med andra 
människor. Norrie (1995) hävdar också att i dessa arbeten får det inte under några 
förhållanden användas flykt som försvarsmekanism genom att fly från kunder som är i behov 
av hjälp eller kamp mot kunder. Den andra fasen menas med att stressen består under en 
längre period och är ihållande, då det skett för länge fungerar inte flykt eller kamp som en 
möjlig reaktion men det leder ofta till motstånd. I detta skede blir sinnet skarpare och mer 
aktivt, varningsfunktionen i kroppen blir förbättrat och mer integrerat och stressen blir med 
detta lättare att hantera och ofta ett bättre resultat i agerandet. Kroppen blir i detta läge mer 
motståndskraftig t.ex. mot andra stressfaktorer eller hot. I fas tre som är den sista påbörjas 
och uppstår utmattningssymtom. Kroppen klarar inte längre av att anpassa sig efter den 
långvariga stressen och pressen som funnits under en lång tid, energin töms och även de små 
energireserver som finns kvar töms tills det inte finns någon energi kvar. Beroende på hur 
stresstålig en individ är desto snabbare eller långsammare kan denna fas infinna sig.  
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Rojas (2001) menar att det inte finns något speciellt sätt att reagera och hantera stress. Det 
finns heller ingen individ som reagerar på samma sätt som någon annan och ingen situation 
är den andra lik, allt är beroende på hur motståndskraftiga och härdade individer är för stress. 
Under livets gång förbättras och byggs stresståligheten upp, men variera genom att alla har 
olika kunskaper, erfarenheter och förståelse för hur saker och ting sker. En inre balans, ett 
positivt synsätt, anda och ett förhållningssätt att möjligheter finns och att det inte bara finns 
hinder leder till en högre energinivå till att klara av sysslor och arbetsuppgifter på 
arbetsplatsen och i vardagen. Rojas (2001) menar också att bara genom att klara av och ha 
ett positivt synsätt skapar möjlighet till att avstyra ohälsa. Utav detta skapas en personlig och 
enskild referensram hos individer som är en grundläggande utgångspunkt för hur de kommer 
att reagera och bete sig i olika situationer och tillfällen.  

Organisationer och yrken med mycket sysselsättning, händelser och stress har oftast en 
känslomässig laddad omgivning och miljö t.ex. vårdyrken. Dessa arbetsplatser är 
stressrelaterade då det ibland sker livsavgörande beslut. I arbetsmiljöer som är stressiga kan 
beslut bli svårare att avgöra och ta ställning till då det kan vara problematiskt att veta vad 
som ger bäst resultat när det inte finns tid för funderingar. Skiftarbeten kan ha en stor 
inverkan på känslor och stressnivåer, detta för att det kan leda till sömnbrist på grund av de 
olika arbetstiderna och att kroppen inte hinner ställa om. Arbetstid så som heltid och deltid 
kan också skapa stress hos individer och minska energin. Heltid kan minska energin och 
skapa stress genom att individer känner att de inte hinner med andra viktiga saker som måste 
göras i vardagen. Deltid kan leda till stress då individer inte tjänar ihop tillräckligt med 
pengar och inte klarar av att få ihop vardagen, så som att betala räkningar, köpa mat eller ha 
pengar till roliga aktiviteter och nöjen. Oförutsägbara belastningar och problem som 
uppkommer gör att individer tappar kontroll och kan leda till stress. Sker det ofta och under 
längre perioder kan det leda till sjukskrivningar och utbrändhet. När individer känner 
utmattning inverkar det även på deras prestationer negativt. För att kunna klara av 
känslomässiga påfrestningar i arbetet är det viktigt med rätt utbildning för yrket, för personer 
som inte har rätt kompetens kan olika händelser bli värre eftersom de inte kan eller vet hur 
det ska hantera de på samma sätt som utbildade kan (Alameddine, m.fl., 2009). 

2.2.3 Stress och energimodeller. 
Det finns en vanlig modell inom forskningen som kallas Krav-kontroll modellen och det är 
en metod som brukas i psykosociala arbetsmiljöer och stress (Karasek & Theorell, 1990). 
Den ger en redogörelse för en kombination av stöd, krav och kontroll och hur dessa aspekter 
fungerar tillsammans för att skapa och medverka till en god arbetsmiljö. När anställdas 
upplevelse skapar ett resultat vid de huvudsakliga och grundläggande delarna så kan endera 
vara högt eller lågt, vilket visar hur stressnivån ligger till. När detta undersökts går det genom 
denna modell visa hur stressnivån ligger till (Karasek & Theorell, 1990). Arbetsmiljön är 
som allra bäst när de anställda kan kombinera, ha en balans och klara av att handskas med 
de höga kraven som förekommer på dagens arbetsmarknad. Det ska även finnas möjligheter 
för de anställda att påverka sina arbetsuppgifter och ha tillgång till ett socialt stöd från både 
arbetsgivare och medarbetare. Ett för högt krav, låg kontroll och ett obetydligt stöd i 
arbetsmiljön är det sämsta utfallet som kan uppstå och är det som orsakar negativ stress. I 
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modellen krav-kontroll är det fyra tillstånd som är grunden för hur anställda uppfattar 
arbetsmiljön de arbetar inom, dessa är: spänd, passiv, aktiv och avspänd (Karasek & 
Theorell, 1990). 

 

Figur 1. Krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990).   

När en kombination med två av variablerna sker skapar det fyra olika sorter och varianter på 
arbeten. Arbeten med låg kontroll och höga krav anser Karasek och Theorell (1990) att det 
är högstressarbeten och denna innebörd och koppling förorsakar de större farorna, 
prövningarna och belastningarna. En annan kombination som är med höga krav och hög 
kontroll gynnar och underlättar till en god hälsa för individerna på arbetsplatsen. Lågt krav 
tillsammans med låg kontroll bidrar till passiva arbeten men låga krav och hög kontroll 
skapar resultatet där arbetet inte består av så stor andel av stress (Karasek & Theorell, 1990). 

Enligt krav-kontroll modellen som Karasek och Theorell (1990) har framtagit har 
skribenterna Kjellberg och Wadman byggt upp sin forskning runt artikeln 'Subjektiv stress 
och dess samband med psykosociala förhållanden och besvär. En prövning av Stress-
Energi-modellen'. Kjellberg och Wadman gjorde ett förtydligande av deras modell och teori. 
I modellen om stress och energi har hälften av de ord som finns en positiv aspekt av 
förhållandet och tillståndet medan den andra halvan är negativ. De utvalda ord som finns i 
stress skalan är: spänd, stressad, pressad, lugn, avslappnad, avspänd och de sex andra 
resterande orden i skalan om energi är: aktiv, energisk, skärpt, slapp, ineffektiv och passiv. 
Utefter detta delade skribenterna in de olika orden i fyra grupper: Engagerade utan press, 
uttråkade, engagerade under press och slutkörda. Kalkylen utgjordes efter vilken poäng som 
matchade det neutrala läget inom både stress och energi skalorna. De kunde därefter ta 
beaktande till poängen och dela in de olika värdena i de olika skalorna som finns. Sedan 
splittrades poängen utefter om de låg över eller under neutralpunkten (Kjellberg & Wadman, 
2002).  
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Figur 2. Stress och energi modell. (Kjellberg & Wadman, 2002) 

Denna förbindelse talar för hur stress och energi modellen är och att det finns en huvudsaklig 
och grundläggande redogörelse av de olika sinnesstämningarna på arbetsstället och även att 
den förbinder den omtalade modellen Karasek och Theorells krav-kontroll modell. 

 

 
Figur 3. Karasek och Theorells krav-kontroll modell och dess samband med stress och energi modellen. (Kjellberg & 
Wadman, 2002). 

Individer som befinner sig i den engagerade under press delen når den grupp där arbetet är 
aktivt. I den gruppen är kontrollen hög och även kraven är höga vilket gör att de arbetar 
under en viss press men att den är hanterbar och de klarar av att handskas med stress på ett 
bättre sätt än andra individer. Men då de hamnar inom det högpresterande arbetet som 
innehar låg kontroll och höga krav riskerar individerna att bli slutkörda. De som hamnar 
inom den passiva gruppen arbetar där det finns låg kontroll och låga krav, vilket leder till att 
individerna lätt blir ointresserade, uttråkade och slappa när det utför sitt arbete. I arbeten som 
är lågbelastade hamnar individer som har hög kontroll och låga krav på sig och detta leder 
till mer engagemang utan känslan av press eller stress (Kjellberg & Wadman, 2002).  

Enligt Kjellman och Wadman (2002) sätts poängen på orden enligt nedanstående figur.  

Stress  (positiva)  ”spänd” ”stressad” och ”pressad”  poäng: 0-5 

 (negativa) ”avspänd” ”avslappnad” och ”lugn” poäng: 5-0 

Energi  (positiva)  ”aktiv” ”energisk” och ”skärpt”  poäng: 0-5 

 (negativ) ”slapp” ”ineffektiv” och ”passiv” poäng: 5-0 

Figur 4. Kjellman och Wadman (2002) poängskala 
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2.3 Privat stöd. 

2.3.1 Sociala band och psykisk hälsa. 
Att kunna ha en förståelse om goda relationer är en viktig aspekt och även att individer har 
en medvetenhet kring följderna ifall det skulle brista i de närstående relationer som finns 
t.ex. familj och vänner (Kawachi & Berkman, 2001). Kawachi och Berkman anser också att 
värdet och vikten av det sociala bandet ska bli och vara ett psykosocialt välmående för 
individer. Om intresset inte finns och det finns brister i det sociala engagemanget hos 
individer kan det leda till och finnas större risk för att utveckla depressiva symtom. Hos de 
individer där det finns ett fåtal närmre relationer och att de är på en låg nivå finns det 
tendenser till att det leder till en psykisk ohälsa. En del personlighetsdrag kan relateras och 
kopplas till individer som är mer introverta. Dessa individer kan associeras med brist i den 
sociala förmågan och engagemanget och utefter det kan de också missuppfattas på grund av 
att de verkar som att de inte vill vara delaktiga och mer är för sig själva och tillbakadragna. 
Detta går också att se ur en annan synvinkel, det kan ses tvärt om och orsaksbandet fungerar 
bakvänt. Det polära och motsatta sambandet visas när symtomen vid psykisk ohälsa blir till 
en social isolering (Kawachi & Berkman, 2001). 

Enligt Kawachi och Berkman (2001) är de flesta forskare inom området och ämnet eniga om 
att det sociala bandet är hälsosamt, uppfriskande och har en god inverkan på den mentala 
hälsan och måendet. Studien belyser vad som kan påverka hälsan och vad som är betydande 
för individerna i sociala relationer. Deras forskning påvisar om värdet av de sociala banden 
genom att det ökar och höjer kraften att kunna handskas med stress. Betydelsen av det sociala 
bandet är synnerligen fördelaktigt under stress för individer. Situationer utefter detta kan 
bedömas lättare och genom det förhindra negativa känslostämningar och andra olika 
beteenden som senare kan infinna sig (Kawachi & Berkman, 2001). En högre och ökad 
intensitet av engagemang inom det sociala nätverket resulterar i att effekten blir en känsla 
av att ha ett syfte och tillförsel av ett välbefinnande. Detta psykologiska tillstånd kan i 
längden öka och höja motivationen, drivkraften och bli som en bekräftelse för individen själv 
som person. Denna aspekt minskar även känslan av ångest, oro och stress. Men isolerar en 
individ sig och det uppstår en brist i sociala relationer och situationer har det konstaterats att 
detta är en avgörande faktor till att depressiva symtom uppstår hos individer (Kawachi & 
Berkman, 2001).  

2.3.2 Sambandet mellan arbetsliv och privatliv.  
Dikkers m.fl. (2007) har studerat och granskat definitionen ”crossover” i ett perspektiv som 
skett mellan arbetsliv och privatliv. ”Crossover” beskrivs som ett ”känslostadium” och det 
flyttas från arbetslivet till privatlivet. Denna undersökning syftade till att studera och följa 
ett antal män som arbetade och hade heltidstjänster och även där deras kvinnor arbetade med 
lite olika slags tjänster. Då kvinnornas arbeten och arbetssituationer varierande så delades 
de in i tre olika grupper: där kvinnorna inte arbetade, där kvinnorna arbetade mellan 1- 
20h/vecka och där kvinnorna arbetade mer än 20h/vecka. Studien var också avsedd för fyra 
skilda faktorer som var: crossover, tidsbaserad crossover, spännings/belastnings-crossover 
och empatibaserad crossover (Dikkers m.fl., 2007).  
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Slutligen resulterade det i att den tidsbaserade crossovern där männens belastning på arbetet 
ökade och höjdes. Det skedde även samma för kvinnornas belastning, fast belastningen 
uppstod i hemmet. Men när männen istället arbetade övertid höjdes eller ökade belastningen 
för kvinnorna i hemmet. Med den senare aspekten menar Dikkers m.fl. (2007) att när 
övertiden var kring 1-5 timmar under en vecka blir resultatet med all sannolikhet annorlunda 
om övertiden hade varit mer påtagbar. När kombinationen av de olika aspekterna 
spänning/belastnings-crossover noggrant undersöktes visade det på att när männen kände av 
de olika depressiva och utmattning symtomet så höjdes kvinnornas påfrestningar hemma. 
Slutligen resulterade det i att empatibaserad crossover som bevisade att om männen hade 
symptom av depressiva slag och utmattning när de anlände hem från arbetet till hemmet 
förekom det att kvinnorna fick högre risk att uppleva likartade känslor och symtom (Dikkers 
m.fl., 2007). 

Rodríguez-Muñoz m.fl. (2013) gör en analys om begreppen ”spillover” och ”crossover”. Det 
handlar om individers arbetsliv och privatliv och hur de använder sig av ett positivt 
arbetsengagemang. Engagemanget för arbetet hävdar Rodríguez-Muñoz m.fl. (2013) är 
människans vilja att utvecklas, deras stolthet, kärlek till arbetet, kraft, energi, begeistring, 
koncentration och även förmågan att kunna dras in i sitt arbete. 50 par deltog i studien där 
alla hade olika och skilda bakgrunder och de hade och kom även från olika yrkesgrupper 
men det som var gemensamt för paren var att båda arbetade. Alla deltagande besvarade 
frågeformulär som delats ut och de följdes under två dagar men det fördes loggboksinlägg 
under en arbetsvecka. Sista dagen avslutades genom att individerna redogjorde för den 
lyckonivån som de hade. När studien startade fanns det två olika antaganden och teorier; att 
de anställdas alldagliga engagemang på arbetsplatsen infinner sig positivt och relateras till 
den alldagliga glädjen och att glädjen även kommer att relateras positivt till maken/makan. 
Svaret av undersökningen påvisade att engagemanget i arbetet gjorde att individerna alstrade 
och frambringade lycka och denna känsla följde och togs med hem till partners, vilket 
resulterade i att båda analyserna och frågeställningarna besvarades. Då det fanns underlag 
och belägg för frågorna så förstärktes och bekräftades det att spillover och crossover från 
arbetet till hemmet inte bara berör negativa känslor som individer tar med sig till hemmet 
utan de tar även med de positiva (Rodríguez-Muñoz m.fl., 2013). 

2.3.3 The MOS Social Support Survey. 
Enligt Sherbourne och Stewart (1991) modell gjord av 19 olika delar och funktioner inom 
det sociala stödet, som representerar flera olika dimensioner så som emotionell, informativ, 
påtaglig, tillgivet och positiv social interaktion. De är fokuserade på de mest väsentliga 
delarna inom det sociala stödet som finns, den upplevda tillgängligheten som behövs. Den 
är designad för att vara kort, enkel och lättförståelig och begränsad inom de fem olika 
områden som det delats in i. De olika valen som finns är utvalda för att kunna ge ett 
maximerat och även kunna nå känsligheten så mycket som möjligt för att sedan kunna få så 
korrekta och optimala åtgärder som möjligt vid utvärdering av undersökning.  
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2.4 Strategier. 

2.4.1 Coping. 
Begreppet coping inom forskningen har definierats av en mängd olika författare (Dewes, 
2002). Professor Dewes menar att motiveringen till begreppet är ”kognitiva och 
beteendemässiga försök att behärska, reducera eller tolerera de krav som tangerar eller 
överskrider personens resurser” (Dewe, 2002). Dewes beskriver coping som ett känsloladdat 
uttryck, ett yttre eller inre, ett spekulativt sätt, en handling som resulterar i hur individer 
hanterar stressande situationer. Dewe skildrar också coping som något som är individuellt, 
vilka strategier som används och hur de används beror ofta på tidigare erfarenheter men 
också på den personlighet som individen innehar. Vilka copingstrategier som individer 
använder sig av är också olika, även om det är för att delvis kunna hantera samma 
problem.(Dewes, 2002). 

2.4.2 Copingstrategin vi är olika. 
Stress och individens egna upplevelser är ofta enskilda och även individers förmåga att 
kunna hantera olika händelser. Norrie (1995) skildrar copingstrategier som utgår från att 
individer är ego defensiv, personlighetsdrag och tillvägagångsättet.  

Den ego defensiv strategin är baserad på att individer sätter sin tillit till förnekelse och 
beroende. Detta görs för att kunna hålla tillbaka de emotionella faktorerna, men också för att 
kunna ta hand om och skydda sig själv som person. Metoden fungerar som ett försvar men 
verkar bara under en mycket kort tid. Blir metoden långvarig kan den rent av bli skadlig och 
individen kan få personlighets förändringar eller psykiska men (Norrie, 1995).  

Strategin personlighetsdrags grundar sig på att alla individer är unika och innehar olika 
personliga stilar. Den personliga stilen har en egen karaktär som är speciell och styrks av 
individens erfarenheter. Extroverta personer tyr sig ofta till andra individer vid stress och 
den som är introvert vänder sig ofta ifrån andra och försöker bearbeta stressen på egen hand. 
En utåtriktad person som känner att den inte får det stöd han/hon behöver hos en person 
känner oftast en ökad stresspåverkan efter en diskussion och tvärt om för den person som är 
inåtvänd (Norrie, 1995).  

Den sista strategin som handlar om hur stressad situationen är och vilka karaktärsdrag som 
är inblandade. Här fokuseras det på den specifika situationen och inte på personers olikheter. 
Modellen är mer praktisk och skall medföra att minska stressnivåerna genom olika 
förändringar som individen gör i den aktuell situation. Denna metod används för att hantera 
stress på bl.a. arbetsplatser och är mer eller mindre verksam, det allra viktigaste är att de 
anställda känner igen sig och är trygga i de varierande situationerna. I strategin 
tillvägagångssätt är det viktigaste att inneha förmågan att bedöma olikheter samt likheter 
mellan olika personer men också en god kunskap i området. Beteenden beskrivs i strategin 
som oförutsägbara och kan därav förändras med tiden. Individen själv är i fokus och med 
dess olikheter, men trots alla insikter i en situation är det ändå problematiskt att veta hur 
framtiden kommer att se ut. (Norrie, 1995). 
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2.4.3 Copingstrategin att distansera sig. 
Att kunna distansera sig och kunna ha två skilda karriärer, privatlivet och arbetslivet är en 
strategi för att hantera stressiga situationer (Hertting m.fl., 2004; Mackintosh, 2007). Att 
inneha förmågan att stänga av och att kunna fokusera på den ena karriären eller den andra är 
en vanlig copingstrategi. Mackintosh (2007) belyser detta i en studie där strategin för 
deltagarna var bekant och de kände även igen sig i situationen. De medverkande beskriver 
scenarion där de försöker stänga ute sitt arbete när de kommer hem men också tvärt om. 
Deltagarna berättar om hur de försöker bli en person där ingen eller ingenting kan komma 
åt dem från den ena karriären till den andra, om det inte plötsligt händer något speciellt. 
Personerna relaterar till svåra situationer från deras arbetsplatser, t.ex. en sköterska som 
hantera mycket svårt sjuka patienter och anser att det inte är möjligt att jämnt orka eller 
känna av utan hon måste distansera sig från sitt arbete. Dock finns det tyvärr en möjlighet 
att det svåra dyker upp när de kommer hem istället. Sköterskan beskriver att detta blir bättre 
med åren och erfarenheten men strategin med att försöka stänga otrevliga saker ute är inte 
alltid den bästa strategin utan det kan vara behövligt att prata om sakerna när de kommer 
hem annars kan yrket bli ohållbart i längden. Att stänga av belyser Mackintosh (2007) och 
det innebär inte att en person nödvändigtvis blir känslokall utan det betyder att det finns ett 
extra skydd för att kunna utföra sitt yrke. Det som är viktigt är inte att skärma av eller stänga 
någon ute för då kan starka känslor orsaka svåra belastningar som leder till spänningar, oro 
och stress. En annan metod för att klara av att distansera sig är strategin ”med skämt och 
humor” på individens arbetsplats för att få en positiv miljö och få kraften att slå bort alla 
negativa tankar. Humor och en trevlig stämning på arbetet gör att det är lättare att prata med 
varandra även om de svåra problemen, det blir därav en mer avslappnad arbetsmiljö. Humor 
som strategi beskriver alla deltagarna som en stor fördel i deras dagliga arbete och de 
försöker använda sig av strategin så ofta det bara går (Perry, 2005).  

2.4.4 Copingstrategin att stärka sig själv. 
Att ha ett starkt självförtroende men också kunna bekräfta sig själv värderas som värdefulla 
egenskaper för att kunna ge skydd till sitt eget välbefinnande och för att kunna utveckla sin 
egen personlighet (Perry, 2005 & Hertting et al., 2004). Att förmå sig själv att säga “detta 
klarar jag av” är ett av sätten att stimulera sin självkänsla (Hertting m.fl. 2004). Kalichman 
m.fl. (2000) belyser att få ett accepterande och positiv feedback är copingstrategier som 
nyttjas för att kontrollera stressorer som är förenade med en speciellt svår arbetsuppgift. 

Det finns en rad olika aspekter på den inre stresshanteringen, en strategi består av värdet av 
den tiden som en individ tar för att reflektera över en stressig situation efter att händelsen 
har inträffat (Kalichman m.fl., 2000). I Kalichman m.fl. (2000) studie diskuterar 
sjuksköterskor om nyttan med att köra en längre sträcka mellan de olika uppdragen och de 
patienterna som befinner sig på landsbygden, detta för att få möjligheten att kunna bearbeta 
obehagliga känslor som ibland arbetsuppgifter kan innebära. Ett av sätten kan vara att se 
tillbaka på sin egen närvaro och prestation och på detta sätt bearbeta en svår uppgift. Ett 
antal av studiens deltagare beskriver om att det kan vara svårt att bevara lugnet och tar därför 
med sig känslan av stress inombords, vilket kan vara förödande på lång sikt (Kalichman 
m.fl., 2000). I Mackintosh (2007) studie belyser deltagarna om individernas erfarenhet och 
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att det är till en stor hjälp för att kunna hantera svåra situationer. Erfarenhet och att ha arbetat 
en långtid inom ett yrke beskrivs som en särskild hjälp när det kommer till stresshantering 
inom arbetet. Deltagarna beskriver också om att kontakten med patienterna kan förbättras 
med hjälp av sköterskornas erfarenheter. Studien påvisade också att våra förmågor att kunna 
se andra människor på ett professionellt sätt kan utvecklas med tiden. Det är inte bara våra 
förmågor som kan utvecklas, utan även strategierna för att hantera stressiga arbetsuppgifter 
eller situationer utveckladas med tiden. Deltagarna beskriver att de upplever sig ha mer 
självförtroende när det kommer till besvärliga beslut ju mer erfarenhet inom yrket de har 
(Mackintosh, 2007). 

2.4.5 Copingstrategin fritidsaktiviteter. 
En modell av stresshantering är att bemästra att koppla bort arbetet på fritiden och det ger 
ett ökat välbefinnande, detta belyser Hertting m.fl. (2004) i sin studie. Deltagarna i studien 
beskriver att kunna koppla av hemma är en bra copingstrategi och det hjälper deltagarna att 
få ett rikt och betydande socialt liv utanför sitt yrkesliv. Populära fritidssysselsättningar som 
fysisk aktivitet, vara ute i naturen och tillbringa dagen med att aktivera sig med familjen och 
vännerna kunde minska stressnivåerna på deltagarna (Happell m.fl., 2013). Andra aktiviteter 
som deltagarna beskrev var, resor, trädgårdsarbete, fiske, lyssna på musik, läsa, meditera 
mm (Perry, 2005). Det fanns några deltagare som berättade om att deras sätt att känna sig 
avkopplande var att få egen tid och längtan av att vara hemma (Hertting m.fl., 2004). Den 
fysiska hälsan har en stor betydelse i våra liv så som kondition, styrka, koordination och 
rörlighet och detta är grunden för hur en människas mentala hälsa ser ut. För lite träning kan 
ge mindre kapacitet och leda till allt mindre ork och individers praktiska förmågor sänkts. 
Detta kan leda till stora konsekvenser, individen kan få allvarliga men som påverkar det 
dagliga livet. Detta genom att det kan finnas en möjlighet att tappa ork, bli irriterad och kan 
därav fatta felaktiga beslut i svåra frågor. Att göra träning till en del i livet som görs 
regelbundet är det som förordas om i Rojas (2001) studie och det är för att klara alla 
situationer som dyker upp i både privatlivet och i arbetslivet. Rojas (2001) förespråkar också 
att för lite träning ger mer påfrestningar och vardagen blir allt svårare och det finns dessutom 
en risk för att råka ut för förslitningsskador. 

2.4.6 Coping och energi. 
En studie som har gjorts av Sasaki (2009) visade att problemlösning och kognitiv omtolkning 
hos kvinnor visade goda resultat. Ett positivt samband kunde ses mellan sökande av 
emotionellt stöd och professionell effektivitet hos kvinnor. Resultatet för studien anger att 
kognitiv omtolkning kan relateras till en hög professionell effekt och låg utmattning hos 
kvinnor (Sasaki, 2009). Copingstrategierna och självkontroll rekommenderas och användas 
för att reducera arbetsrelaterad stress (Laranjeira, 2011). Resultatet för Laranjeiras (2011) 
studie visar hur personalen upplever stress inom vården och vad individerna har för 
energinivåer. Studien beskriver att det är en besvärlig utmaning för vårdanställda som 
dagligen kommunicerar med svårt sjuka patienter och deras oroliga anhöriga. Detta påverkar 
de anställdas psykiska hälsa, motståndskraft och deras emotionella stabilitet på ett negativt 
sätt. Majoriteten av vårdpersonalen i studien upplevde effekten av att använda sig av 
copingstrategier för att hantera stressade situationer som positiv. Detta innebar både stöd 
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från arbetet men också ett starkt privat stöd från familj och vänner (Laranjeira, 2011). Chang 
et al. (2006) belyser i sin studie att det fanns en stor del av vårdpersonalen som hade behov 
av stöttning från kollegor men också användningen av sociala kontakter visade sig ha en 
positiv effekt. En utbildning i stress och copingstrategier skulle vara betydelsefullt för att 
reducera negativa effekter av psykisk stress och på så vis höja energin hos de anställda 
(Chang m.fl., 2006). 

2.5 Analysmodell. 
Tidigare forskning indikerar att stress kan förklaras dels av vilken energi medarbetarna har 
(Kjellman och Wadman, 2002) och dels av det privata stödet (Sherbourne och Stewart, 
1991). Kopplingen mellan energi och stress är en intern aspekt som är påverkbar för en 
arbetsgivare. Den andra aspekten, privat stöd, innebär att vi blickar bortom arbetsplatsen och 
undersöker en extern faktorer som påverkar stressen hos individerna. 

 

      
 

 
 

 
 

   
      
  

 

   
      
      
      
  

 

   
      
  

 

   
 

Figur 5. Analysmodell (egen modell) 

 

Den tredje delen handlar om de olika copingstrategierna som kan ge stöd och energi till 
medarbetarna. Med hjälp av de olika strategierna kan individer använda sig utav dessa för 
att skapa och behålla en bra hälsa. 

2.6. Våra hypoteser. 
Vi har formulerat två hypoteser för studien. 

H1 – Energi är negativt relaterat till stress. 

H1 – Privat stöd är negativt relaterat till stress. 

 

Energi  

Privat stöd  

Stress 
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3. Metod.  
I detta avsnitt redogör vi för studiens vetenskapliga synsätt, undersökningens ansats och 
våra egna val. Vi motiverar vad som ligger till grund för vårt arbete och varför vi har utsett 
den metod vi ansåg var det bästa valet. Vi har också valt att framställa de olika vetenskapliga 
synsätten och olika metoder för att läsare som inte är insatta i de olika begreppen ska lättare 
kunna förstå. Vi tycker också det blir en bättre helhet och vi kan på ett bättre sätt styrka de 
val vi gjort. Här beskrivs också hur vi författare har gått tillväga för att hitta relevant 
forskning och hur enkäten arbetades fram som är det centrala i vårt arbete. 

3.1 Vetenskapligt synsätt.  
Att förstå men framför allt att kunna tolka är det som i första hand vetenskap handlar om, 
och därefter kunna placera in den i den värld vi lever i idag. Utgångspunkten för detta är att 
vi måste kunna undersöka, klargöra och förstå verkligheten men vi måste också kunna göra 
egna antaganden hur verkligheten faktiskt ser ut (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta synsätt 
resulterar sedan i hur studien är uppbyggd och baserad på. Eriksson och Wiedersheim (1997) 
anser att det finns två olika synsätt inom vetenskapligt skrivande, positivism och 
hermeneutik. Hermeneutik utgår från ett tolkningsperspektiv vilket Bryman och Bell (2013) 
belyser som att forskarna behöver fånga människors handlingar och upplevelser. 
Positivismen grundar sig på någon typ av test, en mätning med logiskt resonemang. För att 
göra en studie av ett utvalt ämne behöver också forskaren ett passande förhållningssätt det 
finns två olika förhållningssätt den kvalitativa och kvantitativa metoden (Bryman & Bell, 
2013). Den kvalitativa metoden fokuserar på ord och den kvantitativa på siffror. 

Vi valde i denna uppsats med hänsyn till forskningsfrågorna en kvantitativ 
undersökningsansats med ett positivistiskt synsätt. Valet grundar sig på att det kan finnas en 
viss oro och viss känslighet att besvara frågor som rör stress och privatliv. För att få 
möjligheten att ta del av de anställdas personliga synpunkter utan att de känner sig obekväma 
eller utpekade föll valet på enkäter, men också för att vi skulle genomföra studien så objektivt 
som möjligt. En annan anledning var att vi även ville uppmärksamma att stress inte är något 
utmärkande för just denna arbetsgivare utan att stress finns på de flesta arbetsplatser omkring 
oss.  

3.2 Undersökningens ansats.  
Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det tre olika forskningsansatser att koppla och 
redogöra studiens teori och empiri med, dessa är induktiv, deduktiv och abdukiv ansats. Om 
forskaren utgår från studiens empiri och utformar teorin efter att den insamlade forskningen 
arbetar forskaren efter det som Patel och Davidsson (2011) kallar för en induktiv ansats. 
Men om forskare istället arbetar efter redan befintliga teorier och forskningen utgår från 
detta, arbetar forskaren efter en deduktiv ansats. En studie som har fasta svarsalternativ i 
studiens enkät har en deduktiv ansats. Den tredje ansatsen handlar om att utgå från både 
deduktiv ansats men också efter en induktiv ansats, en kombination och detta kallar Patel 
och Davidsson (2011) för den abduktiva ansatsen. I denna studie har vi använt oss av en 
deduktiv ansats då vi utgår från vår teoretiska referensram. Den teori som vi samlat in inför 
studien har varit utgångspunkten för hur enkäten har utformats. Vi fick genom vetenskapliga 
artiklar, men även genom att läsa om stress rent historiskt i böcker och på webbsidor en 
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förkunskap i ämnet. Vi kunde därav göra en deduktiv studie då kunskapen kunde styra våra 
val.  

3.3 Design. 
Vår undersökning är en tvärsnittsstudie och utgår från att vi samlat in data från en viss 
tidpunkt men också från fler än ett fall och på så vis få fram en samling av kvantitativ data. 
En analys ska göras av den insamlade uppsättningen av data för att se om det finns någon 
synlig koppling mellan två eller flera av fallen och för att synliggöra olika relationer i det 
mönster forskaren upptäcker (Bryman, 2002). För att vi skulle uppfylla kraven på en 
tvärsnittsdesign formulerades en enkät som delades ut vid samma tidpunkt till tre olika 
äldreboendena som vi efter insamlandet analyserat. Studien har genomförts med en 
sammansatt enkät med redan beprövade frågor. I en forskningsstudie brukar det också skiljas 
på två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är det nya data som 
forskarna samlat in, i vårt fall är det enkäten som vi delat ut och analyserat. Den sekundära 
data bearbetas i teoridelen i studien och är den data tidigare forskare redan har samlat in och 
påvisat (Halvorsen, 1992).  

3.4 Urval.  
Vid studiens början bestämde vi att göra en icke-slumpmässig urvalsplan ett s.k. 
bekvämlighetsurval (Körner & Wahlgren, 2002) vilket innebär att vi valde individer som 
fanns enkelt och bekvämt i vår närhet. Inledningsvis tillfrågande vi två organisationer om de 
hade möjlighet att delta i vår enkätundersökning, en av organisationerna var mansdominerad 
i den andra organisationen arbetade det nästan bara kvinnor. Vi förklarade också på ett 
tydligt sätt att studien handlade om stress i arbetslivet och i privatlivet. Organisationerna 
tackade ja och vi bad att få återkomma lite senare och det gick bra. Vi gjorde därefter en 
provanalys av vår enkät d.v.s. vi testade den på både manliga och kvinnliga personer och 
efteråt frågade vi vad respektive tyckte om frågorna. De kvinnliga testrepresentanterna 
tyckte att frågorna var okej med några få rekommendationer som handlade ändringar av ett 
fåtal ord. De manliga representanterna tyckte däremot att frågorna var ”lite lustiga” och 
trodde kanske att andra män inte skulle vilja svara på en del av frågorna. På grund av svaren 
på testet tänkte vi om och ansåg att det var viktigare att få in enkäter som var ifyllda än att 
få en jämn fördelning av manligt och kvinnligt deltagande. Eftersom det första vi tänkte på 
när vi diskuterade begreppet stress var att det fanns mycket inom vården och därför beslutade 
vi att fortsätta på den linjen. En av organisationerna som redan hade svarat ja till vår 
enkätundersökning var ett äldreboende, vi frågade ytterligare två boenden i vår närhet och 
de tackade ja.  

3.5 Mätning av variabler. 
Enkäten utformades med hjälp av en rapport från Arbetslivsinstitutet (Kjellberg & Wadman, 
2002) och en vetenskapligartikel av Sherbourne och Stewart (1991). Bakgrundsvariablerna 
ålder, kön, arbetstid, arbetspass och anställningsform har vi infogat i enkäten för att enklare 
kunna kategorisera resultatet. Variabeln kön användes för att se om det var någorlunda jämt 
fördelat mellan män och kvinnor, resultatet var inte helt överraskande, att kvinnor var över 
representerade i studien. Vi valde därför att inte visa någon specifik statistik över antalet 
män i resultatet för att de skulle kunna vara anonyma. Variabeln ålder fördelades med ett 
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åldersspann på 15-24, 35-34, 35-44 och vidare upp till 65 år och äldre. Vi poängsatte 
åldersspannen i SPSS från de yngsta till de äldsta, 1-5.  

Vi har mätt tre huvud variabler som är stress, energi och privat stöd och två kontrollvariabler, 
arbetstid och ålder. 

För att kunna göra mätningar av två av våra huvud variabler stress och energi på 
arbetsplatsen användes Stress-Energi-modellen och den består av 12 frågor (Kjellberg & 
Wadman, 2002). Modellen är uppdelad i två stycken olika delar, en stress del och energi del. 
Där var svarsalternativen inte alls, knappast något, något, ganska, mycket och väldigt 
mycket. Vi började med att räkna ut värdena på respektive deltagare, ett individanpassat 
index för energi respektive stress. För att därefter räkna ut indexen i de två skalorna, först 
användes de positiva energi orden som är aktiv, energisk och skärpt som sedan adderades 
med den negativa energi orden som är slapp, ineffektiv och passiv. Men för att få ut ett rätt 
resultat var vi tvungna att byta värde på de negativa orden. Därför ändrades svarsskalan från 
0-5 till 5-0 för att få ut korrekt resultat. Samma procedur med stress modellen gjordes, där 
de positiva orden var spänd, stressad och pressad aktiv och de negativa orden var avspänd, 
avslappnad och lugn. 

Den tredje huvud variabeln privat stöd mättes genom att vi använde The MOS Social 
Support Survey (Sherbourne & Stewart, 1991) med viss bearbetning utav frågorna. 
Formuläret är tidigare översatt från engelska till svenska och kan därför ha en viss olikhet 
från original formuläret på grund av översättningen. Formuläret består av 19 uttalanden om 
privata relationer, en fråga handlar om antalet nära vänner och resten är alternativa frågor. 
Dessa har svarsalternativen: aldrig, sällan, ibland, ofta, hela tiden. Även här har vi räknat ut 
värdena på varje deltagare och därefter räknat ut ett index.  

För att få en bättre styrka i våra antaganden använde vi oss utav två kontroll variabler ålder 
och arbetstid.  

För att kunna få ytterligare information om äldreboendena och dess personal lade vi till en 
övrigt fråga. Där kunde deltagarna skriva bl.a. om det fanns något speciellt de ville 
kommentera gällande stress på arbetsplatsen. 

Enkäten finns i sin helhet som bilaga (bilaga 1). 

3.6 Intervju med enhetschefer. 
Vi bestämde att göra en intervju för att få en liten tydligare insikt i de tre äldreboendena. 
Men vi valde att göra en kortare intervju med ett fåtal frågor som var riktade mot om det 
fanns en förändring inom organisationen eller någon händelse som kunde inneha någon 
betydelse för vårt resultat. Trost (2010) beskriver att genom att använda sig av enkla och 
raka frågor i en kvalitativ intervju går det att få en mängd innehållsrika svar, som speglar 
olika åsikter och mönster. 

Vid mötet med de tre enhetscheferna ställde vi de sex olika frågorna (se bilaga 2). Det 
gjordes även för att kunna se om chefernas förmåga att se hur de anställdas hälsa och mående 
ser ut och sedan jämföra om de stämmer överens med vad de anställda faktiskt känner. Det 
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gjordes också en observation för att se om de tvekade i svaren, hur säkra de var i sina svar 
eller om de sade något ytterligare utöver de frågor som ställdes. Varför det inte gjordes någon 
djupare intervju och varför frågorna var utformade på så vis att det gick att besvara med ett 
ja eller nej var endast för att vi som författare skulle få en bättre översikt. Men även för att 
vi lättare skulle kunna dra slutsatser kring enkätundersökningen. Alla enhetscheferna var 
tillmötesgående och positiva till undersökningen och tyckte inte det var några problem att vi 
hade en mindre intervju för att kunna få en liten övergripande syn på de olika boendena och 
avdelningarna. 

3.7 Kvalitetsgranskning.  
I studien finns det ett antal interna bortfall och dessa fel har vi först hanterat genom att 
granska vad felet inneburit för studien. Fel där markeringen fanns lite utanför linjerna eller 
rutorna i svarsalternativet valde vi att räkna med i utfallet. Men i de fall där svar har saknats 
helt har vi kodats som ”missing value”. Anledningen till att vi kodade om var att inte gå 
miste om de svar som personen faktiskt gav i de andra frågorna. Det fanns ett stort antal 
interna bortfall i ett av enkätsvaren som vi valt att förtydliga och det är svaret på frågan 
”Antal nära vänner” vi har valt att inte analysera frågan för att svaret skulle vara missvisande 
eftersom det bara var 23 av 61 personer som svarade på frågan. 

 

Tabell 1. Missing value 

3.8 Dataanalys. 
Statistik är ett praktiskt verktyg för att omvandla, framställa och analysera data (Patel & 
Davidson, 2011). För att vi skulle klara av att analysera de insamlade enkäterna valde vi att 
använda oss av olika tabeller och tester i programmet IBM SPSS. Korrelationerna mättes 
med Pearsons korrelationskoefficient och vi valde att utföra våra tester med en 
signifikansnivå på 5 procent vilket rekommenderas av Körner och Wahlgren (2002). Detta 
betyder att om p-värdet är mindre än signifikansnivån förkastas vår frågeställning och om p-
värdet istället är större än signifikansnivån förkastas den inte. 

3.9 Forskningsetiska principer. 
Bryman och Bell (2013) beskriver att det finns fyra etiska regler som en studie bör ta hänsyn 
till när analysen görs av det insamlade materialet. Den första är informationskravet och det 
betyder att deltagarna i undersökningen ska upplysas om studiens syfte. Det andra är 
samtyckekravet som innebär att deltagarna informeras att studien är frivillig och kan 
avbrytas när som helts. Konfidentialitets och anonymitetskravet betyder att insamlat material 
ska och kommer att behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet är det sista kravet och innebär 
att materialet enbart kommer att ska användas i den studien som forskarna beskriver i nuläget 
(Bryman & Bell, 2013). Vid början av vår studie kontaktades enhetscheferna först via telefon 
på de tre äldreboendena och vi fick deras medgivande till vår undersökning. Enkäterna 
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lämnades personligen vid ett senare tillfälle till enhetscheferna på respektive boende. 
Personal som medverkade i vår enkätundersökning informerades om undersökningen, 
muntlig av enhetschef men också skriftligen i form av ett missiv, ett följebrev som vi 
formulerat för att förtydliga vad det innebar för personalen att medverka i undersökningen. 
Missivet informerade om att enkätundersökningen var frivillig och personerna som valde att 
delta i undersökningen kommer att vara anonyma i hela processen och inga svar ska heller 
redovisas individuellt. Personalen kunde välja fritt om de fyllde i enkäten på arbetstid eller 
om de ville kunde de ta med enkäten hem och fylla i den ostört. Halvorsen (1992) beskriver 
detta som självselektion och betyder att individerna själva får avgöra om de vill delta i 
undersökningen. Totalt delades 102 enkäter ut och det samlades in 61 stycken ifyllda.  

3.10 Källkritik.  
I den kvantitativa metoden undersöker forskarna frekvensen av ett fenomen, det förklaras av 
Esaiasson m.fl. (2012) som hur vanligt förekommande det är inom den valda populationen. 
Vilket är att föredra när man studerar insamlad data och där man vill få fram generaliserbara 
resultat och som forskaren senare vill presentera statistiskt (Esaisson m.fl. 2012). En 
frågeundersökning kan göras muntligen genom att ställa frågorna personligen till 
respondenterna eller genom att göra en skriftlig enkätundersökning som vi har valt till denna 
studie (Esaiasson m.fl. 2012). Det finns dock nackdelar med kvantitativa enkätstudier och 
det är att det inte ger plats till oväntade svar, eftersom frågorna är låsta vid fasta 
svarsalternativ och utesluter därför egna reflektioner (Esaiasson m.fl. 2012). Vi valde därför 
att lägga till en övrigt fråga i enkäten så att de svarande kunde ge en kommentar om de ville. 

På grund av den tidsbegränsning och närliggande avståndsbegränsning till vår grupp av 
respondenter som skulle besvara enkäten togs beslutet att genomföra ett bekvämlighetsurval. 
Vi tog detta medvetna val om att det är problematiskt att generalisera utifrån ett icke 
slumpmässigt urval och att ett rent slumpmässigt urval hade varit att en bättre lösning. 
Bryman (2011) anser att resultatet vid en icke slumpmässig enkätstudie inte kan 
generaliseras eftersom stickprovet antagligen inte är representativt för hela målpopulationen 
och detta stämmer in även i vår studie. Bortfall tas också upp som en av det allra största 
begränsningarna inom en enkätstudie eftersom det sannolikt finns skillnader när de kommer 
till vilka som väljer att delta i studien och de som väljer att inte medverka (Bryman, 2011). 
Vi kan även se det i vår studie där det finns ett relativt högt bortfall. Stress är ett känslosamt 
ämne på våra arbetsplatser och frågor rörande ämnet verkar som företag hellre vill tysta ner 
än föra upp ämnet till ytan. Vilket vi märkte när vi frågade företag om de var intresserade att 
delta i studien. Även frågorna i ämnet stress kan vara känsliga att besvara men även svaren 
kan variera från tillfälle till tillfälle eller vid olika tidpunkter. Privata omständigheter kan 
också bidra till att de medverkande kan svara olika på frågor vid olika tidpunkter. Frågor 
kan också besvaras på olika sätt beroende på om medarbetarna tror att chefen eller 
arbetskamraterna kan får reda på svaren. Även om deltagarna på ett tydligt sätt fick det 
förklarat att enkäten var anonym kunde möjligtvis ett fåtal av deltagarna känna sig otrygga 
med frågorna. Ett tydligt bevis på detta fick vi när ett av enkätsvaren fanns i ett eget igen 
klistrat kuvert. Vid en kommande enkätundersökning bör vi som författare tänka på hur de 
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ifyllda enkäterna bevaras när de fortfarande finns på företagen. En sluten låda hade varit att 
rekommendera så att ingen kunde tjuvkika på vad den andra har svarat. 

3.11 Validitet och reliabilitet.  
När en studie ska genomföras uppstår det vanligtvis olika sorters metodproblem och det 
finns två allmänna begrepp som diskuteras i detta sammanhang, validitet och reliabilitet. 
Validitet innebär att de data och de metoder som används är tillämpliga och att mätverktyget 
mäter det som planeras att mäta så att forskarna fångar det som de vill studera. Reliabilitet 
innebär att det specifika mätverktyget ska ta fram säkra samt tillförlitliga resultat och att 
liknande resultat hade uppnådds om studien genomförts på nytt (Eriksson & Wiedersheim, 
1997). Vi anser att enkäten är en bra källa för att ge oss den informationen som besvarar vårt 
syfte och de forskningsfrågor som vi ställt och pga. det, ökar validiteten i studien. Men det 
finns ett antal faktorer som kan spela in och kan ha en negativ inverkan på studiens validitet 
exempelvis bakomliggande variabler som ledarskap, arbetsmiljö, arbetets uppgifter och 
trivsel. Det finns också variabler som tillhör privatlivet som kan ha påverkan på en individ 
så som sjukdom, dagsformen, och det privata stödet för individerna. Vi kan inte heller 
utesluta att det finns olika omständigheter eller att det finns variationer hos individerna och 
dessa faktorer kan ha negativ inverkan på studiens resultat som vi inte tagit hänsyn till. På 
grund av detta sänker det validiteten något i studien.  

Den enkät vi bestämde oss för att använda i studien har en relativt hög reliabilitet på grund 
av att frågeformuläret är redan testat i andra studier. Författarna Kjellberg och Wadman 
(2002) beskriver i sin vetenskapliga artikel om stress och energi frågorna som är väl 
utprovade, utstuderade och analyserade ett antal gånger förut. Frågorna som gäller socialt 
stöd i privatlivet har också varit med i tidigare studier (Sherbourne & Stewart, 1991). 
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4. Resultat. 
I detta kapitel kommer det presenteras information om de tre äldreboendena sedan vad de 
tre enhetscheferna svarade på den korta intervjun som utfördes. Därefter kommer en 
deskriptiv statistik där vi kan utläsa bl.a. min och max värdena på variablerna. Det kommer 
också att redovisas en korrelationsmatris, stress och energimodell och en multipel 
regressions analys.  

4.1 Underlag för enkätundersökningen. 
Organisationerna som medverkar i denna studie är tre olika äldreboenden. Det första boendet 
är helt avskilt och hör inte samman med någon utav de andra, men det andra och tredje 
boendet samarbetar med varandra och har exempelvis en poolenhet tillsammans.  

Boende nummer ett är inriktat mot äldre personer som har fysiska funktionshinder. Deras 
mål är att se till att ge och arbeta för en trygg och god miljö samt en service som är så lik en 
hemmiljö som möjligt. De arbetar för att varje individ ska kunna få det så bra som möjligt 
och personalen utgår från deras önskemål så långt det går. Kontakt med de enskilda 
individerna och deras anhöriga är av prioritet och de anhöriga informeras kontinuerligt när 
det händer något eller något ändras och även direkt om så behövs. 

Det andra och tredje boendet har en inriktning mot äldre med demenssjukdomar och fysiska 
handikapp. Här finns också vårdtagare som behöver lite extra omhändertagande på grund av 
lite mer omfattande vårdproblematik. Kontakt med de boende och anhöriga prioriteras även 
på dessa boenden, de arbetar för att vårdtagarna ska få det så bra som möjligt samt att de 
anhöriga ska få snabb och bra information vid olika händelser. På dessa två boenden finns 
också en poolenhet där personalen hoppar in där det behövs och varierar mellan de olika 
boendena. Blir någon sjuk är det denna personal som kontaktas först. De har även fasta 
scheman i de olika boendena, men ibland kan de bli in ringda då någon annan blivit sjuk och 
det behövs mer personal. Poolpersonalen är med på den policyn och arbetssätt som dessa två 
boenden utgår ifrån och följer respektive boendes arbetsrutiner. 

4.2 Kontrollfrågor/intervju. 
På första frågan ”Har det skett några organisationsförändringar den senaste tiden?” blev 
svaret varierande, två svarade ”ja” en svarade ”nej”. Andra och tredje frågorna som löd ”Har 
någon slutat på avdelningen?” ”Har det börjat någon ny?” var svaret på båda frågorna ”ja” 
för alla tre respondenter. När följande fråga ställdes ”Har ni alltid samma vikarier?” svarade 
två respondenter ”ja” och en ”nej” men alla menar att de använder sig av en och samma 
grupp där de ringer in personal och därefter kan det ske variationer för vem utav dem som 
kan/får arbeta. ”Märks det att det finns någon stress?” resulterade svaret i ett solklart ”ja” för 
två av respondenterna, en av dem svarade även att denne hade en känsla av stress och sista 
respondenten svarade att stressen märks ibland. Den slutliga frågan som ställdes ”Verkar det 
sociala stödet bra?” blev svaret ”ja” från alla tre och en förklaring att vårdgivarna verkar ha 
en god gemenskap och socialt stöd men också att det fanns skillnader och vissa personer 
passade bättre ihop än andra. Observationer som gjordes på boendena verkade stämma 
överens med de slutliga svaren på intervjufrågorna. Alla var tillmötesgående, hjälpsamma 
och det fanns inga tecken på annat vilket underlättade vår studie.  
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4.3 Deskriptiv statistik.  
I tabell 2 visas våra huvud variablers medelvärde på stress (2,21), energi (3,85) och privat 
stöd (4,26). Deltagarna har svarat i studien att de har låga värden av stress, ett lite högre 
värde på energi och ett relativt högt värde på det privata stödet. Vår ena kontroll variabel 
ålder visar ett medelvärde på (3,54) vilket betyder att de flesta deltagarna är enligt vår 
poängskala mellan 45-54 år. Den andra kontroll variabeln arbetstid visar medelvärdet på 
(1,29) enligt vår poängskala, vilket betyder att de flesta i vår studie arbetar heltid.  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik av huvud variabler och kontroll variabler. 

4.4 Korrelationsmatris. 
En korrelationsmatris använder vi för att undersöka beroendet mellan både våra huvud 
variabler och våra kontrollvariabler, alla i en och samma tabell. 

I tabell 3 kan vi utläsa att det finns en negativ korrelation av signifikans mellan stress och 
privat stöd, r= - 0,390 och p= 0,002. Det finns alltså ett troligt samband mellan de två 
variablerna. De övriga värdena i tabellen indikerar att det inte fanns några andra korrelationer 
som kunde påvisas i studien. 

 

Tabell 3. Korrelationsmatris 

4.5 Stress och energimodell. 
Vi valde som komplement till den deskriptiv statistik att använda oss av stress och 
energimodellen av Kjellberg och Wadmans (2002). Trots att det inte fanns något samband 
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mellan de två variablerna stress och energi i vår studie valde vi att ändå ta med denna modell 
då vi tyckte det var intressant för att enklare och tydligare kunna avläsa enkätsvaren samt 
vart deltagarnas stress och energinivåer låg.  

De flesta personerna i studien hamnade i gruppen i slutkörda och högbelastade arbeten där 
det är höga krav och kontrollen är låg. Några hamnade i gruppen engagerade under press och 
aktiva arbeten, de personerna tycker att de har höga krav och en hög kontroll, detta gör att 
de kan vara engagerade utan att de känner någon stress eller press. Det finns också ett fåtal 
personer som har hamnat i passiva arbeten och där är kraven låga och kontrollen låg vilket 
betyder att personerna lätt blir uttråkade och kan bli slappa i arbetet. Ingen i vår studie 
hamnade i gruppen engagerade utan press, där kraven är låga och kontrollen är hög. 

 

Figur 6. Kjellman och Wadmans (2002) stress och energimodell 

4.6 Multipel regressions analys. 
En multipel regressionsanalys avser att påvisa att en oberoende variabel har effekt på en 
beroende variabel. Vår analys som är en är multivariat analys utgår från den beroende 
variabeln (stress). De oberoende variablerna är energi, privat stöd, arbetstid och ålder. De 
oberoende variablerna är de vi misstänker kan påverka det egentliga sambandet och är därför 
viktiga att analysera. 

I model summary (tabell.4) får vi ett mått på våra oberoende variablers förklaringskraft, det 
betyder hur väl variationen i våra oberoende variabler, energi, privat stöd, arbetstid och ålder 
förklarar variationen på stress, den beroende variabeln. 

I vår tabell har R Square en förklaringskraft på 0,165 vilket betyder 16,5 procent, att 
variationen i den beroende variabeln (i detta fall stress) förklaras av de oberoende 
variablerna, energi, privat stöd, arbetstid och ålder. 
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Tabell 4. Modell Summary. Stress- energi, privatstöd, ålder och arbetstid. 

När vi tittar i tabell 5 kan vi utläsa att privat stöd har koefficienten -0,417 och en 
signifikansnivå på, 0,002. Detta indikerar på att det finns ett samband mellan den beroende 
variabeln stress och en av våra oberoende variabler, privat stöd. Inga andra samband kan 
utläsas av tabellen. 

 

Tabell 5. Multipel regressions analys, Stress- energi, privatstöd, ålder och arbetstid 

4.7 Enkätens sista och öppna fråga. 
Respondenterna tycker att det finns en personalbrist, att de har för höga krav på sig än vad 
de känner att de klarar av och arbetssituationen är för krävande vilket kan skapa låg kontroll. 
De skriver också att de inte känner sig tillräckligt hörda vid förslag och rekommendationer 
som ges. Stressen skapas också när de behöver byta avdelning till någon annan på grund av 
olika anledningar, då de känner en stress att de fortfarande har arbete kvar på den första 
avdelningen. Respondenter nämner också i enkätsvaren att de finns för många 
arbetsuppgifter. Många av dem hinns inte med, de får prioritera de arbetsuppgifter som är 
viktigast och lämna de som är mindre viktiga. Det skrivs också att känslan av otillräcklighet 
finns och att det är på grund av att det är för mycket arbetsuppgifter samt att de vill kunna 
hinna med allt som de behöver göra även fast det inte alltid har tid för det. Slutligen nämns 
också att sömnbrist är en stressfaktor.  

4.8 Sammanfattning av resultatet. 
Vår enkät delades ut med totalt 102 exemplar men endast 61 individer deltog i studien. Det 
var flest personer som var i åldrarna 45-54 vilket motsvarade 34 procent och 9 procent av de 
individer som deltog var i åldrarna mellan 15-24 år. De flesta utav deltagarna har en 
heltidsanställning vilket motsvarar 70,5 procent och deltidsanställda motsvarar 29,5 procent. 
De allra flesta respondenterna arbetade skiftgång vilket motsvarar 72,1 procent, resterande 
arbetade endast natt, dagtid eller arbetade inom poolenheten. De flesta som deltog i enkäten 
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hade en tillsvidareanställning. Sammanfattningsvis av intervjuerna kan vi utläsa att en av 
enhetscheferna sa att äldreboendet genomgått en förändring, men hur omfattande den var vet 
vi inte och kan därav inte dra några större slutsatser om det. Inget annat som tyder på något 
annorlunda framkom under intervjuerna. 

Den deskriptiva statistiken visar låga värden av stress 2,21, medelhöga värden på energi 3,85 
och höga värden på det privata stödet 4,26. Detta betyder att deltagarna har hög stress på 
arbetet men också högt privat stöd. Poängen för energi är medelhög och det kan möjligtvis 
förklaras genom att det är hög stress på arbetet och deltagarna har ett bra privat stöd men 
effekterna av det privata stödet går ner eftersom stressen är hög på arbetsplatsen.  

I korrelationsmatrisen fann vi inget direkt samband mellan stress och energi. Vi kan därmed 
förkasta vår första hypotes som var att energi är negativt relaterat till stress. 

I Karasek krav-kontroll modell (1990) ställs stress- och energiindexen mot varandra för att 
se sambandet mellan de olika variablerna och för att sedan ställa kategoriernas index mot 
varandra. Vår enkät är en kombination av Karasek krav-kontroll modell som är omarbetad 
av Kjellberg och Wadman (2002) och sambandet mellan det sociala stödet i privatlivet av 
Sherbourne och Stewart (1991). I tidigare forskning har det belysts hur stressade individer 
är idag och att stressnivåerna ökar och att vården är ett mycket utsatt yrke. Vi kan relatera 
till detta i vår studie där de flesta deltagarna hamnade i kategorin slutkörda där de har höga 
krav och låg kontroll i arbetet. Det finns också en övrig fråga i vår enkät där fem personer 
svarade att de känner sig uppgivna i sitt arbete och att chefen ignorerar arbetssituationen 
vilket också kan tyda på att deltagarna är stressade på sina arbetsplatser. 

I multipel regression analysen om stress, energi, arbetstid och ålder ser vi att det finns ett 
negativt samband mellan det privata stödet och stress samt en signifikant på 0,002. Vår andra 
hypotes som är att privat stöd är negativt relaterat till stress kan vi därmed bekräfta.  
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5. Analys. 
Här kommer det redovisas vad tidigare forskning har kommit fram till och sedan jämföras 
med enkätsvaren. Vi kommer analysera våra tre olika delar från teoriavsnittet, stress, energi 
och privata stöd. Slutligen kommer vi ta upp strategier och kopplas dessa med studiens 
resultat.  

5.1 Stress och energi. 
En liten grad av stress gör att många blir stresståligare och klarar av att arbeta mer effektivt, 
men det sker oftast om det händer under kortare perioder, förekommer det under längre tid 
leder det till motsatt effekt. När det sker under korta perioder och inte allt för intensivt är det 
en positiv aspekt av stress, vilket gör att stress inte alltid är något som är skadligt eller 
negativt. Ibland uppstår det en liten positivt laddad spänning av stress som kan upplevas som 
uppfriskande och individer kan bli mer fokuserade, noggrannare och mer produktiv i sitt 
arbete. Steget därefter när stressen blir ökad och mer påtaglig kan leda till 
utmattningssymtom (Norrie, 1995). I resultatet kan vi utläsa att deltagarna har låga värden 
på stress vilket betyder att de flesta känner sig påverkade av stress. I Kjellman och Wadmans 
(2002) modell kan vi utläsa att deltagarna i studien känner sig slutkörda, de känner höga krav 
och har låg kontroll på sin arbetssituation. Detta innebär att vid tillfället när deltagarna 
svarade på enkäten hade de en hög negativ stressnivå. Eftersom stressen visar att de flesta är 
slutkörda antar vi utefter forskningen och egna antaganden att stressen pågått i en längre 
period. Det finns också tendenser som påvisar detta i ”övrigt frågan” i enkätensvaren där vi 
kan utläsa att deltagarna känner sig ignorerade och att tempot på arbetsplatsen är allt för 
högt.  

Stress är en reaktion som går att tolka på en rad olika sätt och kan uppstå i en mängd olika 
stadier i en individs liv (Cyrus, 2014). Vi kan anta att det finns psykisk stress som är relaterad 
till att saker ska göras inom en viss tid, som exempel när en vårdtagare ringer på klockan 
efter akut hjälp, då personalen behöver ta sig dit direkt och möjligtvis fatta väldigt snabba 
beslut. Detta kan vara en situation som gör att personalens stressnivåer ökar på grund av 
svåra arbetsuppgifter som t.ex. vid svårt sjuka vårdtagare. Norrie (1995) beskriver stressens 
olika utvecklingsskeenden där första signalen på stress är flykt eller kamp vilket är den mest 
naturliga reaktionen. Personer som arbetar inom vården kan inte lämna sina arbetsuppgifter 
och jobbiga situationer utan måste förlita sig på sin utbildning och erfarenhet för att lättare 
kunna klara av psykiskt stressade situationer. När personalen utsätts för stress under en 
längre tid kan känslan av att vilja undvika sina problematiska uppgifter försvinna och ett 
visst lugn infinner sig. Vi gör ett antagande att deltagarna i studien på något sätt känner sig 
otillräckliga och att arbetsuppgifterna troligtvis kan vara för många och för svåra. Dessa 
antaganden gör vi då tidspress enligt forskningen många gånger är en faktor som frambringar 
stress och individer tenderar då till att känna sig otillräckliga vid för mycket stress vid låg 
kontroll. Vi får även stöd till dessa antaganden då några som deltagit i enkätundersökningen 
har svarat att de känner sig ignorerade och att tempot på arbetsplatsen är hög. En konsekvens 
av långvarig stress är att när stressnivåerna ligger högt och deltagarna känner höga krav så 
går inte heller stressnivåerna ner vid en normal återhämtning utan individerna känner sig 
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fortfarande stressade och trötta. Arbetstid, d.v.s. heltid eller deltid kan också vara en aspekt 
som skapar en inre stress och även att individens energi minskar (Alameddine, m.fl., 2009). 

Vi valde att använda arbetstid som en av våra kontrollvariabler i studien för att vi tyckte det 
var intressant att analysera om det fanns ett samband mellan hur mycket en människa arbetar 
i kombination med stress. Vår studie visar dock att det inte finns något tydligt samband 
mellan arbetstiden för deltagarna i undersökningen och stress.  

Personer med en bra fysisk hälsa har ofta högre kapacitet, mer ork och bättre fysiska 
förmågor som kan vara av betydelse för personalen i både privatliv och arbetsliv (Cyrus, 
2014). Deltagarna i enkäten har sin arbetsplats inom vården där det förekommer fysiskt 
tunga arbeten med höga påfrestningar på kroppen som resultat. Det är därför viktigt att de 
håller igång kroppen fysiskt för att ha ett långt arbetsliv utan skador. Vi har inte heller tagit 
del av hur deltagarnas fysiska hälsa ser ut men det är en aspekt som kan påverka alla 
individer. Vissa behöver mer eller mindre fysiska aktiviteter och detta kan ha påverkat 
resultatet av den stressnivå som finns. Det finns en chans att de som tränar har minskad stress 
och tvärt om men vi kan enbart göra antagande om detta eftersom vi inte har undersökt 
frågan behöver det inte alls vara så för deltagarna i vår enkätundersökning. Samma gäller 
den psykiska hälsan då vi inte vet hur personerna i enkätundersökningen är som individer.  

Ålder relateras ofta till stress beroende på var individen arbetar. Stress kan uppkomma när 
som helst i livet, men inom vårdyrket sker det ofta kring medelåldern (Rauschenbach, m.fl., 
2013). Resultatet från vår studie visar att det inte finns några samband mellan ålder och 
stress. Detta kan bero på en rad olika aspekter så som olika individers stresstålighet, 
personligheter, självsäkerhet och känslotillståndet vid svarandet mm.  

Energin är en intern faktor och är en aspekt som arbetsgivarna kan påverka, både höja och 
sänka beroende på hur de arbetar och tar hand om personalen. Karasek och Theorells (1990) 
beskriver i sin modell om en förbindelse mellan stress och energi och tydliggör det i sin 
omtalade krav-kontroll modell. Vi fann dock inte att energi och stress har något samband i 
vår studie. Trots att det inte fanns något tydligt samband mellan stress och energi finns det 
ändå relativt hög stress och låg energi på äldreboendena i vår studie enligt Kjellman och 
Wadmans (2002) stress och energimodell, vilket cheferna skulle kunna arbeta med för att 
förbättra och för att få välmående personal med en god arbetsmoral.  

5.2 Privat stöd.  
Kawachi och Berkman (2001) beskriver värdet av det sociala bandet och att betydelsen av 
det ska vara psykosocialt välmående för alla individer. Finns det en låg nivå av sociala 
relationer kan det leda till psykisk ohälsa. Individerna känner då ingen samhörighet med dess 
omgivning och detta i sin tur kan leda till destruktiva symtom. Vi anser att nära och kära 
påverkar och spelar en stor roll i hela individens privatliv och det följer även med till 
arbetslivet. Mår individen inte bra i privatlivet och har en hög stressnivå kan även de goda 
sociala relationerna försämras och leda till ännu mer psykisk påfrestning. Det är svårt att dra 
några paralleller till vårt enkätresultat eftersom vi inte har studerat om hur individernas 
sociala relationer ser ut och om de har medfört till positiva eller negativa påfrestningar. 
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Enligt resultaten tyder vi att det privata stödet är mer positivt än negativt relaterat till 
stressen.  
 
Individer är olika, en del kan vara introverta och en del kan vara extroverta. Den introverta 
individen kan ha brister i den sociala förmågan och i vissa situationer kan det även brista i 
personens engagemang. På grund av detta är det lätt att missuppfatta en introvert person 
genom att tro att den saknar intresse för andra personer och situationer (Kawachi & 
Berkman, 2001; Norrie, 1995). Vi anser att genom att dra sig undan och stänga ute andra 
individer kan den introverta personen bli tvungen att bearbeta svåra situationer ensam i ett 
senare skede. Den extroverta individen är mer öppen och får inte samma problem i sociala 
sammanhang då den använder sina sociala band direkt och bearbetar de problem den har 
genom att prata om de med andra. Ju mer betydande sociala relationer en individ har desto 
mer ökar kraften till att individen ska kunna handskas och kontrollera sin stress. Individerna 
i enkätundersökningen är troligtvis både introverta och extroverta, detta kan ha haft inverkat 
på enkätresultatet, men det har vi inte undersökt. Vi kan därmed inte skilja på de introverta 
och extroverta individerna i vår enkätundersökning och inte heller koppla det till deras svar. 
Kawachi och Berkman (2001) belyser det sociala nätverkets betydelse som kan få en person 
att känna en känsla av tillhörighet, bekräftelse och högre motivation. Dessa faktorer kan 
minska känslan av stress, oro och ångest. Vi kan se i enkätsvaren att individerna har höga 
värden av privat stöd, vilket betyder att deltagarna tycker att de har ett bra socialt nätverk. 
Däremot kan vi utläsa av svaren på enkäten att medelvärdet av stress är lågt, vilket betyder 
att deltagarna känner sig stressade i deras situation på arbetsplatsen. Därefter kan vi utläsa 
att personerna i vår studie har ett bra privat stöd men att de ändå känner sig stressade, vilket 
är motsägelsefullt då de forskare vi studerat har kommit fram till att individer med ett bra 
privat stöd har lägre stressnivåer. Vi kan bara göra ett antagande att deltagarna har ett bra 
socialt stöd men att det trots detta ändå är stressade, vilket indikerar på att det finns andra 
faktorer som påverkar stressnivåerna. Arbetsuppgifterna och arbetssituationen för deltagarna 
tror vi har en stor del i detta. Vi kan även se detta i stress- och energimodellen där de flesta 
av deltagarna i slutkörda. Däremot kan vi bara göra antaganden om att resultatet beror på att 
deltagarna har bra privata relationer men eftersom vi inte har någon bakgrundsfakta på varje 
deltagare vet vi inte om detta stämmer till fullo. 
 
Dikkers m.fl. (2007) har studerat crossover mellan arbetsliv och privatliv och dess betydelse. 
Crossover är ett känslostadium där arbetslivet tas med hem till privatlivet men också 
tvärtom. Vi utläser att kvinnorna i studien kan påverkas av männen och deras arbetssituation. 
Kvinnorna får mer att göra hemma och känner sig pressade i sitt privatliv när mannen 
exempelvis arbetar övertid. Studien påvisar också att om männen känner sig stressade och 
nere kan dessa symtom överföras till kvinnan som då kan komma att känna samma 
depressiva symtom. I vår studie är majoriteten kvinnor och vi gör ett antagande att de också 
har liknande höga krav på sig som i Dikkers studie, vilket betyder att när de kommer till 
arbetet kan de redan känna sig stressade och utmattade. Liknade forskning har Rodríguez-
Muñoz m.fl. (2013) analyserat där positivt engagemang på arbetsplatsen kommer att 
resultera i att det tas med hem och kan överföras till maken/makan. Vi antar dock bara att 
det gäller samma för vår studie, när mannens arbete är påfrestande kan det tas med hem till 
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kvinnan och påverka henne i privatlivet och som hon i sin tur sedan tar med till sitt arbete. 
Kommer mannen däremot hem med energi och motivation kan detta bidra till att även 
kvinnan får en positiv attityd och glädjen tas med till arbetsplatsen. Tyvärr kan vi inte dra 
några slutsatser om hur deltagarnas relationer ser ut men det enda vi ser är att det privata 
stödet har höga poäng i korrelation med stress och att det finns ett negativt samband. 
Troligtvis tyder detta på att det blir positivt berörda av sina relationer av familj och vänner. 
 
Vår studie visar att det finns ett samband mellan privat stöd och stress, som är intressant 
eftersom att det privata stödet är något som är externt och det sär en faktor som inte 
arbetsgivaren kan kontrollera eller påverka på något sätt. Detta anser vi vara väldigt 
intresseväckande då just detta är det enda sambandet som vi hittar och som fanns i vår studie. 
 

5.3 Strategier. 
Laranjeira (2011) rekommenderar att använda sig utav olika copingstrategier för att höja 
individers energinivå och minska stress. I studien kan vi utläsa att de flesta av vårdpersonalen 
använder sig utav olika strategier för att klara av pressen på arbetet och många av deltagarna 
ansåg att det var positivt. I vår studie kan vi utläsa att deltagarna har låga poäng i stress, 
medelpoäng i energi och höga i privat stöd. Vi gör ett antagande att deltagarna i studien 
använder sig utav olika strategier för att må bra och där av höjs troligtvis energinivån, men 
på grund av att arbetet är stressigt sjunker energin när de kommer till arbetsplatsen. Chang 
m.fl. (2006) anser att utbildning i stress och copingstrategier kan vara betydande för att höja 
energin hos de anställda på arbetet. Vi tror också att copingstrategierna är en viktig del för 
att kunna må bra och klara av stressiga situationer både i och utanför arbetet. Det finns en 
mängd olika strategier att använda sig utav men vi har valt att fokusera på några strategier 
som är välstuderade inom vård och omsorg. 

Norrie (1995) beskriver i sin studie om strategin ego defensiv som går ut på att en individ 
skyddar sig själv genom ofrivilliga handlingar och förnekelse som kan få konsekvenser på 
lång sikt. Detta har visat sig i flera olika studier som vi har läst och vi menar därför att 
strategin är välstuderad och trovärdig. Den ego defensiva individen har en personlighet där 
det är lättare att acceptera någon annans förslag än egna för att slippa hamna i en konflikt. 
Personlighetsdrags-strategi innebär att de flesta individer är unika och hanterar stress på flera 
olika sätt. Människor är olika och behöver ha olika strategier för att klara av vissa typer av 
svårigheter. De personer som har belägenheten att vilja prata och vara öppna bearbetar 
besvärliga situationer genom att samtala med sin omgivning medan andra försöker handskas 
med svåra situationer självständigt. Situationsanpassade strategin är när individer har olika 
egenskaper och de egentligen inte har någon betydelse i en viss situation, utan strategin går 
ut på att hantera en pågående situation (Norrie, 1995). För personerna i enkätundersökningen 
kan ett vanligt förekommande problem vara där det kan upp komma svårigheter i det dagliga 
planerade arbetet. Ett exempel kan vara att en vårdtagare har blivit allvarligt sjuk och 
vårdgivaren behöver improvisera och förlita sig på sin kunskap och utbildning. I en sådan 
situation anser vi att det är viktigt att vara medveten om vilka strategier som man själv 
behöver använda sig utav för att klara av och ta sig an de olika situationer som kan uppstå. 
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Men även att veta om vad andra behöver för strategier så att man kan hjälpa och förstå dem, 
då alla behöver använda sig utav olika strategier. 

Mackintosh (2007) belyser i sin studie att deltagarna kan nyttja sina tidigare erfarenheter och 
därmed hantera stress på ett bättre sätt. Vi tror att erfarenhet inom ett specifikt yrke kan 
resultera i en trygghet och ett lugn, även om detta inte är något individer direkt kan påverka 
själva. Med kunskap och erfarenhet av olika situationer får en individ som ställts inför en 
uppgift mer självförtroende och kan vara mer sansad i olika beslutsfattanden. Att kunna ta 
sig tid att reflektera över en svår situation och sedan kunna bearbeta svårigheten tillsammans 
med sina kollegor är en copingstrategi. I Hertting m.fl. (2004) studie handlar det om 
fördelarna med bearbetning vid jobbiga situationer i arbetet och att ha egen tid mellan de 
olika arbetsuppgifterna. Med hjälp av detta kan individer tänka igenom en svår situation som 
har hänt tidigare under dagen och även bearbeta och värdera sin egen arbetsinsats. För en 
del individer kan förmåga att stänga ute problem vara en bra egenskap och de kan ha full 
kontroll på det dagliga arbetet och dessutom koppla bort privatlivet under arbetstiden och 
tvärt om. Mackintosh (2007) skriver i sin studie om att deltagarna försöker stänga ute arbetet 
och bli en person där ingen eller någonting kan beröra dem från arbetslivet. Förmågan att 
distansera sig från den ena karriären när du befinner dig i den andra är strategier som Hertting 
m.fl. (2004) och Mackintosh (2007) studerar om och även att ha förmågan att tränga bort 
jobbiga situationer och fokusera på nuet. Deltagarna i de båda studierna beskriver om 
besvärliga situationer från arbetet där svårt sjuka personer som avlider och personalen måste 
stänga ute känslor och distansera sig från händelserna annars kan ohälsa uppstå för dem. 
Humor och en positiv stämning på arbetsplatsen kan medföra att personalen lättare kan 
diskutera svåra saker med varandra och detta kan leda till att det blir en mer avkopplande 
arbetsmiljö (Perry, 2005). Vi tror att erfarenhet underlättar i svåra situationer och att en bra 
copingstrategi är att kunna distansera sig, även om detta är en strategi som kan vara svår att 
använda sig utav och som många inte direkt kan välja att använda p.g.a. exempelvis 
personlighet. Detta tror vi för att individer är olika, en del kan distansera sig medan andra 
har svårt för att använda sig utav denna strategi och behöver därmed använda sig av någon 
annan strategi. Vi anser också att det är viktigt att ha en bra stämning så att personalen kan 
använda sig utav humor och skämt för att underlätta svåra arbetstillfällen samt få en bra 
gemenskap.  

Vi tycker även att det är bra att utföra och engagera sig i någon fysisk aktivitet för att hålla 
uppe styrka och energi. Att ha ett bra självförtroende tror vi också är väldigt bra, att kunna 
tro på sig själv och tänka ”detta klarar jag av” är något som fler borde använda sig utav för 
att kunna förhindra många stressiga situationer. Slutligen finner vi att det är viktigt att var 
och en individ tar sin tid till att undersöka vad som passar bäst för dem själva för att minska 
stress. Även att de tar sig tid till återhämtning och finner något som är avkopplande för att 
förbättrar deras hälsa och välmående. Någon kanske behöver mer eller mindre aktivitet, en 
del vill ha mer eller mindre sällskap och andra kanske behöver varierande återhämtningar 
genom att variera de olika copingstrategierna.  
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6. Slutsats. 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vilka slutsatser vi har kommit fram till i denna studie, 
reflektioner om studiens genomförande och förslag till fortsatta studier.  

6.1 Studiens slutsats. 
Syftet med vår forskning var att analysera om det fanns något samband mellan energi och 
stress på arbetsplatsen samt vad det fanns för samband mellan det privata stödet och stressen 
i arbetslivet. Resultatet av vår undersökning är att det inte finns något som tyder på att det 
förekommer något samband mellan energi och stress. Kompletteringen vi gjorde till den 
deskriptiva statistiken visade att majoriteten av deltagarna kände sig slutkörda med höga 
krav och känslan av låg kontroll på sitt arbete. Vi kan därmed göra antagandet att deltagarna 
i studien är relativt stressade på sitt arbete och har låg energi. Vad det dock egentligen är 
som stressar personalen kan vi inte dra några direkta slutsatser kring, då det finns många 
olika faktorer som spelar in, exempelvis arbetsplats, relationer och personligt tillstånd.  

Stress kan förklaras på många olika sätt men i vår studie har det betonats att det privata stödet 
har en påverkan på individers stressnivåer på arbetsplatsen. Det finns många variabler som 
påverkar stress, många teorier och idéer har testats. Vi har undersökt individernas privata 
stöd och om det kunde påverka stressen i arbetslivet. Det som vi kan dra en slutsats om i vår 
studie är att det som är opåverkbart för arbetsgivaren är det som vi finner vara intressant i 
studien, alltså att det finns ett samband mellan stress och individernas privatliv. 

Strategier för att hantera stress är många och vilka strategier en individ väljer för att klara av 
sin arbetssituation kan variera. Det finns även en mängd olika copingstrategier att använda 
sig utav. Utbildning och kunskap inom de olika strategierna tycker vi är en bra början för att 
höja energin på en individ och för att klara av stressen på ett bättre sätt. Vi anser och drar 
också slutsatsen därefter att humor som strategi samt att ha en bra relation till sina 
medarbetare är viktigt för att underlätta och skapa en bra gemenskap, för att i längden kunna 
förhindra stress. Slutligen hävdar vi att det är viktigt att tro på sig själv och därav kan stressen 
minska genom att tänka ”detta klara jag av”. 

Vi ställde oss två hypoteser i vår studie, den första hypotesen kan vi förkasta eftersom att vi 
inte fann något samband och att energi är negativt relaterat till stress. Den andra hypotesen 
kunde vi däremot bekräfta, att det privata stödet är negativt relaterat till stress i vår studie.  

6.2 Slutsats reflektioner om studiens genomförande.  
Resultatet i enkätundersökningen påvisade att individerna var slutkörda enligt stress- och 
energimodellen. Svaren på enkäten kunde dock blivit annorlunda om frågorna ställts vid ett 
annat tillfälle, exempelvis en månad tidigare då det kunde ha varit andra arbetsförhållanden 
på arbetsplatsen eller en annan situation i hemmet varit en annan. Utgången av svaren hade 
troligtvis även fått ett annat resultat om det ställdes på nytt vid ett senare tillfälle. Det finns 
även personliga aspekter att ta hänsyn till så som dagsformen, privatlivet och en individs 
personliga sociala nätverk. Av vår studie kan vi inte dra några generella slutsatser eftersom 
studiepopulationen är alldeles för låg i jämförelse med målpopulationen, vi drar därför 
endast slutsatser kring vår egen studie. Slutsatser om varför deltagarna är stressade och 
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slutkörda kan vi heller inte dra eftersom vi inte vet vad som ligger bakom deras enkätsvar, 
det kan ha skett olika förändringar i båda privatlivet och arbetslivet som vi inte vet. Vi tror 
att delen med privata stödet i enkäten är allt för vag för att kunna vara tillförlitlig eftersom 
vi inte har tillräckligt med fakta kring individernas liv. Den kvalitativa intervjun som 
utfördes tror vi inte har haft någon större betydelse för studien. Vi anser att en mer 
omfattande intervju och fler observationer borde ha gjorts för att ha kunnat ge en högre 
validitet i studien.  

6.3 Förslag till fortsatta studier. 
Vid en fortsatt studie skulle det varit relevant att undersöka arbetsmiljön och det sociala 
stödet på arbetet för att få en bättre uppfattning om problem som har med stress- och 
energinivån att göra. Även att söka ytterligare efter en bättre enkät, eller utarbeta egna frågor 
för privat stöd som ger en bättre och omfattande frågeställning runt en individs 
personligheter och omständigheter. Exempelvis skulle frågor om självsäkerhet och 
självförtroende också studeras i nästkommande studie för att få en djupare förståelse och ta 
reda på varför det finns skillnad mellan de olika individerna. Vidare kan en analys av 
ledarskapet i organisationerna också vara en viktig faktor att undersöka i framtida studier.  
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8. Bilaga.  
8.1 Bilaga 1: Enkät. 
 

 

                 

 

 

Enkätundersökning om upplevd stress på arbetsplatsen.  

 

Syftet med denna enkät är att undersöka den upplevda stressen på arbetsplatsen. 
Enkätundersökningen har två stycken delar, upplevd stress på arbetsplatsen, 
socialt stöd i privatlivet och den tar cirka 2-3 minuter att svara på.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan välja att avbryta undersökningen 
när du vill. Din medverkan kommer att förbli anonym genom hela processen 
och svaren kommer inte heller att redovisas individuellt. Din medverkan 
kommer att vara betydelsefull för uppsatsen och för dess slutsats. 
 
Resultaten från denna undersökning kommer att utgöra underlaget för de 
undertecknades examensarbete (c-uppsats) i företagsekonomi vid Högskolan 
Väst. Vänligen fyll i alla frågor i samtliga delar av enkäten, alla är lika viktiga 
för att få ett så rättvisande resultat som möjligt. 
 
Har du frågor eller funderingar tveka inte att kontakta någon av de 
undertecknade. Om du tycker att någon fråga komplicerad eller svår att svara 
på, försök att svara direkt utan att tänka allt för mycket, ringa in eller kryssa i 
det svarsalternativ du först kom att tänka på.  
 
Uppsatsen kommer att publiceras på Diva portalen. 
 
 
Gunilla Lundberg, student vid Högskolan Väst.  
Kontaktuppgifter E-post: gulu0007@student.hv.se 
 
Ulrika Svahn, student vid Högskolan Väst.  
Kontaktuppgifter E-post: ulsv0004@student.hv.se 

 



Ålder:   
15-24  25-34  35-44  45-54  55-64  65- 

 

Kön: 

Man 

Kvinna  

 

Kryssa i vilken arbetstid du arbetar:  
Heltid  

Deltid  

 

Kryssa i vilket slags pass du arbetar:  
Skiftgång fm./em.  

Endast natt  

Endast dagtid?  

Min anställningsform är:  

Tillsvidareanställd   Visstidsanställd  Timanställd  

 

Upplevd stress på arbetsplatsen  
Hur brukar du känna dig under en typisk arbetsdag? Svara genom att ringa in siffran 

under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du känner dig. Fyll i snabbt utan 

att tänka efter alltför mycket. Lämna helst inte någon rad tom.  

Inte  Knappast  Något  Ganska  Mycket  Väldigt   
alls alls    mycket 
0  1  2  3  4  5  

_________________________________________________________________________ 
Avslappnad  0  1  2  3  4  5  

Aktiv 0  1  2  3  4   5  

 



Spänd  0  1  2  3  4   5  

Slapp 0  1  2  3  4   5 

Stressad  0  1  2  3  4  5 

Energisk  0  1  2  3  4   5  

Ineffektiv  0  1  2  3  4   5 

Avspänd  0  1  2  3  4   5  

Skärpt  0  1  2  3  4   5  

Pressad  0  1  2  3  4   5  

Passiv  0  1  2  3  4   5 

 Lugn  0  1 2 3 4  5 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Socialt stöd i privatlivet 

1. Ungefär hur många nära vänner eller släktingar har du (personer du känner dig bekväm 
tillsammans med och som du kan tala med). Skriv antal: 

 

Människor vänder sig ibland till andra för sällskap, hjälp eller annat typ av stöd. Hur 
ofta finns följande typer av stöd tillgängligt för dig om du behöver det? 

   Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta    Hela tiden  

2. Någon som kan hjälpa  1  2  3  4  5 
 dig om du är sängbunden  

3. Någon du kan räkna med 1  2  3  4  5 
att lyssnar när du behöver  
någon att tala med 

4. Någon som kan ge dig  1  2  3  4  5 
goda råd i en nödsituation/  
kris  

5. Någon som kan föra dig 1  2  3  4  5 
till en läkare när du  
behöver det 

6. Någon som visar dig  1  2  3  4  5  
kärlek och omtanke 

 



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

8. Någon som kan ge dig   1  2  3  4   5 
information för att hjälpa  
dig förstå en situation  

9. Någon att öppna sig för  1  2  3 4  5  
eller tala om dig själv eller  
dina problem med 

10. Någon som ger dig en  1  2  3  4  5 
kram  

11. Någon som du kan  1  2  3  4  5  
slappna av tillsammans  
med 

12. Någon som skulle laga 1  2  3  4  5  
mat/förbereda måltider åt  
dig om du själv inte kunde/  
inte hade möjlighet  
 

13. Någon vars råd du  1  2  3  4  5  
verkligen uppskattar/  
vill ha  
 
14. Någon du kan göra  1  2  3  4  5  
saker tillsammans med  
för att tänka på annat  
(vid problem eller liknande) 

15. Någon som skulle  1  2  3  4  5  
hjälpa dig med  
vardagssysslor om du  
vore sjuk  
 
16. Någon att dela dina  1  2  3  4  5 
allra privataste rädslor  
och orosmoment med 

17. Någon att vända dig  1  2 3  4  5  
till för råd för att hantera  
ett personligt problem  

18. Någon att göra något  1  2  3  4  5  
roligt/underhållande  
tillsammans med  

19. Någon som förstår  1  2  3  4  5  
dina problem  

 



20. Någon att älska och  1  2  3  4  5  
som får dig att känna  
dig älskad  

 

Är det av någon annan anledning du kan känna dig stressad av och i så fall vad? 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 
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8.2 Bilaga 2: Intervju/kontrollfrågor. 
 

1. Har det skett någon organisationsförändring på den senaste tiden? 
2. Har någon slutat på boendet? 
3. Har det börjat någon ny? 
4. Har ni alltid samma vikarier? 
5. Märks det att det finns någon stress? 
6. Verkar det sociala stödet bra? 
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