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Sammanfattning 
Vi avser med denna kvantitativa studie att finna faktorer som kan antas leda till stress. Vi 
avser också att undersöka respondenternas arbetsmiljö och arbetsvillkor och utifrån deras 
enkätsvar eventuellt kunna se om de har lågstress- eller högstressarbeten. Uppsatsen baseras 
på en enkätundersökning genomförd under 2002 av Birgitta Eriksson och Jan Ch. Karlsson 
vid Karlstads universitet i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Enkäten Arbetsmiljö och 
arbetsvillkor besvarades av 1570 förvärvsarbetande individer. Vår undersökning använder sig 
av utvalda frågor i enkäten som kan antas kopplas till stress i arbetslivet. I studien undersöks: 
förekomsten av stressfaktorer, krav, egenkontroll och socialt stöd, tid, sjuknärvaro och 
ersättbarhet, ledarskap, meningsfullhet samt möjligheten att förena arbete med övrigt liv. I 
analysen studeras dessa variablers eventuella samband med kön, ålder och yrkestillhörighet.  

Nedan redovisas en kort sammanfattning av frågeställningarnas resultat utifrån tabellerna:  

1. I vilken utsträckning förekommer stress bland respondenterna? 
Överlag visar resultaten att de flesta av respondenterna har få stressfaktorer i arbetsmiljön. 
Trötthet är dock något som majoriteten av respondenterna upplever efter arbetet, men vi anser 
att det inte är tillräckligt ofta för att det ska vara oroväckande siffror.  

2. Kan det antas om respondenterna har lågstress- eller högstressarbeten? 
Vi finner att relativt många respondenter i studien har ett lågstressarbete i många avseenden 
och i relation till de undersökta variablerna.  

3. Hur ser kontakten ut mellan respondenterna och deras ledare? 
Det övergripande resultatet visar på tvetydiga siffror. Trots resultatet anser vi att 
respondenterna överlag har en relativt god kontakt med deras arbetsledare/arbetsgivare.  

4. Upplever respondenterna en hög eller låg meningsfullhet i deras arbeten? 
Majoriteten av respondenterna upplever att de har en hög meningsfullhet i deras arbeten.  

5. Hur väl lyckas respondenterna förena arbete med övrigt liv? 
En mycket stor andel av respondenterna anser att de lyckas förena arbete med övrigt liv.  

Intressant är att det inte ofta skiljer sig nämnvärt inom kategorierna kön och ålder och inte 
heller mellan dessa kategorier, oavsett den analyserande variabeln. Däremot visar resultaten 
på att det ofta skiljer sig mellan arbetare och tjänstemän inom kategorin yrkestillhörighet. 
Tidigare undersökningar visar på en ökad ohälsa i samhället i form av bland annat stress. 
Trots detta visar resultaten i vår undersökning att majoriteten av respondenterna upplever en 
låg grad av stress på deras arbeten.  

Nyckelord: Stress, arbetsmiljö, arbetsvillkor, krav, egenkontroll, socialt stöd, meningsfullhet.   
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Förord 
Arbetsmiljö och arbetsvillkor varieras och förändras kontinuerligt i vårt föränderliga 
samhälle. Arbetskrav, egenkontroll, socialt stöd, ledarskap, meningsfullhet, tid och 
ersättbarhet är några faktorer i arbetet som både kan förebygga stress men dessa faktorer kan 
också skapa stress hos människor. Genom en redan slutförd enkätundersökning (2002) om 
arbetsmiljö och arbetsvillkor har vi haft som avsikt att undersöka om frågorna i enkäten 
kunnat visa på stress hos respondenterna med hjälp av olika teorier. Ohälsan i samhället ökar, 
och yttrar sig ofta som stress hos människor på arbetsplatser. Vårt intresse för 
problemområdet stress är stort och relevant till vår utbildning på Personal- och 
Organisationsteoriprogrammet på Karlstads universitet.  

Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare Ann Bergman och Lars Ivarsson som hjälpt 
oss genom skrivandet av denna C-uppsats. Vi vill även tacka Birgitta Eriksson och Jan Ch. 
Karlsson för all värdefull information om enkätundersökningen. Dessutom vill vi tacka alla 
nära och kära som läst igenom uppsatsen och som gett oss värdefulla råd och tips samt positiv 
och negativ kritik. Detta har bidragit till vår vilja att göra den ännu bättre och förhoppningsvis 
ännu tydligare och sammanhängande.  

Tack! 

Karlstad, januari 2006 

Christine Barklund & Ulrica Gruvesäter 
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1. Inledning 
Hot och påfrestningar är något som människan och andra levande varelser utsatts för sedan 
urminnes tider. Stress är egentligen en överlevnadsmekanism som hjälper till att hantera och 
möta dessa påfrestningar. Stress kan beskrivas som en kamp- och flyktreaktion och det är 
detta människan känner av i stressade och ohanterliga situationer (Almvärn & Fäldt, 2003). 
Dessa typer av reaktioner är inte förenligt med dagens arbetsliv då människan möter andra 
typer av påfrestningar såsom tidspress och andra slags arbetskrav. Vid påfrestningar i arbetet 
reagerar kroppen med dessa biologiska reaktioner oavsett om de är nödvändiga i situationen 
eller inte. Därmed är det inte sagt att denna överlevnadsmekanisk är helt meningslös i 
arbetslivet. Utan kroppens reaktion på stress, skulle människan i dagens samhälle kunna 
stressa ihjäl sig?  

Påfrestningar som leder till stress kan antingen komma från människans egna krav på sig själv 
eller från den yttre miljön. Konflikter med andra människor är en vanlig orsak till varför stress 
uppkommer. Almvärn och Fäldt (2003) menar att all påverkan i betydande grad leder till 
stress för människor. När kraftfulla positiva upplevelser utvecklas i stress kallas detta för 
positiv stress, medan om upplevelserna är obehagliga kan det leda till så kallad negativ stress. 
Forskningsrådsnämnden (2000) framhåller att stress egentligen inte är något negativt utan att 
det är en ospecifik reaktion, men att både psykiska och fysiska skador kan uppstå om 
stressreaktionen pågår en längre tid. Stress kan skilja sig mellan hur individer hanterar yttre 
påfrestningar. Till exempel kan samma typ av arbete vara besvärligt och psykiskt påfrestande 
för en individ, men inte för en annan. Almvärn och Fäldt (2003) skriver att människors dagar 
innehåller både negativ och positiv stress. Det är dock när de negativa faktorerna tar överhand 
som stressen kan bli ohanterlig. Om stress uppkommer eller inte, beror helt på vilka resurser 
människor har för att kunna hantera påfrestningarna men också på under hur lång tid 
påfrestningarna pågår. Man kan beskriva stressens effekter som ett samspel mellan resurser 
och påfrestningar. Människor som lätt blir stressade kan bli negativt påverkade redan vid 
mindre påfrestningar. Dessa människor når sin maximala prestationsförmåga snabbt men de 
befinner sig i detta tillstånd enbart en kortare tid. Människor som är stresståliga når istället sin 
maximala prestationsförmåga först vid större påfrestningar och de presterar dessutom mycket 
bra under svåra förhållanden.  

Om alla människan enbart ansåg sitt arbete vara ett ställe där man tillbringade en viss tid om 
dagen för att kunna försörja sig, hade det inte funnits några skäl till att fördjupa sig i den 
psykiska arbetsmiljön. Arbetet har en stor betydelse för människor och påverkar därför 
välbefinnandet och hälsan. Genom att ha kunskap och förståelse om vilka förhållanden som 
kan skapa negativ stress och som därigenom har en negativ effekt på människor, kan också 
kunskap om det goda arbetet erhållas (Agervold, 2001). Forskningsstudier visar att det finns 
ett nära samband mellan kropp och själ. Psykisk stress kan leda till fysiska sjukdomar, och 
därför blir ofta långtidssjukskrivningar ett resultat av när människor är stressade i sitt arbete 
(Almvärn & Fäldt, 2003).  

Denna uppsats handlar om stress. Vi har begränsat oss genom att inte skriva om stressens 
medicinska påföljder. Utbrändhet är en påföljd av långvarig negativ stress. Detta är ett mycket 
omfattande område och det är inte heller något som framkommer i enkäten och därför har vi 
valt att inte ta med det i vår uppsats. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
Denna uppsats syfte är att försöka hitta faktorer som kan antas leda till stress samt studera 
dessa i relation till kön, ålder och yrkestillhörighet. Vi vill undersöka om det finnas ett 
samband mellan respondenternas svar i enkäten Arbetsmiljö och arbetsvillkor och stress i 
arbetslivet.  

Frågeställningarna för denna uppsats är:  

1. I vilken utsträckning förekommer stress bland respondenterna? 
2. Kan man utifrån respondenternas enkätsvar anta om de har lågstress- eller 

högstressarbeten? 
3. Hur ser kontakten ut mellan respondenterna och deras ledare? 
4. Upplever respondenterna en hög eller låg meningsfullhet i deras arbeten? 
5. Hur väl lyckas respondenterna förena arbete med övrigt liv? 
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2. Teoretisk bakgrund 
I teoridelen behandlar vi stress utifrån ett historiskt perspektiv samt redogör för olika 
definitioner av begreppet stress. Vi går kort igenom de biologiska orsakerna till stress. 
Därefter skriver vi om den ökande ohälsan i Sverige samt orsaker till varför stress 
uppkommer i arbetslivet och hur individer kan reagera på stressen de utsätts för. Det finns 
olika sorters stress, positiv och negativ. Dessa står i nära relation till varandra men är 
egentligen varandras motsatser beroende på hur individen hanterar stressen. Kort har vi 
skrivit om hur stress skiljer sig mellan män och kvinnor för att sedan gå över till att skriva om 
arbetets funktioner för människan. Vidare har vi en beskrivning av Karaseks krav-, kontroll- 
och stödmodeller vilka visar hur dessa tre faktorer påverkar människors välbefinnande på 
arbetsplatser. Slutligen presenterar vi ledarskap, meningsfullhet, sjukfrånvaro och 
sjuknärvaro samt tid i relation till välbefinnande och stress.   

2.1 Definitioner ur ett historiskt perspektiv 
Anledningen till varför stress har börjat diskuterats i Sverige på senare år är på grund av de 
stora strukturella förändringarna i arbetslivet. I början av 1990-talet skedde många 
förändringar i arbetslivet, exempelvis tredubblades arbetslösheten och kraven ökade på 
effektivitet och lönsamhet. Arbetstiden ökade och fler psykiska krav ställdes på arbetande 
män och kvinnor. Under senare hälften av 1990-talet upplevde både män och kvinnor att deras 
möjligheter till inflytande minskade. Dessutom ökade rapporteringen av ångest och 
sömnsvårigheter för både män och kvinnor under samma period. Det har också visat sig att 
ångest och sömnproblem har ökat hos unga och kommit upp i samma nivå som hos äldre 
människor (Jenner & Svensson, 2003).  

Stress har använts i det svenska språket sedan år 1954. Ordet stress kommer från det engelska 
språket där det har använts i ett flertal sekel som benämning för nöd, svält och vedermödor. I 
dagens engelska ordböcker betyder termen stress; belastning, påfrestning, tryck, betoning, 
lägga vikt vid och så vidare. Vidare har engelsmännen begreppet strain (=överbelastning, 
slitsam påfrestning, obehaglig tänjning av gränserna) vars innebörd är mer negativ än det 
engelska ordet stress. Detta hårdare begrepp och dess innebörd kan förknippas med termen 
negativ stress. Stressforskningens fader Hans Selye (1907-1982) var en kanadensisk fysiolog 
som myntade begreppet (negativ) stress. Selye undersökte vad som händer med kroppen när 
den utsätts för påfrestning och sjukdom. Det var under 1930-talet som Selyes banbrytande 
upptäckt offentliggjordes om hur människans stressystem fungerar och reagerar för att göra 
motstånd mot obehag och påfrestningar som hotar människans välbefinnande. Efter detta 
första stadium av motstånd mot obehaget reagerar kroppen med utmattnings- och 
sjukdomsskapande symtom förutsatt att tillståndet varar en längre tid. Detta tillstånd av 
obalans i livsfunktionerna är Selyes definition av (negativ) stress. Från ett biologiskt 
perspektiv riktades senare Selyes forskning alltmer in sig på individers personliga resurser för 
stresshantering. Selye myntade det välkända talesättet: Det viktigaste är inte hur man har det, 
utan hur man tar det. (Malmström & Nihlén, 2002).  

På 1960-talet handlade stressforskningen om människors anpassningsförmåga. Forskningen 
visade att människor använder sig av olika beteendestrategier för att hantera utmaningar och 
påfrestningar. Den amerikanska psykologen Richard Lazarus lade grunden till den moderna 
forskningen om personliga resurser för stresshantering. Härmed besannades Selyes teorier 
angående individers egna möjligheter att tolka och förhålla sig till livets utmaningar och 
därmed är det individers personligheter som avgör om det uppstår positiv eller negativ stress. 
En vanlig beteckning på negativa stressreaktioner har under senare år gått under begreppet 
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utbrändhet. Faktum är att detta begrepp är något som funnits sedan 1960-talet och som 
uppkom i USA, men då som en beteckning på total utmattning hos turnerande artister. Senare 
kom dock begreppet utbrändhet att användas inom vård- och serviceyrken men då med 
innebörden arbetsrelaterad motivationsproblematik. Under senare delen av 1990-talet i 
Sverige, användes begreppet utbrändhet så fort det talades om överansträngnings- och 
stressreaktioner med diffusa fysiska och psykiska symptom. På 1980-talet publicerade den 
israeliske professorn i medicinsk sociologi, Aaron Antonovsky KASAM-begreppet, det vill 
säga människors förmåga att aktivt skapa en egen känsla av sammanhang. Härifrån finns 
också kopplingar till stresstålighet och hälsa (Malmström & Nihlén, 2002). Detta kommer att 
förklaras närmare längre fram i uppsatsen.  

I slutet av 1900-talet blev arbetsklimatet tuffare på arbetsplatser, exempelvis så 
effektiviserades organisationer. Detta resulterade i att färre personal fick lika mycket 
arbetsuppgifter som fler hade delat på tidigare och därmed blev arbetsbelastningen tyngre. 
Påföljden av detta blev att företag snabbt fick resultat i form av ekonomisk vinst, men företag 
förbisåg deras personals välmående. Konsekvensen blev istället en ökande ohälsa på 
arbetsplatser och en sjunkande livskvalitet för personalen. En följd av detta resulterade i att 
det gick allt sämre för organisationerna (Olofsson, 2001).   

2.2 Stress 
Malmström och Nihlén (2002) skriver att det än idag inte finns en klar definition på begreppet 
stress. Forskarna inom stressområdet har inte uppnått enighet när det gäller vilka kriterier som 
krävs för att människor ska befinna sig i ett stresstillstånd, både i form av upplevelser och 
psykologiska reaktioner. Enligt Nationalencyklopedins definition av stress är begreppet 
”ansträngande omständigheter som framkallar påfrestningar både fysiskt och psykiskt; hets; 
spänningstillstånd.” Olofsson (2001) menar att stress används i olika sammanhang och står 
ofta som beteckning för orsak och verkan, vilket kan skapa förvirring. Olofssons definition 
(sid. 15) av stressbegreppet är huvudsakligen ”en skadlig reaktion på en påfrestande 
situation… en anpassningsreaktion i kroppen, utlöst av fysiska och/eller mentala 
påfrestningar”. Stress är en överlevnadsmekanism. Den uppkommer när individer känner av 
fara oavsett typ (Olofsson, 2001). Selye och andra forskare inom stressområdet menade att för 
människor eller djur som utsätts för olika typer av belastningar sätter en neurofysiologisk 
reaktion igång. Reaktionen är till för att höja den fysiska ansträngningen till max, genom att 
olika hormoner såsom adrenalin, noradrenalin och kortisol utsöndras i kroppen. Hormonerna 
gör att produktionen av blodsocker ökar vilket musklerna behöver för den fysiska 
ansträngningen kroppen utsätts för. Selye menade att när en organism utsätts för en fysisk 
eller psykisk belastning reagerar denne med en omedelbar stressreaktion. Denna 
stressreaktion går sedan över till ett motstånd för att motarbeta hotet. Om motståndet 
misslyckas följer en period av nedbrytning som kan sluta i döden, vilket Selye bevisade 
genom djurförsök (Agervold, 2001). Selye (1958) namngav dessa syndrom till generella 
adaptionssyndromet och förkortas vanligtvis för G.A.S. Dessa tre syndrom utvecklas i 
kronologisk ordning och är: 1) alarmreaktion, 2) motståndstadiet och 3) utmattningsstadiet. 
”Stress förekommer i varje ögonblick under de tre stadierna, ehuru dess yttringar förändras 
efter hand. Vidare behöver inte alla tre stadierna utvecklas innan vi kan tala om ett G.A.S. 
Endast den svåraste stress leder slutligen till utmattningsstadium och död.” (Selye, 1958, 
sid. 69). Denna fysiska reaktion på belastning är inte förenligt med dagens moderna samhälle 
då stress kan leda till utbrändhet i arbetet. Selye uppmärksammade dessutom den 
psykologiska stressen, som han menade var betydelsefull för människans överlevnad eftersom 
den psykiska belastningen kan leda till fysiska sjukdomar (Agervold, 2001). 
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Stress kan delas upp i både positiv stress och negativ stress. Även dessa termer har forskarna 
haft svårt att definiera och ännu har inget förslag godtagits som fastställd norm. Generellt är 
de flesta forskare dock överens om att positiv stress är bra för människans välbefinnande 
såsom stimulerande, utvecklande och hälsogynnande utmaningar. Negativ stress klassas oftast 
som ohälsosam och skadlig. Det är just negativ stress som människor oftast förknippar ordet 
stress med, medan dagens forskare generellt inte enbart använder sig av begreppet stress 
längre. Istället sätter de in begreppet tillsammans med termerna positiv respektive negativ 
stress beroende på vilket område de behandlar, då forskarna anser att dessa termer starkt 
skiljer sig. Eftersom stress både kan kategoriseras som positiv respektive negativ stress, kan 
förvirringen bli stor när stress behandlas. Exempelvis kan en rapport som tar upp stress i 
kravfyllda situationer skrivas ur en positiv synvinkel där människor presterar och utnyttjar sin 
maximala förmåga i arbetet. Det är inte bara vanliga lekmän som förknippar begreppet stress 
med något negativt. Inom exempelvis hälso- och sjukvården används stress som en 
beteckning på fysiska och psykiska besvär. Inom media, när journalister skrivit och behandlat 
begreppet stress, har det under de senaste åren nästan bara skrivits om negativ stress på 
arbetsplatser. Detta kan ha bidragit till den allmänt rådande uppfattning om stress som ett 
negativt tillstånd (Malmström & Nihlén, 2002).   

2.2.1 Ohälsa 
Statistik visar att ohälsan i Sverige ökar. Det märks genom att sjukskrivningarna tilltar och en 
ökad rapportering visar att alltfler människor inte mår bra (Malmström & Nihlén, 2002). 
Genom att titta på statistiken över arbetsskadeanmälningar kan problemen i arbetsmiljön 
avläsas. Anmälningarna gäller både arbetssjukdomar som är orsakade av långvarig påverkan 
samt arbetsplatsolyckor. Särskilt bland kvinnor kan en ökning av arbetsplatsolyckor urskiljas, 
men även män inom byggsektorn tycks drabbas alltmer. Några av dessa arbetsplatsolyckor 
kan tänkas ha skett i kravfyllda situationer under hög stress. Sociala och organisatoriska 
sjukdomar har också ökat på senare tid. För kvinnor är ökningen 250 % mellan åren 
1995-1999 och för män 230 % mellan åren 1996-1999. År 1996 var ca 60 % av dessa 
arbetssjukdomar relaterade till stress, hög arbetsbelastning eller personalbrist. De 
yrkesområden där arbetsrelaterade sjukdomar har högst genomsnitt är inom polisen, 
omsorgen, offentlig förvaltning, utbildningsområden samt sjukvården. På arbetsplatser idag är 
arbetsbelastningen generellt högre. Negativ stress utsätts alla i arbetslivet för, men dock i 
olika omfattning (Olofsson, 2001).  

Regelbundet genomförs omfattande arbetsmiljöundersökningar som mäter stress, vilket utförs 
av Arbetarskyddsstyrelsen och Statistiska centralbyrån. En undersökning från år 1999 visade 
att mer än varannan (60 %) av människor i arbete instämde helt eller delvis med att de hade 
för mycket att göra. 36 % av dessa kryssade för att de var tvungna att hoppa över luncher, 
arbeta övertid eller ta med jobb hem minst en gång i veckan. Varannan anställd upplevde att 
deras arbete var psykiskt påfrestande. Tydliga tecken på ökad stress och försämring av 
arbetsmiljön finns också i sjukskrivningsstatistiken. Den grupp som framstår som den mest 
utsatta är unga människor. Att ha ett stressigt arbete kan också göra att människor väljer att gå 
till arbetet, trots exempelvis en förkylning, på grund av att de inte vill att deras arbetskamrater 
ska få mer att göra än de redan har. En annan orsak till varför människor väljer att gå till 
arbetet när de är sjuka kan vara karensdagens påverkan av lönen. Att resonera på detta vis 
brukar dock oftast medföra senare konsekvenser i form av långtidssjukskrivningar. Idag inser 
allt fler företag att de måste arbeta mer på att förebygga stress för att inte gå med stora 
ekonomiska förluster (Olofsson, 2001). 



 

10

 
Leander (Forskningsrådsnämnden, 2000, sid. 54) klargör de tio bidragande orsakerna till 
varför stress uppkommer i arbetslivet: 
1. Otrygghet. Ständiga förändringar och nedskärningar. 
2. Dåligt ledarskap. Låg känsla av delaktighet. 
3. Brist på handledning och information. 
4. Brist på inflytande och avlastning. 
5. Många och svåra arbetsuppgifter under stor tidspress. 
6. Många enkla men monotona arbetsuppgifter. 
7. Dåligt kamratskap. 
8. Mål- och rollkonflikter. 
9. Olösta konflikter, ouppklarade problem. 
10. Skiftarbete med oregelbundna arbetstider.  

Malmström och Nihlén (2002) menar att det inte uppkommit nya folksjukdomar utan att det 
snarare är livsstilsberoende, beteendeutlösta och psykosociala folkhälsoproblem som 
egentligen tyder på en brist på friskhet i samhället. De två senaste generationerna har kraftigt 
förändrat sitt sätt att leva, exempelvis försämrade kostvanor, motionsvanor samt den ökade 
psykiska stressen i samhället. Detta har gjort att vår anpassningsförmåga, både den kroppliga 
och den själsliga, inte haft möjlighet att hänga med i utvecklingen. Istället för att se negativt 
på hälsoproblemen menar författarna att människor medvetet och aktivt borde lyfta fram fler 
positiva åtgärder för en bättre hälsa. Detta gäller både på det individuella planet samt i 
grupper/organisationer. ”Den enskilde som vill göra något åt sin hälsosituation behöver hjälp 
att börja lägga till fler friska beteenden i sin vardag, snarare än att undervisas om att han bör 
sluta ’göra fel’! ... Det är inte eliminering av skaderisker och felaktiga beteenden som är den 
moderna hälsovårdens största utmaning, utan snarare att skapa modeller för att hjälpa 
människor att utveckla nya, friska beteenden.” (Malmström & Nihlén, 2002, sid. 28).  

Ett gammalt synsätt är att människor som mår dåligt lider av en sjukdom som kan behandlas 
av läkare. God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan närvaro av friska funktioner i 
kroppen och själen. God hälsa är förenligt med en upplevelse av välbefinnande, det vill säga 
fungerande vardagsliv, känslan av tillräcklighet, känna mening och sammanhang i tillvaron. 
Människor behöver daglig tillgång till ett stort förråd av hälsoskapande tankar och beteenden 
för att tillfredsställa dess fysiska, psykiska och sociala behov. Det krävs också att de har en 
aktiv förmåga mentalt, att göra det bästa av situationen. Forskning från länder med liknande 
problemstruktur som Sverige, visar att ohälsan bland befolkningen kan undvikas av de 
människor som i större utsträckning har möjlighet att påverka sina livsförutsättningar. En 
kontinuerlig aktiv livsstil, god arbetstillfredsställelse, kunskap om hälsa samt en förmåga till 
stresshantering är viktiga förutsättningar i livet för en god hälsa (Malmström & Nihlén, 2002). 
Långvarig stress bidrar till ohälsa och detta kan leda till ett minskat tålamod och att inte 
längre uppskatta tidigare värderingar såsom samvaro och välbefinnande. Kärlek, hälsa och en 
meningsfull sysselsättning ingår oftast i människors prioriteringar för ett gott liv. När stress 
uppkommer påverkas dock dessa viktiga faktorer och istället motverkas de. Därför är det 
viktigt att människor som vill förändra sitt stressbeteende försöker lyfta fram livets mening 
och mål så att de på så sätt lättare kan bearbeta stressen (Forskningsrådsnämnden, 2000).   

2.2.2 Hur reagerar individer på stress? 
Hur människor upplever stress är individuellt. Det kan ibland bero på arvsanlag, men andra 
förklaringar kring stress hos individer kan vara nuvarande livssituation, socialt stöd samt 
livsstil och så vidare. Människor påverkas i stor utsträckning av den omgivande miljön, 
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exempelvis sociala regler, kultur, normer, erfarenheter, upplevelser, livshändelser, arbetsmiljö 
med mera. Listan kan göras lång. Alla dessa faktorer i livet gör att människor formas till 
individer och påverkas därför olika av stress. En kraftfull mobilisering av energi uppkommer 
vid stress. Bland annat ökar koncentrationsförmågan, men kapaciteten att tänka logiskt 
minskar. Det här och mycket mer händer för att människan ska kunna koncentrera sig och ta 
sig an faran. Människor reagerar olika när akut stress uppstår, men reaktioner kan också 
variera beroende på tillfället och kan påverkas av människans dagsform, både mentalt och 
fysiskt. Faktorer som kan uppstå vid dessa tillfällen är bland annat tryck över bröstet, 
andningssvårigheter, huvudvärk, irritation samt dåliga beslut och ologiska resonemang. 
Mobiliseringen av energi frambringar reaktioner som inte alltid är önskvärda. Den skadliga 
formen av stress är den återkommande och långvariga stressen. Detta kan medföra fysiska 
påföljder såsom sömnproblem, belastningsskador samt hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom 
kan latenta sjukdomar lättare väckas och redan befintliga sjukdomar förvärras vid långvarig 
stress. De psykiska effekterna vid långvarig stress är bland annat minskad 
koncentrationsförmåga, vacklande självförtroende, social ovilja, sänkt arbetsmotivation, 
trötthet, ångestframkallande känslor samt nedstämdhet. Efter ett långvarigt extremt 
stresstillstånd kan effekten så småningom bli utbrändhet. På alla arbetsplatser utsätts 
personalen mer eller mindre för stress. Graden av stress är beroende av individens förmåga att 
hantera detta. Effekten av stress på arbetsplatsen kan bland annat vara minskad arbetsvilja, 
ostrukturerad arbetsplanering och ineffektivitet, dålig flexibilitet, konfliktlystnad samt ett ökat 
antal sjukskrivningar. Sifo-mätningar tyder på en allmän minskning av arbetsmotivationen på 
arbetsplatser från år 1996 till idag. Det kan diskuteras om detta är resultatet av ökad stress på 
arbetsplatser. På arbetsplatser där stress uppkommer kan stress sprida sig bland personalen 
likt en smitta. Exempelvis kan en person som är stressad bli ineffektiv i sitt arbete, vilket leder 
till att dennes arbetsuppgifter överförs på någon/några andra och därigenom ökar 
arbetsbördan. Stressen på arbetsplatsen ökar ytterligare och en ond cirkel uppstår. Risk finns 
att syndabockar skapas. Kränkningar och mobbning är tre gånger vanligare på arbetsplatser 
där personalen arbetar under press än på arbetsplatser med en harmonisk arbetsmiljö 
(Olofsson, 2001).   

2.2.3 Positiv stress 
Positiv stress kan definieras som: ”den kombination av goda prestationer och höggradigt 
välbefinnande som kännetecknar människor som riktar sin energi på prioriterade saker och 
utnyttjar sina egna resurser på ett effektivt sätt, inte bara på arbetet utan i tillvaron totalt och 
därmed upplever en hög livskvalitet.” (Malmström & Nihlén, 2002, sid. 10) Positiv stress är 
när individer växlar mellan anspänning/ansträngning och avspänning/återhämtning. Det 
resulterar i att människor kan bevara sin prestationsförmåga och sitt välbefinnande på en 
konstant hög nivå. För att människor ska kunna upprätthålla denna nivå, ställer det höga krav 
på individers förmåga att ha en positiv tankemässig självdisciplin så att deras omgivning 
känns meningsfull, trygg, stimulerande och lagom utmanande (Malmström & Nihlén, 2002).   

2.2.4 Positiv stress i organisationer 
Positiv stress i organisationer är när ”arbetet upplevs som stimulerande och personligt 
utvecklande, lagom utmanande i förhållande till vars och ens förutsättningar, roligt och 
förenat med social gemenskap, varierat och förenligt med god livskvalitet.” (Malmström & 
Nihlén, 2002, sid. 108). Positiv stress är också när organisationens affärsidé, grundläggande 
värderingar och mål är klara och när allas beteenden på arbetsplatsen styrs av dessa. En klar 
organisationsstruktur leder oftast till ett harmoniskt arbetsklimat för de anställda. Ledare på 
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arbetsplatser är ofta tvungna att ha som egenskap att både kunna ta och ge kritik, positiv som 
negativ, men också att de ska kunna uppmuntra och skapa goda förutsättningar för sina 
medarbetare att göra ett bra jobb. Initiativ, ansvar och hög kompetens genomsyrar dessa 
organisationer där ett nära samarbete finns mellan medarbetarna men också mellan dessa och 
ledningen. Alla i organisationen rycker även in när och där det behövs och de har en hög 
stresshanteringskompetens. Den höga stresshanteringskompetensen leder till att de vet hur de 
ska hantera situationer som är tuffa, hur de ska hantera påfrestningar och belastningar så att de 
bevarar sin energi (Malmström & Nihlén, 2002).   

2.2.5 Negativ stress 
Om en individ har en obalans mellan krav och förmåga kan negativ stress utvecklas. 
Obalansen kan resultera i en känsla av bland annat hjälplöshet och dåligt självförtroende. En 
långvarig negativ stress kan leda till utmattning men kan också bidra till att kreativiteten och 
prestationsförmågan minskar. Samtidigt kan risken för fysisk ohälsa öka 
(Forskningsrådsnämnden, 2000). Malmström och Nihlén (2002) menar att det finns två olika 
sorters negativ stress, antingen i kombination med varandra eller antingen var och en för sig. 
Brist på vila är troligen den vanligaste typen av negativ stress, det vill säga när individen inte 
kan återhämta sig under en längre tid och då reagerar kroppen med utmattning. Detta kan 
exempelvis leda till utbrändhet. Den andra typen av negativ stress är ett resultat av att 
individen lever under långvarig anspänning, till exempel överdriven kravupplevelse, oro och 
nervositet.   

2.2.6 Negativ stress i organisationer 
I dagens organisationer krävs det att personalen är mer flexibel, tillgänglig och att de konstant 
ska kompetensutvecklas. Allt fler nedskärningar sker i arbetslivet och i och med detta har en 
ny typ av stress uppmärksammats. Denna stress uppkommer genom att människor känner att 
de inte är behövda eller efterfrågade, medan de som arbetar istället får allt mer att göra. Om 
det sedan går så långt som till arbetslöshet är även denna situation en stor stressfaktor. De 
förändringar som skett i arbetslivet på senare tid och som bidragit till den ökade stressen är 
kraven på att hänga med i utvecklingen och att ha kapacitet att anpassa sig till kraven. 
Dessutom har förändringar skett i både privat och offentlig sektor som ”magrat” och ”plattat” 
sina organisationer. Detta har lett till ökad tidspress och högre prestationskrav samtidigt som 
resurserna och personalstyrkan blivit färre. Undersökningar har visat att personal i 
organisationer allt oftare hoppar över lunch- och fikaraster, till och med toalettbesök för att de 
annars inte hinner med sitt arbete. De har också visat att människor har allt svårare att koppla 
av och låta bli att tänka på arbetet när de kommer hem (Forskningsrådsnämnden, 2000).  

Negativ stress i organisationer påverkar både verksamheten och individerna i stor omfattning. 
Aktuell stressforskning visar att det inte bara är underbemanning och överkrav som gör att 
negativ stress uppstår, utan många andra faktorer kan vara orsaken till uppkomsten. 
Organisationer som har klara policys om mål och värderingar och där ledningen följer dessa 
skapar en trygg tillvaro för de anställda. Om däremot beslut och överenskommelser har en 
tendens att rinna ut i sanden kan det skapa förvirring bland de anställda och i vissa fall leda 
till negativ stress. Det är också viktigt att medarbetarnas upplevelser och kundernas 
förväntningar av verksamhetens mål stämmer överens. I organisationer som inte ger sina 
anställda möjligheter att ta eget ansvar, kan resultatet bli att personalen känner att de inte har 
någon kontroll över sitt arbete. Det kan också vara så att organisationer ger de anställda 
ansvar, men att de anställda känner sig pressade och stressade i sådana situationer på grund av 
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att de känner sig osäkra i den rollen. Denna osäkerhet kan ibland bero på att de av gammal 
vana delegerat ansvar uppåt. Det är viktigt att överordnade uppmärksammar sina anställda i 
deras arbete och tar tillvara på deras kunskaper och erfarenheter. Om personalen upplever sin 
ledning som otydlig och okompetent kan detta göra att det skapas ett otryggt arbetsklimat på 
arbetsplatsen. Det är viktigt att chefer stöttar sina medarbetare i deras arbete för att de ska 
göra ett bra jobb. Ett effektivt sätt i organisationer för att skapa arbetsglädje hos sin personal 
är att ha ett utarbetat belöningssystem för de anställda. I toppstyrda organisationer kan de 
anställda ha små möjligheter till att kunna påverka sin arbetssituation. I organisationer där 
klockan styr mer än värdeskapande, det vill säga kvantitet istället för kvalitet, finns risk att 
personalen bränner ut sig. Ett exempel på detta är personal som får lön efter sin prestation. 
Alla dessa faktorer ovan som kan bidra till ökad negativ stress på arbetsplatser är också 
beroende av de anställdas stresshanteringskompetens. Det en individ uppfattar som negativt 
kan en annan individ uppleva som positivt, exempelvis ansvar i arbetet. Dessa faktorer i 
företag och organisationer kan leda till att de anställda fungerar och presterar dåligt. Först och 
främst visar det sig genom att vissa medarbetare blir stressade. Nästa steg är att hela grupper 
och avdelningar i organisationen påverkas av en eller flera av dessa faktorer. Detta i sin tur 
leder till att resultatet också påverkas negativt. Om organisationen ignorerar problemen på 
arbetsplatsen finns risk för ekonomiska förluster och försämrade framtidsutsikter (Malmström 
& Nihlén, 2002). År 1997 kom Statistiska Centralbyråns rapport ut om negativ stress i 
arbetslivet. Rapporten visade bland annat att antalet anmälda arbetssjukdomsfall som orsakats 
av ett högt arbetstempo ökade med nästan 100 % under slutet av 1990-talet 
(Forskningsrådsnämnden, 2000).   

2.2.7 Manlig och kvinnlig stress 
Stress förknippas oftast med traditionella mansyrken på hög nivå, exempelvis börsmäklare 
och chefer. Undersökningar har dock visat att stress är betydligt vanligare i de lägre sociala 
klasserna, speciellt om möjligheterna till kontroll och beslut är näst intill obefintliga. Idag 
förvärvsarbetar lika många kvinnor som män och har så gjort sedan mitten av 1980-talet 
(Forskningsrådsnämnden, 2000). I samhällets traditionella könsroller är mannen den som ska 
vara stark och beskyddande medan kvinnan ska vara öm och vårdande. Kvinnors 
huvudsakliga uppgift är oftast att ansvara för hushållsarbetet och samtidigt förväntas prestera 
bra i arbetet (Tyson, 1999). Detta kan bidra till en ökad stress hos kvinnor. Förutom det 
betalda arbetet så visar Statistiska Centralbyråns tidsstudier att kvinnor än idag har det största 
ansvaret i hemmet, exempelvis med att handla, att laga mat, att städa och att ta hand om 
barnen, det så kallade obetalda arbetet. Effekten av detta blir att kvinnor sammanlagt har 
längre arbetstid än männen vilket gör att kvinnor inte får samma möjlighet till återhämtning 
och avkoppling (Forskningsrådsnämnden, 2000).  

Burell (Forskningsrådsnämnden, 2000) menar att den största skillnaden i mäns och kvinnors 
stress är fokuseringen på privatlivet. Kvinnor tenderar att lägga stor vikt vid sina relationer 
och att dessa ska fungera bra. Ofta åsidosätter kvinnor sina egna behov framför andras. Även 
Olofsson (2001) skriver att mäns och kvinnors stress skiljer sig. Krav i form av prestationer 
framkallar stress hos män medan krav knutna till relationer är stressande för kvinnor. Stress 
på grund av tid skiljer sig mellan män och kvinnor. På grund av den traditionella 
rollfördelningen i samhället har männen en tendens att kunna dra en starkare gräns mellan 
arbetstid och fritid. Man kan göra en liknelse mellan en linje och mäns tid där män arbetar 
med en sak i taget och med vissa uppehåll i form av pauser. Kvinnornas tid kan liknas med en 
sammanflätad spiral eftersom kvinnor ofta arbetar med flera saker samtidigt och anser ofta 
inte aktiviteterna helt avslutade annat än för stunden. Ofta brukar det talas om kvinnors 
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simultankapacitet, vilket ur stressynpunkt inte alls är bra. Inom vården och liknande typiska 
kvinnoyrken är detta dock en nödvändighet och ses som en positiv egenskap.   

2.2.8 Arbetets funktioner 
Arbetet har en grundfunktion och det är att försörja individer. Genom arbetet får också 
människor kontakt med omvärlden och därigenom det sociala samspelet mellan människor. 
Vid arbetslöshet och längre sjukdom blir ofta människor lätt avskärmade från kontakter och 
social gemenskap. De krav som arbetet ställer på personalen är engagemang och kompetens. 
Arbetet har även en existentiell innebörd som innefattar identitet och självbild samt trygghet. 
Arbetet handlar också om en meningsskapande funktion såsom upplevelse av tillfredsställelse, 
glädje och inspiration (Jenner & Svensson, 2003). Marie Jahoda är en berömd 
arbetslöshetsforskare från Tyskland. Hon började göra undersökningar om arbetslöshetens 
konsekvenser och arbetets funktioner redan på 1930-talet. Jahoda definierar begreppet arbete 
som ”…ett bruk av själ eller kropp, helt eller delvis med syfte om att skaffa sig några fördelar 
utöver glädjen med själva arbetsaktiviteten” (Agervold, 2001, sid. 17). Jahoda menar att 
arbete har stor betydelse för individen genom att det ger en tidsstruktur i vardagen, en social 
tillfredsställelse med kollegor, en sammanförelse av individer som strävar efter gemensamma 
mål samt ger individen status och identitet samt leder till fysisk och psykisk aktivitet 
(Agervold, 2001).  

Jahodas resonemang om arbetets betydelse för människan för tankarna vidare till Maslows 
behovstrappa som också visar hur viktigt arbetet kan vara för individen. Abraham Maslow 
(1908-1970) var en amerikansk psykolog som år 1954 formulerade en motivationsteori. 
Denna teori går ut på att visa hur och i vilken ordning individers behov uppenbarar sig samt 
hur behoven kan tillfredsställas. Maslows behovshierarki eller behovstrappa avspeglar det 
västerländska samhället och har vidareutvecklats av många andra forskare, men trots detta är 
modellen fortfarande en bas i arbetspsykologiska beskrivningar. Modellen vill visa att 
individen arbetar sig uppåt i hierarkin när behoven tillgodosetts på lägre trappsteg. På varje 
trappsteg koncentrerar sig individen på just det behovet och de redan tillfredsställda behoven 
på tidigare trappsteg anses som självklara. På samma sätt ses behoven på högre trappsteg som 
något som inte behövs behandlas just nu utan de kommer senare. Detta teoretiska resonemang 
är något olikt från hur det fungerar i praktiken. Egentligen klättrar individer inte konstant 
uppför trappan utan ibland tappar de fotfästet och ramlar tillbaks ett eller ett par steg. 
Förflyttningen kan beskrivas som en vågrörelse där individen åker upp och ner för trappan 
trots att inställningen är att förflyttas uppåt. Dessutom går behovsnivåerna i verkligheten in i 
varandra och är inte lika tydliga som i modellen (Ljungström & Sagerberg, 1991).  

Antonovskys teori KASAM – Känsla Av SAMmanhang, innebär att människor mår bättre när 
de får en känsla av sammanhang i arbetet. Det vill säga när de känner att arbetssituationen är 
hanterbar, med andra ord när kraven matchar förmågan, när de känner meningsfullhet i det de 
gör och när arbetssituationen är begriplig. Att arbetssituationen är begriplig innebär att 
individen ser sambandet mellan den egna insatsen och helheten. Denna känsla av 
sammanhang är beroende av hur människor hanterar stress, en så kallad coping-förmåga 
(Olofsson, 2001). Stressens påverkan kan skilja sig mellan individer beroende på vilken 
coping-förmåga de har (Aronsson, 1987). Vissa människor har en otrolig kapacitet att hantera 
stress i olika lägen och mår därför alltid bra trots olika påfrestningar. Om en organisations 
värderingar och mål är oklara eller saknas uppstår lätt stress och konflikter. Detta kan medföra 
att personalen saknar en känsla av sammanhang i sitt arbete. Då kan personalen istället sätta 
upp egna mål som inte är går ihop med organisationens befintliga resurser. Det kan visa sig 
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genom skillnader i mål mellan grupper och mellan grupper och chefen. Detsamma gäller om 
arbetsbeskrivningar är oklara, individer har då svårt att veta vad som krävs av dem i arbetet. 
Detta medför osäkerhet, och osäkerhet ger upphov till stress (Olofsson, 2001).   

2.2.9 Krav och egenkontroll/inflytande 
En av de största arbetsbelastningarna är hög påfrestning kombinerat med låg kontroll 
(Agervold, 2001). Höga krav tillsammans med hög kontroll och inflytande över det egna 
arbetet samt ett gott socialt stöd minskar risken för stress. Blir kraven för höga och individen 
inte har förmåga att hantera situationen, blir kraven ett hot vilket i sin tur kan resultera i stress 
(Olofsson, 2001). Två centrala begrepp i arbetslivet är alltså arbetets krav och personalens 
möjligheter till kontroll över arbetssituationen. Den amerikanska sociologen och forskaren 
Robert Karasek utvecklade i slutet av 1970-talet en modell (se figur 1) om förhållandet mellan 
krav och kontroll utifrån svenska forskningsresultat. Hans teori gick ut på att höga krav i 
samband med låg kontroll kan resultera i en hög arbetsbelastning och därmed utvecklas i 
stress, medan höga krav i samband med hög kontroll kan leda till en positiv personlig 
utveckling. Om kraven däremot är låga kombinerat med en låg kontroll, kan resultatet bli att 
individen upplever en passiv arbetssituation. Låga krav ihop med hög kontroll kan leda till en 
låg belastning. I modellen illustreras också en stressdiagonal samt en aktivitetsdiagonal. Desto 
längre ut ett arbete befinner sig på aktivitetsdiagonalen desto bättre är det för den anställde, 
speciellt ur inlärningssynpunkt. De (aktiva) arbeten som ligger längst ut på denna diagonal är 
de mest intressanta, stimulerande och utvecklande. Stressdiagonalen i modellen innebär att ju 
längre ut på den ett arbete befinner sig desto större är risken att ohälsa utvecklas hos de 
anställda. Det är viktigt att notera att längst ut på dessa två diagonaler är arbetskraven höga, 
det som skiljer de åt är graden av egenkontroll. Det råder en balans mellan krav och kontroll i 
de aktiva arbetena vilket är viktigt för arbetsmiljön, medan det istället finns en obalans mellan 
krav och kontroll i högstressarbetena (Karasek & Theorell, 1990).  

Figur 1: Karaseks krav- och kontrollmodell 
Källa: Eriksson & Larsson, 2002. sid. 134.  

Trots att modellen är relativt enkel har man i många undersökningar kunnat bekräfta Karaseks 
teori. De har visat att en belastande arbetssituation kombinerat med exempelvis 
otillfredsställelse kan leda till stress. Dessutom har undersökningar visat att det finns en 
koppling mellan bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och individer på arbetsplatser där det 
ställs höga krav men där personalen har en låg egen kontroll. Modellen har således kunnat 
användas i många olika situationer och inom flera områden. Den amerikanska psykologen 
Lazarus har i mer än 25 år studerat den psykologiska mekaniken i stressreaktioner. Det som är 
centralt i Lazarus teori är förhållandet mellan miljön och individen. ”Det är personens 
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värdering av egna resurser i förhållande till krav, som enligt Lazarus är avgörande för om 
förhållanden i miljön leder till en stressreaktion eller inte” (Agervold, 2001, sid. 63). 
Karaseks krav- och kontrollmodell har vidareutvecklats av den amerikanska forskaren Jeff 
Johnson som studerade socialt stöd i samband med de andra faktorerna. Han menade att om 
socialt stöd finns på en arbetsplats är arbetet kollektivt, och om det inte finns är arbetet 
isolerat. Karasek i samarbete med den svenska forskaren Thöres Theorell lade således till 
socialt stöd som en tredje determinant till krav- och kontrollmodellen (Eriksson & Larsson, 
2002).   

2.2.10 Socialt stöd 
Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell visar åtta kategorier av arbeten med olika grad av 
arbetskrav, egenkontroll samt socialt stöd (se figur 2). Isolerade lågstress-, passiva-, aktiva- 
och högstressarbeten är arbeten som kännetecknas av lågt socialt stöd. Tvärtemot är arbeten 
som kännetecknas av högt socialt stöd kollektiva lågstress-, passiva-, aktiva- och 
högstressarbeten. I enlighet med Johnson menar Karasek att det sociala stödet i arbetet kan 
komma från chefen och arbetskamraterna men även från bland annat kunder, patienter och 
klienter (Eriksson & Larsson, 2002). Karasek och Theorell (1990) menar att om det sociala 
stödet finns på arbetsplatsen så kan de negativa konsekvenserna såsom dålig kombination av 
krav och kontroll minska.  

Figur 2: Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell 
Källa: Eriksson & Larsson, 2002, sid. 135.  

Stöd kan indelas i (Olofsson, 2001):  

 

känslomässigt stöd såsom att lyssna på andra människor,  

 

praktiskt stöd såsom att avlasta andra människor och hjälpa till att prioritera,  
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värderande stöd såsom att ge beröm och kritik samt  

 
informativt stöd såsom att genom information kunna lösa problem.  

Hälsa och välbefinnande kan förbättras genom socialt stöd, exempelvis genom att tillgodose 
mänskliga behov som social kontakt, trygghet, tillhörighet och gillande. Dessa typer av stöd 
kan motverka de negativa effekterna av stress. Socialt stöd reducerar också direkt stressnivån 
för de anställda i arbetet och på så vis förbättrar det även indirekt hälsan (Aronsson, 1987). En 
av de viktigaste aspekterna i arbetet är ett gott socialt stöd. Det sociala stödet kan innebära att 
individer har en god kontakt med arbetskamrater, både när det gäller frågor som rör arbetet 
men också på raster och så vidare (Agervold, 2001). Vissa arbetssituationer begränsar 
möjligheterna till social kontakt, det kan vara arbetsplatser med högt buller eller ”osociala” 
arbetstider. Det kan också vara så att lokalerna i en organisation är utformade på så sätt att 
personalen inte har möjlighet till social kontakt. Alla dessa praktiska begränsningar till social 
kontakt kan ge upphov till stress, men man måste beakta att de sociala kontakterna i 
organisationer betyder olika mycket för olika individer. Stöd kan människor hämta bland 
annat från familj eller vänner, arbetsplatsen i form av arbetskamrater och chefer samt 
professionella människor såsom läkare och psykologer (Olofsson, 2001). Dålig 
kommunikation mellan medarbetare och ledare, men också mellan de anställda på 
arbetsplatser, gör att det skapas ett ogynnsamt arbetsklimat. Idé- och utvecklingsarbetet i en 
organisation bör vara en naturlig del av verksamheten och det bör råda en öppen idékreativitet 
i vardagsdiskussionerna (Malmström & Nihlén, 2002). I en stressundersökning utförd av TCO 
år 2000 utfrågades 2800 tjänstemän om vems stöd de ansåg som viktigast. 65 % av de 
tillfrågade ansåg att uppskattning från kunder var viktigast, 28 % ansåg att chefers 
uppskattning var viktigast och 9 % ansåg att arbetskamraternas uppskattning var viktigast. 
Stödets betydelse för hälsan är stor, det visade en undersökning år 1990 om stöd, krav och 
kontroll i arbetet kombinerat med en EKG-registrering. Resultatet visade att hjärtfrekvensen 
var lägre hos människor som upplevde att de hade ett socialt stöd i sitt arbete än hos dem som 
inte upplevde att de hade det (Olofsson, 2001).   

2.2.11 Ledarskap 
Den amerikanska ingenjören Frederick Taylor (1856-1915) ansåg att ledaren skulle tänka åt 
den underordnade personalen. Han förespråkade att organisationer skulle använda sig av ett 
hierarkiskt system där det klart skulle framgå vem som var ledaren och att denne hade 
kontrollen att ta alla beslut. Det gammalmodiga och auktoritära systemet har på många 
arbetsplatser förkastats idag. En förklaring till detta är att relationer mellan människor har 
förändrats under de senaste 25 åren. Idag säger människor bland annat du till varandra och är 
mycket mindre formella. Detta grundas i att människor i samhället och på arbetsplatser idag är 
mer jämlika. Teorin om ”situationsbestämd ledning” har blivit alltmer populär. Den menar att 
ledningsformen bland annat är beroende av företagets affärsidé, dess produktivitet samt de 
anställda. Teorin bygger på att det egentligen inte finns något rätt sätt att leda på, utan att 
ledarskapet istället ska anpassas till produktions- och omvärldsförhållanden. Organisationer 
har blivit alltmer ”platta” idag, det vill säga att medarbetarna har fått större ansvar och antalet 
ledningsnivåer har minskat. Ledare har fått en mer rådgivande roll i organisationer och 
medarbetarna har blivit mer delaktiga vid beslut. I och med detta får medarbetarna fler 
varierande arbetsuppgifter, större inflytande samt mer social kontakt och samarbete. Detta har 
i sin tur bidragit till ett ökat engagemang i organisationer (Agervold, 2001). TCO:s 
undersökning från år 2000 (se socialt stöd ovan) visade att tjänstemän ansåg att uppskattning 
från chefer var viktigare än från arbetskamrater. Ibland kan det dock vara tvärtom. En chef 
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som sällan är på plats och som personalen endast träffar i undantagsfall blir inte ett lika viktigt 
stöd som arbetskamrater (Olofsson, 2001).   

2.2.12 Meningsfullhet 
Arbeten med enformiga arbetsuppgifter och där de anställda inte känner att de uträttar ett 
meningsfullt arbete, resulterar ofta i att de anställda söker stimulans någon annanstans. 
Privatlivet kan få ännu större betydelse i den anställdes liv och arbetet blir endast en tråkig 
nödvändighet för att kunna leva. Lön är en viktig del av människors trivsel på arbetsplatser 
men är inte en avgörande faktor i människors val av yrke och inte heller för deras 
välbefinnande i arbetet. Dessutom har ett utarbetat belöningssystem ingen betydelse för om de 
anställda är trogna sin arbetsgivare eller inte. Lösningen på att få sina anställda att stanna kvar 
på företaget är att få dem att känna delaktighet genom att ge dem möjlighet att ta ansvar för 
och påverka utvecklingen. I modern tid har det blivit allt viktigare för medarbetare att känna 
att deras egna värderingar stämmer överens med organisationens. Därför är det viktigt för 
organisationer att se över sina värderingar, normer och mål så att de arbetar efter dessa på alla 
nivåer (Malmström & Nihlén, 2002).   

2.2.13 Sjukfrånvaro och sjuknärvaro 
Det är allmänt känt att utmattning/utbrändhet och negativ stress har ett nära samband med hög 
sjukfrånvaro. Detsamma gäller för arbetsskador men självklart kan de vara en följd av 
monotoni, långa perioder i fysiskt obekväma arbetsställningar och så vidare. På grund av det 
förändrade arbetslivsklimatet under 1990-talet har begreppet sjuknärvaro blivit modernt 
(Björfeldt, Delin & Gille, 2005). Malmström och Nihlén (2002) menar att det finns två olika 
fenomen av begreppet sjuknärvaro. Det första fenomenet går ut på att människor går till sitt 
arbete trots att de mår lite krassligt och därmed presterar sämre. I vissa fall kan det handla om 
att individen ifråga har en allvarlig sjukdom eller att det rör sig om en arbetsskada som till en 
början är minimal men som senare eskalerar. Ibland kan det dock handla om att individen till 
en början får stressrelaterade reaktioner till en följd av långvarig utmattning. Denna reaktion 
kan trappas upp gradvis och yttra sig i fysiska besvär där deras arbetsförmåga blir lidande. 
Oftast kan individen ifråga gå en längre tid på arbetet och prestera dåligt innan denne 
sjukskriver sig. Därför är det viktigt att organisationer är mycket uppmärksamma på hur deras 
medarbetare mår. Det andra fenomenet innefattar medarbetare som mår riktigt dåligt men som 
ändå går till arbetet, fast de egentligen borde stanna hemma. Denna ovilja att sjukskriva sig 
kan bero på att chef och medarbetare har en stark negativ inställning till frånvaro, en oro för 
att bli arbetslös samt ekonomiska orsaker.   

2.2.14 Tid 
I dagens samhälle, inom tjänstemannasektorerna, suddas gränserna alltmer ut mellan arbete 
och fritid. Detta leder till att anställda inom denna sektor arbetar allt fler timmar per vecka, 
och då måste arbetsgivaren ha i åtanke att i det långa loppet kan dessa människor utveckla 
ohälsa i form av utmattningssymptom. Arbetsgivare kan i dessa fall försöka ingripa och 
påverka så att till exempel arbetsnarkomaner bryter sin ovana att konstant arbeta, genom att 
exempelvis anordna temadagar, implementera företagshälsovård etcetera. Annars kan det leda 
till att de inte presterar väl långsiktigt (Malmström & Nihlén, 2002). Ibland kan människor 
behöva tidsgränser i sitt arbete, speciellt då arbetsmotivationen är låg. Vissa arbetsuppgifter 
har ibland ingen gräns för när de är avklarade då de alltid kan förbättras. I andra fall kan 
tidsgränser orsaka stress. Tidspress uppstår ofta då individer inte har tillräckligt med tid i 
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förhållande till arbetsmängden. Stress kan uppkomma när människor måste anpassa dagen 
efter klockan, både i arbetslivet och privat. Människor som arbetar efter deadlines har en 
tendens att uppleva stress. Individer som känner att de har otillräckligt med tid när de utför sitt 
arbete samtidigt som de ska prestera med god kvalitet kan uppleva stress. Denna tidspress 
medför ofta en känsla av maktlöshet och missnöje i det de utför. Oron över att tiden inte 
räcker till under arbetet är negativt för individens välbefinnande. Stress uppkommer inte av 
det som gjorts utan det som blivit ogjort (Olofsson, 2001). 
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3. Metod 
I detta kapitel redogör vi för hur undersökningen genomförts. Inledningsvis presenterar vi 
studiens urval och design och därefter går vi igenom genomförandet och databearbetningen. 
Slutligen redogör vi för undersökningens kvalitet, vilket bland annat innehåller reliabilitet, 
validitet och bortfall.  

I denna uppsats om stress analyseras en redan slutförd enkät, Arbetsmiljö och arbetsvillkor, 
2002, genomförd av Birgitta Eriksson och Jan Ch. Karlsson vid Karlstads universitet. Enkäten 
består av frågor och påståenden om arbetsmiljö och arbetsvillkor. Eftersom inriktningen i 
denna uppsats är stress har vi valt att ta ut de frågor och påståenden som anses vara relevanta 
till ämnet stress men också för att eventuellt kunna ge svar på om undersökningsdeltagarna 
har ett högstressarbete. Studien är genomförd utifrån en kvantitativ metod, det vill säga i form 
av en enkätundersökning. En enkätundersökning lämpar sig bäst då studien avser att 
undersöka stress hos ett större antal människor. Det gör det också lättare att generalisera de 
resultat som kommer att visa sig i studien. Undersökningen har en deduktiv ansats vilket 
innebär att den redan utgår från en befintlig teori (Hayes, 2000).   

3.1 Urval och design 
Enkätundersökningen Arbetsmiljö och arbetsvillkor genomfördes år 2002 och skickades ut till 
anställda på den svenska arbetsmarknaden. Urvalsmetoden är ett slumpmässigt urval och 
enkäten distribuerades av Statistiska Centralbyrån. 1570 personer besvarade enkäten vilket 
gav en svarsfrekvens på drygt 57 %. Urvalet består av arbetstagare med en årsinkomst på över 
80 000 kronor enligt Statistiska Centralbyråns sysselsättningsregister.  

Undersökningsdeltagarna som svarat var i åldrarna 19-62 år. 16 % var mellan 19-30år, 39 % 
var mellan 31-45 år och 45 % var mellan 46-62år. Totalt deltog 53 % kvinnor och 47 % män i 
undersökningen. En bakgrundsfråga som vi gjort om till två kategorier är respondenternas 
yrkestillhörighet. Den första kategorin kallar vi för arbetare (ej facklärd och facklärd 
arbetare) vilka utgjorde 37 %. Den andra kategorin kallar vi för tjänstemän (lägre tjänstemän, 
tjänstemän på mellannivå och högre tjänstemän) vilka utgjorde 63 %.  

Enkäten består av frågor samt både positiva och negativa påståenden. Påståendena i enkäten 
är på ordinalnivå i form av en 3- eller 4-gradig likert-skala. Likert-skalor är ett bra instrument 
för att mäta attityder (Patel & Davidson, 2003). Enkäten behandlar bland annat arbetsvillkor, 
arbetsmiljö, arbetstillfredsställelse, arbetsmotivation och stress med mera (se bilaga 1). Vi har 
valt ut de frågor som antas ge svar på om deltagarna har ett högstressarbete (se bilaga 2).   

3.2 Genomförande 
När enkäten först skickades ut följdes denna av ett följebrev. I brevet fick respondenterna 
information av Eriksson och Karlsson att de skulle förbli anonyma under hela 
undersökningsprocessen och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Med enkäten fick 
respondenterna ett kort där ett tack på förhand framfördes. Detta första utskick följdes vid två 
olika tillfällen av skriftliga påminnelser men också nya enkäter till de undersökningsdeltagare 
som ännu inte besvarat enkäten. För att inte få ett för högt bortfall skickades ett frankerat 
kuvert med i alla tre utskick. Från att de första enkäterna skickades ut till att datainsamlingen 
var slutförd tog detta totalt fem veckor.  
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Enkätfrågorna i Arbetsmiljö och arbetsvillkor (se bilaga 1) innehåller frågor om arbets- och 
levnadsvillkor. Respondenterna har också fått svara på ett antal bakgrundsfrågor såsom kön, 
ålder samt bransch/yrke. Vi har enbart fått enkätsvaren i form av statistisk data redan inlagt i 
SPSS vilket gör att respondenterna förblir anonyma. Eftersom vi behandlar temat stress har vi 
valt att begränsa vår analys till ett antal utvalda frågor (se bilaga 2) i enkäten som kan kopplas 
till stress.   

3.3 Databearbetning 
Fråga 13 undersöker respondenternas arbetskrav, egenkontroll samt sociala stöd. 
Svarsalternativen har av Eriksson och Karlsson kodats med siffrorna 1-4, där 1 motsvarar 
”inte alls” och 4 motsvarar ”helt och hållet” (se bilaga 1). Eftersom fråga 13 innehåller både 
positiva och negativa påståenden har vi valt att koda om de negativa påståendena (13a, c, e, f, 
g, h, i, l, n, o samt r) för att underlätta databearbetningen som kommer att ske med hjälp av 
SPSS. I de negativa påståendena motsvarar nu 1 ”helt och hållet” och 4 ”inte alls”. Vi har 
kodat om dessa för att kunna mäta om respondenterna har en hög eller låg grad av stress i sitt 
arbete. En hög grad av stress motsvarar siffrorna 3 och 4 och en låg grad av stress motsvarar 
siffrorna 1 och 2. Fråga 14b och 14d är båda negativa och har därför kodats om på samma sätt 
som de negativa påståendena i fråga 13. Under ledarskap på fråga 13y, 13z samt 13å har högt 
och lågt ersatts av ja och nej för att på ett förståeligt sätt kunna besvara frågorna om 
ledarskap. På fråga 8 har vi gjort dikotomer av svarsalternativen där ”ganska bra” och 
”mycket bra” har fått värdet ”bra” och ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt” har fått värdet 
”dåligt”. Även på fråga 16 har första och andra påståendena slagits ihop till en dikotom 
eftersom arbetet går att genomföras med hjälp av en ersättare (svarsalternativ ”ja”). Det 
tredje påståendet innebär att arbetet inte går att genomföras utan ersättare (svarsalternativ 
”nej”).  

För att kunna koppla ihop vår teori med enkätfrågorna har vi jämfört kön, ålder samt 
yrkestillhörighet med utvalda frågor och kopplat dessa till (se bilaga 2): 
Stress – 17c, 17d, 17e, 17j 
Krav – 13a, 13c, 13d, 13f, 13g, 13h, 13l, 13n, 13o, 13r 
Egenkontroll – 13e, 13i, 13j, 13k, 13m, 13p, 13q 
Socialt stöd – 13b, 13s, 13t, 13u, 13v, 13y, 13z, 13å 
Tid – 13a, 13d, 13e, 13i, 14b, 19, 22 
Sjuknärvaro och ersättbarhet – 15, 16 
Ledarskap – 13y, 13z, 13å 
Meningsfullhet – 11, 13j, 13k, 14d, 14e, 14f, 14g 
Förena arbete med övrigt liv – 8  

Vi har valt att inte redovisa det interna bortfallet i de olika frågorna på grund av att det är 
väldigt lågt och påverkar således inte resultatet nämnvärt. De skillnader som redovisas i 
resultatet ska inte förväxlas med att den ena gruppen fått ett högt resultat medan den andra fått 
ett lågt resultat utan endast att en skillnad uppvisas. Vi har ingen bestämd procentsats vart 
gränsen går för ett högt eller lågt resultat utan vi har valt att endast ta med markanta siffror i 
resultatet. I vissa tabeller har vi valt att inte ta med alla kategorier (kön, ålder och 
yrkestillhörighet) på grund av att de visat liknande siffror som en annan kategori eller på 
grund av att en annan kategori har visat på mer intressanta och nämnvärda resultat. 
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3.4 Undersökningens kvalitet 
Den övergripande skillnaden mellan en kvantitativ och kvalitativ metod är att statistisk data i 
form av siffror kan tas fram utifrån enkätsvaren vid kvantitativa undersökningar. Dessutom 
kan generaliseringar göras i större utsträckning eftersom större grupper kan undersökas. Vid 
kvantitativa undersökningar går administrationen lättare och tidsåtgången är relativt liten i 
jämförelse med kvalitativa undersökningar. Däremot är risken stor att bortfallet blir högt vid 
enkätutskick. Försöksledareffekten undviks vid enkätundersökningar men istället riskerar 
undersökningsledarna att deltagarna anpassar sina svar efter vad de tror att forskarna vill att 
de ska svara, så kallad respons bias. Dessutom kan frågor tolkas olika vilket kan sänka 
validiteten i undersökningen. Enkätundersökningar kan genomföras i lugn och ro och 
respondenten kan välja själv när han/hon vill svara på den och får därmed tid att reflektera 
över sina svar (Hayes, 2000).  

Det finns två olika slags bortfall. Det ena är externt bortfall vilket innebär att respondenten 
inte svarar på enkäten överhuvudtaget. Det andra är internt bortfall vilket innebär att 
respondenten inte svarar på en eller flera frågor i enkäten, det vill säga att enkäten är 
ofullständigt ifylld. Ibland kan det interna bortfallet på en eller flera frågor vara så stort att det 
inte kan tas med i den statistiska bearbetningen (Ejvegård, 1996).  

Vid kvantitativa studier är undersökningsledarna beroende av att kvaliteten på studien blir hög 
och att svaren är så reliabla som möjligt. Av informationen i kvantitativa studier görs indirekt 
en mätning som sedan ges numeriska värden. Egenskaper betraktas hos studieobjektet som 
sedan appliceras på en skala. Grundtanken bakom kvantitativa mätningar är att de studerandes 
egenskaper är fullständigt tillförlitliga och att de inte varierar slumpmässigt (Patel & 
Davidson, 2003). Tydliga och lättförståeliga frågor och påståenden i en enkät möjliggör att 
undersökningen får en hög reliabilitet, det vill säga att mätningen blir pålitlig och att resultatet 
av studien blir möjlig att upprepa (Hayes, 2000). För att få en uppfattning om reliabiliteten 
innan utskicket av enkäten kan en så kallad pilotstudie göras för att se om svarsdeltagarna 
exempelvis har hoppat över vissa frågor eller markerat fler svarsalternativ. En god validitet är 
en förutsättning för att studien mäter det den avser att mäta. Det är dock inte förrän enkäten är 
avklarad som reliabiliteten kan avgöras. Validitet och reliabilitet har ett samband som gör att 
hänsyn måste tas till båda faktorerna vid en undersökning. Hög reliabilitet ger inte 
nödvändigtvis hög validitet, men däremot resulterar låg reliabilitet i låg validitet och 
fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet (Patel & Davidson, 2003).  

En operationalisering har gjorts, det vill säga teori har brutits ner till frågor och påståenden i 
Eriksson och Karlssons enkät från år 2002. Dessa frågor och påståenden är bland annat 
skapade från teorier utifrån Karaseks krav-, kontroll- och stödmodell (Eriksson & Karlsson, 
2003). En operationalisering görs för att skapa en så god innehållsvaliditet som möjligt och 
som täcker det problemområde som ska studeras (Patel & Davidson, 2003). Eriksson och 
Karlssons enkätundersökning från år 2002 har tidigare genomförts på mitten av 1990-talet och 
är därigenom en replikation med samma frågeformulär och tillvägagångssätt. Frågorna är 
därför redan beprövade och de har visat att de tidigare fungerat, vilket stärker 
undersökningens validitet (Eriksson & Karlsson, 2003). Bearbetning av data har gjorts på 
nominal- och ordinalskalenivå och eftersom dessa typer av data ger sämre tillförlitlighet än 
data på intervall- och kvotskalenivå kan pålitligheten av Eriksson och Karlssons resultat i viss 
mån ifrågasättas (Hayes, 2000). Eftersom undersökningsdeltagarna har fått svara på vilken typ 
av sysselsättning de har, så har Eriksson och Karlsson säkerställt att undersökningen vänder 
sig till den population den avser att studera, vilket förstärker reliabiliteten. En god reliabilitet 
har uppnåtts i enkätstudien i och med att den har besvarats av 1570 personer. Enligt 
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Trost (2001) bör en svarsfrekvens ligga på minst 50 % för att den ska anses vara bra. I denna 
undersökning hamnade svarsfrekvensen på drygt 57 %, vilket kan förklaras genom att 
undersökningsledarna följde upp enkäten genom påminnelsebrev och nya enkäter skickades ut 
till deltagarna. I Eriksson och Karlssons enkät saknas svarsalternativet varken eller, vilket 
borde ha varit med för att ytterligare höja reliabiliteten. Att analysera ett redan färdigt 
statistiskt material med ett annat ursprungligt syfte kan vara en nackdel i och med att 
enkätfrågorna inte är utformade efter denna uppsats frågeställning och kan därigenom sänka 
validiteten i analysen. För att uppnå en god validitet har vi valt ut de frågor som särskilt kan 
kopplas till stressteorier. Det är mycket viktigt att forskare tar hänsyn och arbetar efter 
forskningsetiska regler. Hayes (2000) skriver att på vilket sätt enkäten delas ut till deltagarna 
och hur insamlingen och bearbetningen av svaren går till är de huvudsakliga etiska aspekterna 
i undersökningar. Dessa aspekter har Eriksson och Karlsson vidtagit i hanteringen av 
enkätundersökningens process, vilket kan antas höja reliabiliteten eftersom respondenterna 
förmodas svara så sanningsenligt som möjligt på grund av att de vet att de förblir anonyma. 
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4. Analys och resultat 
I detta kapitel redogör vi för de resultat som framkommit i undersökningen. Studiens syfte är 
att hitta faktorer i respondenternas arbetsmiljö som kan antas leda till stress. Resultatet 
presenteras i form av korstabeller som sedan analyseras och diskuteras med hjälp av olika 
teorier. De faktorer som jämförs med en eller flera av de oberoende variablerna; kön; ålder 
och yrkestillhörighet är: förekomsten av stressfaktorer, krav, kontroll, socialt stöd, tid, 
sjuknärvaro/ersättbarhet, ledarskap, meningsfullhet samt möjligheten att förena arbete med 
övrigt liv. Avslutningsvis redovisar vi de övergripande resultaten.   

4.1 Förekomsten av stressfaktorer 
Det är intressant att undersöka hur ofta respondenterna upplever att de är trötta, ledsna och 
nedstämda, oroliga och rastlösa eller har svårt att sova på grund av arbetet utifrån ett 
stressperspektiv. Dessa faktorer kan leda till stress och kan få negativa påföljder för 
respondenterna och deras arbetsgivare i form av sjukskrivningar och så vidare. Vår första 
frågeställning lyder: I vilken utsträckning förekommer stress bland respondenterna?  

Tabell 1 visar att det inte i någon större utsträckning skiljer sig mellan hur ofta män och 
kvinnor känner av psykiska stressymptom. Resultaten visar sig vara detsamma oavsett kön, 
yrkestillhörighet och ålder. Intressant är att respondenterna inom dessa kategorier har svarat 
relativt lika. På frågan om respondenterna känner sig för trötta efter arbetet för att kunna ta sig 
för någonting, svarar de flesta att detta händer en dag i veckan eller ett par dagar i månaden. 
Frågan innehåller nyckelordet trött. Det kan diskuteras varför just denna fråga får ett 
annorlunda resultat mot de följande frågorna. Det kan antas att frågan är väldigt allmänt 
utformad medan de följande frågorna mer går ner på djupet och där man klarare kan göra en 
koppling till stress. På frågorna som berör huruvida respondenterna känner sig ledsna och 
nedstämda samt oroliga och rastlösa samt om de har svårt att sova kryssade majoriteten för 
alternativet sällan eller aldrig. Dessa frågor innehåller nyckelorden orolig, ledsen, nedstämd, 
rastlös samt svårt att sova. Nyckelorden är symptom som kan kopplas till negativ stress. 
Symptomen kan vara beteendemässiga reaktioner såsom pessimism, rastlöshet och 
sömnlöshet, eller motivationella reaktioner som till exempel nedstämdhet och brist på 
entusiasm. Ett resultat av negativ stress är förutom dessa symptom även social trötthet 
(Jürisoo, 2001). När människor mår dåligt vill de gärna vara ensamma och isolerar sig för att 
de inte orkar engagera sig i andra människor. Detta kan kopplas ihop med Karaseks krav, 
kontroll och stödmodell. Vid negativ stress mister individen ytterligare en stressreducerande 
faktor om de avskärmar sig från all social kontakt, vilket kan resultera i att människor som 
redan mår dåligt går ännu djupare i sin nedstämdhet och mår ännu sämre.  

Vid en jämförelse inom kategorin yrkestillhörighet kan dock en viss skillnad urskiljas mellan 
arbetare och tjänstemän. Tjänstemän känner oftare av stress i form av orolighet och rastlöshet 
eller sömnlöshet på grund av arbetet. Klingberg-Larsson (2000) menar att människor med stor 
sårbarhet kan reagera med stressymptom vid relativt låga påfrestningar medan människor med 
liten sårbarhet inte utvecklar stressymptom förrän vid mycket höga påfrestningar. 
Forskningsrådsnämnden (2000) skriver att det är beroende på människors egen 
coping-förmåga hur de hanterar påfrestningar. Undersökningar visar inte bara på en ökad 
ohälsa hos människor med stor sårbarhet utan också att ohälsa även breder ut sig hos 
högpresterande människor (Klingberg-Larsson, 2000). Trots tidigare undersökningar om ökad 
ohälsa i samhället kan vi genom vårt resultat anta att respondenterna överlag har en låg grad 
av stress i sina arbeten. Vi anser att eftersom majoriteten svarat sällan eller aldrig på de tre 
sista frågorna gör detta att vi kan anta att flertalet av respondenterna har en låg grad av stress. 
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Däremot är vi medvetna om att en stor andel procent av respondenterna kryssat för 
alternativet en dag i veckan eller ett par dagar i månaden på frågorna i tabellen. Vi anser ändå 
att det är relativt naturligt att människor bland annat kan känna sig trötta, ledsna och 
nedstämda på grund av arbetet men att för den skull inte behöver befinna sig i 
högstressarbeten. Därför bör man kunna dra slutsatsen av undersökningen att de flesta av 
respondenterna oavsett kategori förmodligen har en bra arbetsmiljö med få stressfaktorer. 
Därmed har vi besvarat vår frågeställning som berör i vilken utsträckning stress förekommer 
bland respondenterna.  

Tabell 1.  Kön och yrkestillhörighet i relation till förekomsten av stressfaktorer. Procentuell fördelning.   

FÖREKOMSTEN AV STRESSFAKTORER 

 

KÖN YRKESTILLHÖRIGHET 

 

MÄN KVINNOR ARBETARE TJÄNSTEMÄN 
Trött efter arbetet 
- Minst ett par dagar i veckan. 
- 1 dag/v eller 2 dgr/mån 
- Sällan eller aldrig. 
TOTALT  

16 
47 
37 

100  

22 
47 
31 
100  

21 
45 
34 

100  

18 
47 
35 
100 

Ledsen & nedstämd 
- Minst ett par dagar i veckan. 
- 1 dag/v eller 2 dgr/mån 
- Sällan eller aldrig. 
TOTALT  

6 
27 
67 

100  

7 
33 
60 
100  

7 
26 
67 

100  

6 
33 
61 
100 

Orolig & rastlös 
- Minst ett par dagar i veckan. 
- 1 dag/v eller 2 dgr/mån 
- Sällan eller aldrig. 
TOTALT  

7 
33 
60 

100  

7 
34 
59 
100  

6 
22 
72 

100  

8 
40 
52 
100 

Svårt att sova 
- Minst ett par dagar i veckan. 
- 1 dag/v eller 2 dgr/mån 
- Sällan eller aldrig. 
TOTALT  

7 
28 
65 

100  

8 
34 
58 
100  

7 
24 
69 

100  

8 
35 
57 
100 

  

4.2 Arbetsvillkor 
Här presenterar vi variablerna krav, egenkontroll, socialt stöd, tid samt sjuknärvaro och 
ersättbarhet i relation till utvalda kategorier. Vår andra frågeställning lyder: Kan det antas om 
respondenterna har lågstress- eller högstressarbeten? En gemensam analys av krav, 
egenkontroll och socialt stöd presenteras först efter de tillhörande tabellerna.   

4.2.1 Krav 
En belastande och kravfylld situation kombinerat med en låg tillfredsställelse kan leda till 
stress. Därför är det intressant att undersöka respondenternas upplevelse av deras arbetskrav, se 
tabell 2.  

Överlag framgår det av resultatet att det inte skiljer sig i snittnivån mellan höga och låga krav, 
cirka 45 % av alla respondenter har svarat att kraven är höga i arbetet medan cirka 55 % har 
svarat att kraven är låga. Dock kan man se en liten avvikelse bland tjänstemän, där snittet är 
64 % på låga krav. Tabellen visar ingen större skillnad på kravnivå inom de olika kategorierna 
kön och ålder. Däremot kan man se stora skillnader mellan arbetare och tjänstemän på frågorna 
om arbete i fysiskt obekväma kroppsställningar (en skillnad på 26 %) samt om arbetet ger 
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fysiska besvär (en skillnad på 18 %), där fler arbetare än tjänstemän upplever höga krav i 
arbetet. Särskilt stora marginaler fann vi på frågorna om arbetet kräver stor fysisk ansträngning 
(en skillnad på 35 %), om arbetet innehåller många upprepningar (en skillnad på 35 %) samt 
om arbetet kräver att de är kreativa (en skillnad på 46 %). Även på dessa frågor upplever fler 
arbetare än tjänstemän höga krav i arbetet. Vidare kan man se att kraven på kreativitet är höga 
för många respondenter inom kategorierna kön och ålder. Däremot kan man se att dessa krav 
skiljer sig märkbart hos tjänstemän där 80 % har svarat att kraven på kreativitet är låga. Kraven 
är höga för majoriteten av alla respondenter, oavsett kategori, på frågan om det krävs att de kan 
ta folk och samarbeta med andra i deras arbete. Tabellen visar att inom kategorierna kön och 
ålder är kraven generellt låga i arbetet när det gäller fysisk ansträngning och besvär. Samma 
låga krav på dessa frågor har tjänstemän. Däremot skiljer sig deras resultat starkt emot 
arbetare. Majoriteten av arbetare har höga krav i arbetet på frågan om arbetet innehåller många 
upprepningar (78 %) vilket skiljer något från tjänstemännens svar (43 %). På frågan om arbetet 
kräver ständig vidareutbildning visar resultatet på låga krav för flertalet av respondenterna i 
alla kategorier; kön, ålder och yrkestillhörighet.  

Tabell 2.  Ålder, kön och yrkestillhörighet i relation till höga och låga krav. Procentuell fördelning.   

HÖGA OCH LÅGA KRAV 

   

ÅLDER 

 

KRAV 19-30 31-45 46-62 

 

HÖGA LÅGA HÖGA LÅGA HÖGA LÅGA HÖGA LÅGA 
Arbeta snabbt 61 39 68 32 60 40 61 39 
Utföra ett övermått av arbete 38 62 40 60 38 62 37 63 
Tillräckligt med tid 50 50 45 55 52 48 49 51 
Fysisk ansträngning 22 78 28 72 20 80 22 78 
Obekväma kroppsställningar 17 83 24 76 16 84 16 84 
Fysiska besvär 15 85 18 82 14 86 14 86 
Ständig vidareutbildning 20 80 19 81 22 78 18 82 
Upprepningar 56 44 62 38 53 47 57 43 
Kreativitet 74 26 77 23 74 26 74 26 
Samarbete 89 11 89 11 90 10 87 13 

 

KÖN YRKESTILLHÖRIGHET 

 

MÄN KVINNOR ARBETARE TJÄNSTEMÄN 

 

HÖGA LÅGA HÖGA LÅGA HÖGA LÅGA HÖGA LÅGA 
Arbeta snabbt 61 39 62 38 60 40 63 37 
Utföra ett övermått av arbete 37 63 39 61 33 67 40 60 
Tillräckligt med tid 50 50 49 51 42 58 54 46 
Fysisk ansträngning 22 78 22 78 44 56 9 91 
Obekväma kroppsställningar 17 83 17 83 33 67 7 93 
Fysiska besvär 14 86 16 84 26 74 8 92 
Ständig vidareutbildning 21 79 18 82 11 89 25 75 
Upprepningar 55 45 57 43 78 22 43 57 
Kreativitet 75 25 74 26 66 34 20 80 
Samarbete 85 15 92 8 82 18 93 7 

  

4.2.2 Egenkontroll 
Två centrala begrepp i arbetslivet är arbetets krav samt individers kontroll över 
arbetssituationen. Dessa två faktorer samverkar med varandra olika, beroende på graden av 
påverkan. Om kraven blir för höga för individen och denne inte har förmågan att kontrollera 
situationen kan detta leda till stress. Därför är det intressant att undersöka respondenternas 
egenkontroll på arbetet, se tabell 3.  
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Generellt är egenkontrollen hög för majoriteten av respondenterna på frågorna om de har 
användning för sina idéer, kunskaper och färdigheter i arbetet samt om de tror att deras 
nuvarande kunskaper och färdigheter i arbetet fortfarande kommer att vara värdefulla om fem 
år. Kategorierna kön, ålder och yrkestillhörighet visar på en hög egenkontroll för majoriteten 
på frågan om de ofta hindras i sitt arbete därför att de får vänta på att andra ska bli klara med 
sina arbetsuppgifter. Frågan om inflytande över beslut som rör hela verksamheten visar på en 
låg egenkontroll för majoriteten i samtliga kategorier, särskilt för arbetare. Allmänt 
åskådliggör resultatet att egenkontrollen är hög för samtliga respondenter. Inom kategorierna 
kön och ålder kan vi inte finna några större skillnader på egenkontroll mellan män och 
kvinnor eller mellan åldersgrupperna. Däremot uppvisar resultatet stora skillnader mellan 
arbetare och tjänstemän. På frågorna om de har användning för sina idéer, kunskaper och 
färdigheter i sitt arbete samt om de har möjlighet att lära sig nya saker i sitt arbete samt om de 
har frihet hur sitt eget arbete ska utföras, visar resultatet på att fler tjänstemän än arbetare har 
en hög egenkontroll. På frågan om respondenterna ofta får avbryta sina arbetsuppgifter för att 
fortsätta senare visar resultatet även här på en stor skillnad men här är det istället fler arbetare 
än tjänstemän som har en hög egenkontroll. Överlag uppvisar dock resultatet att fler 
tjänstemän än arbetare har en hög egenkontroll.  

Tabell 3.  Ålder, kön och yrkestillhörighet i relation till hög och låg egenkontroll. Procentuell fördelning.   

HÖG OCH LÅG EGENKONTROLL 

   

ÅLDER 

 

E.KONTROLL 19-30 31-45 46-62 

 

HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG 
Avbryta arbetsuppgifter 56 44 55 45 54 46 59 41 
Hindras i väntan på andra 89 11 82 18 90 10 91 9 
Användning för idéer, 
kunskaper & färdigheter  75  25  76  24  75  25  75  25 
Möjlighet till ny kunskap 62 38 68 32 66 34 57 43 
Nuvarande kunskaper & 
färdigheter värdefulla om 5 år

  

79  21  76  24  80  20  79  21 
Frihet över eget arbete 66 34 63 37 68 32 65 35 
Inflytande över beslut som rör 
hela verksamheten  27  73  24  76  31  69  25  75 

 

KÖN YRKESTILLHÖRIGHET 

 

MÄN KVINNOR ARBETARE TJÄNSTEMÄN 

 

HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG 
Avbryta arbetsuppgifter 59 41 54 46 72 28 47 53 
Hindras i väntan på andra 87 13 91 9 88 12 90 10 
Användning för idéer, 
kunskaper och färdigheter  76  24  74  26  60  40  84  16 
Möjlighet till ny kunskap 61 39 64 36 42 58 75 25 
Nuvarande kunskaper & 
färdigheter värdefulla om 5 år

  

77  23  81  19  71  29  84  16 
Frihet över eget arbete 69 31 63 37 52 48 74 26 
Inflytande över beslut som rör 
hela verksamheten  29  71  25  75  18  82  33  67 

  

4.2.3 Socialt stöd 
Ett högt socialt stöd är viktigt för många människor både i privatlivet och på arbetet. Ett 
socialt stöd kan reducera stressnivån även om kraven är höga och egenkontrollen är låg. Både 
hälsa och välbefinnande kan förbättras genom ett högt socialt stöd. Tvärtom kan ett lågt 
socialt stöd bidra till ohälsa på arbetsplatser i form av stress. Det är därför intressant att 
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undersöka respondenternas krav, egenkontroll och socialt stöd utifrån ett stressperspektiv, se 
tabell 4.  

Majoriteten av respondenterna inom kategorierna kön, ålder och yrkestillhörighet visar på ett 
högt socialt stöd på frågorna om deras arbete innebär mycket samarbete med andra människor 
samt om de känner att deras arbetskamrater respekterar dem i sin yrkesroll. Resultatet visar 
ingen större skillnad inom kategorierna kön, ålder och yrkestillhörighet. Man kan dock 
urskilja att det sociala stödet är märkbart högt hos majoriteten (86 %) i åldersgruppen 19-30 år 
på frågan om dessa upplever att deras arbetskamrater bryr sig om dem. Överlag visar 
resultatet på de flesta frågor ett högt socialt stöd för flertalet av respondenterna.  

Tabell 4.  Ålder, kön och yrkestillhörighet i relation till högt och lågt socialt stöd. Procentuell fördelning.   

HÖGT OCH LÅGT SOCIALT STÖD 

   

ÅLDER 

 

SOC. STÖD 19-30 31-45 46-62 

 

HÖGT LÅGT HÖGT LÅGT HÖGT LÅGT HÖGT LÅGT 
Samhörighet med arbetsplats 65 35 58 42 65 35 67 33 
Samarbete med andra 
människor  87  13  88  12  87  13  86  14 
Arbetskamrater bryr sig 75 25 86 14 77 23 74 26 
Arbetskamrater hjälps åt 73 27 75 25 74 26 72 28 
Arbetskamraternas respekt 
för min yrkesroll  85  15  85  15  85  15  86  14 
Samhörighet med 
arbetsgivare  51  49  46  54  52  48  52  48 
Arbetsledarens respekt för 
min yrkesroll  75  25  73  27  75  25  76  24 
Arbetsledaren bryr sig om de 
underställdas välbefinnande  58  42  58  42  60  40  57  43 

 

KÖN YRKESTILLHÖRIGHET 

 

MÄN KVINNOR ARBETARE TJÄNSTEMÄN 

 

HÖGT LÅGT HÖGT LÅGT HÖGT LÅGT HÖGT LÅGT 
Samhörighet med arbetsplats 61 39 68 32 56 44 70 30 
Samarbete med andra 
människor  83  17  90  10  81  19  90  10 
Arbetskamrater bryr sig 68 32 82 18 72 28 78 22 
Arbetskamrater hjälps åt 70 30 75 25 75 25 71 29 
Arbetskamraternas respekt 
för min yrkesroll  83  17  87  13  81  19  88  12 
Samhörighet med 
arbetsgivare  52  48  50  50  43  57  56  44 
Arbetsledarens respekt för 
min yrkesroll  74  26  76  24  70  30  79  21 
Arbetsledaren bryr sig om de 
underställdas välbefinnande  57  43  60  40  50  50  64  36 

  

4.2.4 Krav, egenkontroll och socialt stöd 
Överlag framgår det att många respondenter både har en hög egenkontroll och ett högt socialt 
stöd men däremot visar resultatet att ungefär lika många av respondenterna har höga som låga 
krav. Det som är intressant i våra resultat är att det inte är någon större skillnad mellan män 
och kvinnor och inte heller mellan åldersgrupperna vare sig när det gäller krav, egenkontroll 
eller socialt stöd. Däremot visar resultaten från denna undersökning att det finns skillnader 
mellan yrkestillhörigheterna arbetare och tjänstemän när det gäller krav, egenkontroll och 
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socialt stöd. Tjänstemän har en procentuell högre egenkontroll och socialt stöd än arbetare. 
Tjänstemän har även generellt högre arbetskrav, förutom i frågorna som behandlar fysiskt 
ansträngande arbete samt krav på kreativitet. Slutligen visar resultaten att om man väger 
samman de tre arbetsmiljöfaktorerna krav, egenkontroll och socialt stöd, finns det ett 
signifikant samband mellan yrkestillhörighet och arbetsmiljö där det skiljer sig i resultaten 
mellan arbetare och tjänstemän.  

Krav som individer ställs inför kan dels vara yttre krav som bland annat krav från chefer på 
arbetsplatsen, och dels inre krav, exempelvis förväntningar på sig själva och på andra. 
Olofsson (2001) poängterar att understimulans, som för lite ansvar, brist på omväxling, 
rutinmässighet samt låga kunskapskrav med mera, kan vara stressande. När däremot kraven 
ökar menar hon att människan har två val. Antingen så väljer individen att inte möta dessa 
krav utan arbetar kvar i sin normala/vanliga takt, eller så möter individen kraven och 
anstränger sig ytterligare. Då människan väljer det senare alternativet finns risk för att kraven 
är högre än vad individen klarar av och detta resulterar oftast i slutändan i ohälsa. Ökade krav 
kan i vissa situationer vara positivt, exempelvis när en individ är understimulerad.  

Stressforskningen har visat att höga krav hanteras bättre när individer känner att de har 
kontroll över sitt arbete och inflytande på arbetsplatsen. Med kontroll menas både kontroll 
över arbetet, arbetssituationen, men också hur, när och i vilken ordning arbetsuppgifter ska 
utföras. Kontroll och inflytande på arbetsplatsen kan också röra sig om arbetstider, möjlighet 
att delta i beslut samt kunna påverka och ge förslag till förändring. Möjlighet att lära sig något 
nytt eller något annat kreativt inslag i arbetet är även detta en form av kontroll. Stress minskar 
för individer som har hög kontroll i arbetet. I och med denna kontroll ökar engagemanget, 
motivationen, trivseln samt prestationerna. I vissa situationer är det inte alltid positivt med 
höga krav kombinerat med hög kontroll. Exempelvis på en arbetsplats där det råder hög stress 
och organisatoriska problem kan det istället vara bättre att ha en stark ledning som 
strukturerar, prioriterar samt leder organisationen i rätt riktning (Olofsson, 2001).  

Som tidigare nämnts så har Karaseks krav- och kontrollmodell senare utvecklats av Robert 
Karasek i samarbete med Thöres Theorell till den så kallade krav-, kontroll- och 
stödmodellen. När personal på en arbetsplats utsätts för höga krav men de samtidigt har ett 
högt socialt stöd har detta visat att stressen varit mer hanterbar. Variabeln socialt stöd 
innefattar stöd från chefer och ledning, arbetskamrater samt individens privata omgivning 
(Agervold, 2001). Det sociala stödet fungerar som en buffert när höga arbetskrav inte 
kompenseras av hög egenkontroll (Eriksson & Larsson, 2002). Vad som framgår av teorin är 
att en hög egenkontroll och ett högt socialt stöd kan reducera den stress som kan uppkomma 
på grund av höga krav i arbetet. Denna studies resultat är positivt utifrån ett stressperspektiv 
på grund av att det kan antas att många av respondenterna har lågstressarbeten. Det besvarar 
vår andra frågeställning huruvida det kan antas om respondenterna har lågstress- eller 
högstressarbeten.   

4.2.5 Tid 
Tidspress är en faktor i arbetslivet som kan leda till stress. Tidsgränser i arbetet är viktigt för 
individer och i många fall kan oklara och bristfälliga tidsgränser leda till stress. Under denna 
möjliga stressfaktor är vår frågeställning om det kan antas om respondenterna har lågstress- 
eller högstressarbeten.  
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I tabell 5 redovisas endast yrkestillhörigheternas resultat, men vi har dessutom jämfört tid i 
relation till kön och ålder. Dessa kategorier har vi valt att inte ta med i tabellen men det 
kommer att redovisas. På frågan om respondenterna ofta får avbryta sina arbetsuppgifter för 
att fortsätta senare visar resultatet att 72 % av arbetare inte behöver göra detta, vilket visar på 
en låg grad av stress för majoriteten av arbetare. Cirka hälften av tjänstemän måste dock ofta 
avbryta sina arbetsuppgifter. Resultatet visar också att fler tjänstemän har arbetat över det 
senaste året än arbetare. Majoriteten i alla kategorier, kön, ålder och yrkestillhörighet, har ett 
lågstressarbete när det gäller frågan om respondenterna ofta hindras i sitt arbete därför att de 
får vänta på att andra ska bli klara med sina arbetsuppgifter.  

Tabell 5.  Yrkestillhörighet i relation till hög och låg stress i samband med tid. Procentuell fördelning.   

TID 

 

YRKESTILLHÖRIGHET 

 

ARBETARE TJÄNSTEMÄN 

 

HÖGSTRESS LÅGSTRESS HÖGSTRESS LÅGSTRESS 
Arbeta snabbt 60 40 63 37 
Tillräckligt med tid 42 58 54 46 
Avbryta arbetsuppgifter 28 72 53 47 
Hindras i väntan på andra 12 88 10 90 
Arbete inkräktar på övrigt liv 27 73 43 57 

 

ARBETARE TJÄNSTEMÄN 
Arbetat övertid/mertid det senaste året 
- Minst ett par dagar i veckan. 
- 1 dag/v eller 2 dgr/mån. 
- Sällan eller aldrig. 
TOTALT  

12 
44 
44 
100  

26 
48 
26 
100 

 

Idag suddas gränserna alltmer ut mellan arbete och fritid och det särskilt inom 
tjänstemannasektorerna. De anställda arbetar allt fler timmar per vecka vilket gör att risken är 
större att dessa utvecklar ohälsa såsom utmattningssymptom (Malmström & Nihlén, 2002). 
Tidsgränser i arbetet kan i vissa fall vara nödvändigt om till exempel arbetsmotivationen är 
låg men ibland kan också tidsgränser skapa stress bland personalen om exempelvis 
arbetsmängden är för stor i förhållande till tiden de har på sig att slutföra arbetet (Olofsson, 
2001). Det som är intressant i vår studie är att resultatet stämmer överens med tidigare 
undersökningar som också visar att arbetet i högre grad inkräktar i tjänstemännens övriga liv 
än för arbetare. Ett mycket positivt resultat är att majoriteten av både tjänstemän (90 %) och 
arbetare (88 %) verkar ha ett lågstressarbete när det gäller att behöva anpassa sitt arbete på 
grund av att deras arbetskamrater ska bli klara med sina arbetsuppgifter.  

Leander (Forskningsrådsnämnden, 2000) skriver att stress uppkommer i arbetslivet då de 
anställda har ett stort antal svåra arbetsuppgifter att avklara under stor tidspress eller om de 
har många enkla men monotona arbetsuppgifter samt om de har oregelbundna arbetstider, 
exempelvis skiftarbete. Jones (1999) menar att skiftarbete är den främsta anledningen till 
yrkesrelaterad stress. Hon menar också att människor som arbetar under tidspress lättare 
upplever en hög grad av stress i sitt arbete. Trots ett högutvecklat industrialiserat samhälle 
arbetar fler människor fler timmar om dagen i dagens samhälle än de gjorde för 30 år sedan. 
Vi antog från början att resultatet skulle skilja sig mellan tjänstemän och arbetare på grund av 
att arbetare i större utsträckning än tjänstemän troligtvis har ett mer osjälvständigt arbete i 
samarbetsinriktade arbeten. Arbeten som kräver kvantitet istället för kvalitet under tidspress 
har större risk att kategoriseras in under högstressarbeten. Hur människor hanterar tidspress 
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kan ha att göra med individens så kallade coping-förmåga. Denna förmåga är viktig för hur 
människan hanterar yttre påfrestningar som kan resultera i ohälsa, såsom stress.  

Jones (1999) skriver att det inte är ovanligt att anställda arbetar över 2-3 timmar i veckan och 
att många chefer arbetar dubbelt så mycket som sin ordinarie arbetstid. Om det är betald 
övertid kan det leda till en ekonomisk förtjänst men tyvärr kan den personliga förlusten bli 
desto högre i form av stress. Aronsson, Gustafsson & Dallner (1999) skriver att 
ohälsosymtom har visat sig i studier på tjänstemän, eftersom denna yrkestillhörighet ofta 
arbetar mer än överenskommen arbetstid utan ekonomisk ersättning. Därför har vi av ren 
nyfikenhet valt att jämföra yrkestillhörighet med frågan som behandlar hur de anställda tar ut 
sin kompensation när de arbetat utöver överenskommen arbetstid (se bilaga 2). Det visar sig 
att fler tjänstemän tar ut sin övertid i tid medan fler arbetare tar ut sin övertid i pengar. 
Resultatet visar också att fler tjänstemän än arbetare har oreglerad arbetstid utan ersättning vid 
övertidsarbete. På grund av det totala resultatet utifrån respondenternas enkätsvar kan vi 
generalisera och anta att de överlag har ett lågstressarbete vilket besvarar vår andra 
frågeställning: Kan det antas om respondenterna har lågstress- eller högstressarbeten?   

4.2.6 Sjuknärvaro och ersättbarhet 
Ett resultat av att närvara på arbetet trots sjukdom kan resultera i att individen får 
stressrelaterade symptom som bland annat utmattning. Långvarig utmattning kan få förödande 
konsekvenser i form av utbrändhet och fysiska besvär. Vetskapen om att någon kan ta över 
arbetet vid sjukdom är viktigt för individens välbefinnande. Även här är vår frågeställning om 
det kan antas om respondenterna har lågstress- eller högstressarbeten, se tabell 6.  

De kategorier som undersökts i samband med sjuknärvaro är kön, yrkestillhörighet och ålder. 
Sjuknärvaron skiljer sig inte nämnvärt inom kategorierna kön, yrkestillhörighet och ålder. 
Cirka 40 % av respondenterna svarade att de gått till arbetet 2-5 gånger under det senaste året 
trots att de borde ha stannat hemma. På frågan om respondenterna kan ersättas vid frånvaro 
svarade en majoritet av männen och kvinnorna att de hade den möjligheten. Detsamma gäller 
för arbetare och tjänstemän. Däremot kan man se en skillnad mellan yrkestillhörigheterna. 
Resultatet visar att fler arbetare än tjänstemän har en möjlighet att bli ersatt vid frånvaro. 
92 % av arbetare har denna möjlighet medan motsvarigheten hos tjänstemän är 75 %.  

Tabell 6.  Kön och yrkestillhörighet i relation till sjuknärvaro och ersättbarhet. Procentuell fördelning.   

SJUKNÄRVARO OCH ERSÄTTBARHET 

 

KÖN YRKESTILLHÖRIGHET 

 

MÄN KVINNOR ARBETARE TJÄNSTEMÄN 
Arbetat trots sjukdom senaste året 
- Nej, aldrig 
- Ja, 1 gång 
- Ja, 2-5 gånger 
- Ja, mer än 5 gånger 
TOTALT  

25 
18 
42 
15 
100  

21 
21 
41 
17 
100  

20 
15 
45 
20 

100  

25 
23 
39 
13 
100 

Möjlighet till ersättare (vid sjukdom)

 

- Ja 
- Nej 
TOTALT  

78 
22 
100  

84 
16 
100  

92 
8 

100  

75 
25 
100 

 

Under 1990-talet förändrades svenskt arbetsliv i många avseenden. En förändring var 
ersättningssystemen på arbetsplatser. Bland annat så skärptes arbetsskadebegreppet 1993 och 
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samma år infördes en karensdag vid sjukfrånvaro. Detta bidrog till att både sjukfrånvaron och 
arbetsskadeanmälningar minskade kraftigt. Detta kan vara en bidragande effekt till varför 
sjuknärvaron har ökat i dagens arbetsliv. Begreppet sjuknärvaro blev aktuellt under 1990-talet 
(Aronsson, Gustafsson & Dallner, 1999). Sjuknärvaro innefattar människor som trots ohälsa 
eller andra besvär väljer att gå till arbetet, även fast de borde ha stannat hemma och 
sjukskrivit sig (Furåker, 1991). Om människor väljer att gå till arbetet trots sjukdom, kan detta 
resultera i att prestationsförmågan blir nedsatt. Även den minsta ansträngning kan bli 
påfrestande. Långvarig och överdriven anspänning kan leda till negativ stress, vilket kan 
minska koncentrationsförmågan samt kreativiteten (Malmström & Nihlén, 2002).  Långvarig 
stress kan till slut leda till långtidssjukskrivning (Almvärn & Fäldt, 2003) och medföra stora 
ekonomiska förluster hos företag. Förmodligen kan en låg ersättbarhet i arbetet leda till en 
högre sjuknärvaro. Vetskapen om att ingen kan ta över ens arbete vid sjukdom kan vara 
mycket pressande och stressande. De kategorier som ingår i analysen är kön, yrkestillhörighet 
och ålder. Dessa kategorier visar sig ha ett relativt lite eller inget förklaringsvärde för 
sjuknärvaro. Emellertid kan en skillnad ses mellan arbetare och tjänstemän när det gäller 
deras ersättbarhet vid sjukdom, fler tjänstemän än arbetare har en låg ersättbarhet. Däremot 
visar en närmare analys av sjuknärvaroresultatet att det skiljer sig lite grann. Arbetare har en 
minimal högre sjuknärvaro än tjänstemän. För att hårdra resultatet kan man säga att detta 
motsäger antagandet om att låg ersättbarhet leder till en högre sjuknärvaro.  

En motpol till sjuknärvaron är när det i vissa yrken krävs att personalen är helt friska på grund 
av smittorisken, vilket gör att personalen kan tvingas att sjukskriva sig, även fast de 
egentligen skulle klara av sitt arbete utan problem. Det finns också yrken där det krävs av 
personalen att deras koncentrationsförmåga är på topp för att kunna utföra deras arbete och 
för att förebygga olycksrisker (Furåker, 1991). Det finns påtagliga samband mellan 
sjuknärvaro och symptom som magbesvär, olust, sömnbesvär, rygg- och nackbesvär samt 
trött- och håglöshet (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 1999). Psykisk stress i arbetet kan 
senare leda till fysiska besvär (Almvärn & Fäldt, 2003). Det kan antas att människor som är 
sjuknärvarande, lättare blir stressade i sitt arbete och att dessa ovanstående fysiska symptom 
kan bli ett resultat av negativ stress. Eftersom det framgår av resultatet att de flesta 
respondenter gått till arbetet 2-5 gånger det senaste året trots att de borde ha sjukskrivit sig, 
gör vi antagandet att dessa respondenter har högstressarbeten. På frågan om ersättbarhet 
däremot svarade majoriteten att det är möjligt att genomföra deras arbeten med hjälp av en 
ersättare, vilket tyder på att de har lågstressarbeten. Även detta besvarar vår andra 
frågeställning om det kan antas om respondenterna har lågstress- eller högstressarbeten.   

4.3 Ledarskap 
Vi anser att ledarskapet är viktigt ur ett stressperspektiv. Ett gott ledarskap kan öka 
engagemanget på arbetsplatsen och ett dåligt ledarskap kan bidra till förvirring och dålig 
stämning. Resultatet kan då bli att personalen känner sig stressande över situationen. Vår 
tredje frågeställning lyder: Hur ser kontakten ut mellan respondenterna och deras ledare?  

Tabell 7 visar att det inte i någon större utsträckning skiljer sig inom kategorierna kön, 
yrkestillhörighet eller ålder och inte heller mellan dessa kategorier. Däremot kan man se en 
liten skillnad mellan arbetare och tjänstemän, där fler tjänstemän än arbetare känner stark 
samhörighet med sin arbetsgivare och att deras arbetsledare bryr sig om de underställdas 
välbefinnande. På frågan om respondenterna känner att deras arbetsledare respekterar dem i 
sin yrkesroll svarade drygt 70 % av alla respondenter att de känner det. På de övriga två 
frågorna har ungefär lika många respondenter svarat ja som nej. 
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Tabell 7.  Kön, yrkestillhörighet och ålder i relation till ledarskap. Procentuell fördelning.   

LEDARSKAP 

 
Samhörighet med 

arbetsgivare 
Arbetsledarens respekt för 

min yrkesroll 
Arbetsledaren bryr sig om 

de underställdas 
välbefinnande 

 
JA NEJ JA NEJ JA NEJ 

KÖN       
Man 52 48 74 26 57 43 
Kvinna 50 50 76 24 60 40 
YRKESTILL-
HÖRIGHET       
Arbetare 43 57 70 30 50 50 
Tjänstemän 56 44 79 21 64 36 
ÅLDER       
19-30 46 54 73 27 58 42 
31-45 52 48 75 25 60 40 
46-62 52 48 76 24 57 43 

 

Det kan diskuteras varför majoriteten av respondenterna anser att deras arbetsledare 
respekterar dem i sin yrkesroll medan resultatet av samhörigheten med sin arbetsgivare är 
jämt fördelat mellan ja och nej. Det kan vara en stor skillnad på en arbetsgivare och en 
arbetsledare beroende på storleken på företaget. I ett stort företag kan det vara så att de 
anställda inte träffar sin arbetsgivare lika ofta som i ett litet företag. Vi förmodar att det är 
detta som är förklaringen. Vi tycker att studiens resultat är mycket intressant och i högsta grad 
positivt eftersom majoriteten har svarat att de känner sig respekterade i sin yrkesroll oavsett 
kön, yrkestillhörighet eller ålder. Det visar också på en jämlikhet inom de olika kategorierna.  

Om en anställd arbetar i en organisation där det finns en tendens till negativ stress är det 
vanligt att denne klagar över brister i den fysiska arbetsmiljön, otillräcklig information, dåligt 
ledarskap och så vidare. Detta kan eskalera i att medarbetarna senare endast uträttar det allra 
nödvändigaste i sitt arbete (Malmström & Nihlén, 2002). Ett oroväckande resultat är att inte 
fler tycker att deras arbetsledare bryr sig om de underställdas välbefinnande. Kan det vara så 
att många av respondenterna arbetar på företag som saknar företagshälsovård eller annan 
support av arbetsledaren på arbetsplatsen? Agervold (2001) skriver att de anställda i 
organisationer har blivit mer beslutsfattande medan ledare har fått en mer rådgivande roll. Det 
skulle vara intressant att kunna se vilka typer av ledare som respondenterna i denna studie har 
på grund av att så många svarat att de inte tycker att deras arbetsledare bryr sig om de 
underställdas välbefinnande. Leander (Forskningsrådsnämnden, 2000) skriver att dåligt 
ledarskap är en orsak till varför stress uppkommer i arbetslivet. Medarbetare behöver struktur 
på arbetsplatsen i form av god handledning och information. Detta gör att de anställda får en 
känsla av delaktighet och meningsfullhet. Olofsson (2001) menar att det är viktigt för 
anställda att ha en närvarande chef. Om de inte har det kommer de istället att söka stöd från 
arbetskamrater.  

Enligt redovisad teori har ledarskapet betydelse för välbefinnandet på arbetsplatsen, vilket i 
sin tur kan kopplas till om stress uppkommer. Att flertalet av respondenterna känner att deras 
arbetsledare respekterar dem i deras yrkesroll är positivt och kan antas påverka välbefinnandet 
på arbetsplatsen. De resterande resultaten är inte positiva utifrån ett stressperspektiv och kan 
således påverka välbefinnandet på arbetet negativt. Härmed har vi besvarat vår tredje 
frågeställning som behandlar kontakten mellan respondenterna och deras ledare.   
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4.4 Meningsfullhet 
Meningsfullhet har stor betydelse för att individen ska må bra. Eftersom vi arbetar en stor del 
av dagen är meningsfullhet i arbetet viktigt. Individer måste känna delaktighet och att deras 
mål stämmer överens med företagets. När individer får en känsla av sammanhang i 
arbetssituationen blir den mer hanterbar och således också begriplig. Om känslan av 
sammanhang i arbetssituationen är svårbegriplig kan detta resultera i stress. Vår fjärde 
frågeställning lyder: Upplever respondenterna en hög eller låg meningsfullhet i deras arbeten?  

I tabell 8 har vi jämfört kön, ålder och yrkestillhörighet i förhållande till meningsfullhet. Vi 
kommer inte att redovisa kategorin ålder eftersom denna inte visar märkbara skillnader mellan 
åldersgrupperna och att den överlag visar liknande siffror på de olika frågorna som i kategorin 
kön. Resultatet visar inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, dock kan man se en 
liten skillnad hos kvinnor som fått ett högt resultat (81 %) där de flesta anser att det är något 
särskilt med deras arbete, som ger dem en känsla av personlig tillfredsställelse. Resultatet 
visar på en hög meningsfullhet för majoriteten av både män och kvinnor på alla frågor. På 
frågorna om respondenterna har användning för sina idéer, kunskaper och färdigheter i sitt 
arbete samt om de har möjlighet att lära sig nya saker samt att det är något särskilt med deras 
arbete som ger dem en känsla av personlig tillfredsställelse, visar på en skillnad mellan 
arbetare och tjänstemän. Tjänstemän har en procentuell högre meningsfullhet på dessa frågor 
än arbetare. Överlag råder en hög meningsfullhet bland de flesta av respondenterna.  

Tabell 8.  Kön och yrkestillhörighet i relation till hög och låg meningsfullhet. Procentuell fördelning.   

HÖG OCH LÅG MENINGSFULLHET 

 

KÖN YRKESTILLHÖRIGHET 

 

MÄN KVINNOR ARBETARE TJÄNSTEMÄN 

 

HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG HÖG LÅG 
Användning för idéer, 
kunskaper & färdigheter  76  24  74  26  60  40  84  16 
Möjlighet till ny kunskap 61 39 64 36 42 58 75 25 
Vad stämmer bäst överens 
med din egen uppfattning?         
- Jobbet är som alla andra, 
lönen viktigast.  -  31  -  19  -  38  -  16 
- Jobbet är något särskilt med. 
Förutom lön, känsla av 
tillfredsställelse.  

69  -  81  -  62  -  84  - 

Arbete- tråkig nödvändighet

 

82 18 89 11 80 20 89 11 
Betydelsefull medarbetare 72 28 80 20 66 34 83 17 
Stolt över yrke 75 25 83 17 70 30 85 15 
Nöjd med liv & tillvaro 82 18 88 12 84 16 87 13 

 

Det är positivt att resultatet visar att många av respondenterna upplever hög meningsfullhet i 
sina arbeten. Det är extra intressant att många av de kvinnliga respondenterna (81 %) anser att 
det är något särskilt med deras arbete och att det ger dem en känsla av personlig 
tillfredsställelse. Kan denna höga siffra bero på att många av dessa kvinnor arbetar inom den 
offentliga sektorn, det vill säga att de arbetar med människor som bidrar till en känsla av 
meningsfullt arbete? Genom att människor kan skapa en känsla av sammanhang i tillvaron 
blir livet oftast begripligt, hanterbart och meningsfullt, vilket enligt Antonovsky är en 
förutsättning för välbefinnande. Detta kallade han för KASAM, en Känsla Av SAMmanhang 
(Malmström & Nihlén, 2002). När människan får en känsla av sammanhang i arbetet blir 
arbetssituationen hanterbar och begriplig vilket gör att man känner meningsfullhet. Denna 
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känsla av sammanhang är beroende av människans coping-förmåga att hantera stress 
(Olofsson, 2001).  

Precis som vi trodde, visar resultatet att fler tjänstemän har en hög meningsfullhet i sina 
arbeten än arbetare. Resultatet är ändå väldigt positivt när det gäller att så pass många arbetare 
har en hög meningsfullhet i sitt arbete. Kan det höga resultatet bero på yrkets innehållande 
arbetsuppgifter som tilltalar respondenterna eller är det den sociala samhörigheten på 
arbetsplatsen som gör att de finner sitt arbete meningsfullt eller är det en kombination? Eller 
beror det på något helt annat? Arbetet har, förutom en grundfunktion att försörja, även en 
existentiell innebörd vilket ger människan en identitet och en trygghet. Dessutom får 
människan en social samhörighet. Alltså har arbetet en meningsskapande funktion för 
människan, se Jahoda och Maslows resonemang (Jenner & Svensson, 2003). En brist på 
meningsfullhet i arbetet kan vara en förklaring till varför stress uppkommer i arbetslivet. Det 
kan delvis bero på otrygghet, låg känsla av delaktighet samt dåligt kamratskap på 
arbetsplatsen (Forskningsrådsnämnden, 2000). När människor känner att de inte har ett 
meningsfullt arbete kan privatlivet få allt större betydelse för människans existentiella 
tillfredsställelse och meningsfullhet och arbetet blir då endast en tråkig nödvändighet. Lön är 
en viktig faktor för människan men är inte av avgörande betydelse för välbefinnande i arbetet 
(Malmström & Nihlén, 2002).  

Av resultatet kan vi dra slutsatsen att ett högt antal respondenter, oavsett kategori, upplever att 
de har en hög meningsfullhet i deras arbeten. Därför antar vi, på grund av den höga 
meningsfullheten, att de flesta respondenter inte har ett högstressarbete. Därmed är vår 
frågeställning om respondenterna upplever en hög eller låg meningsfullhet i deras arbeten 
besvarad.   

4.4.1 Förena arbete med övrigt liv 
Om arbetet tar upp för stor del av människors liv, vilket kan göra att deras övrig tid blir 
lidande, kan detta påverka människor negativt och i många fall leda till stress. Vår femte och 
sista frågeställning lyder: Hur väl lyckas respondenterna förena arbete med övrigt liv?  

Tabell 9 visar att majoriteten av både män och kvinnor i hög grad lyckas förena arbete med 
sitt övriga liv.  

Tabell 9. Hur män och kvinnor lyckas förena arbete med sitt övriga liv. Procentuell fördelning.   

FÖRENA ARBETE MED ÖVRIGT LIV 

 

KÖN 

 

MÄN KVINNOR 
Förena arbete med övrigt liv 
Bra 
Dåligt 
TOTALT  

90 
10 
100  

91 
9 

100 

 

Förr i tiden var det kvinnan som tog hand om hushåll och barn medan mannen 
förvärvsarbetade. Idag förvärvsarbetar lika många kvinnor som män vilket har resulterat i att 
fler undersökningar har gjorts om manlig och kvinnlig stress. Mäns och kvinnors stress skiljer 
sig från varandra, kvinnor tenderar att bli stressade av krav knutna till relationer medan krav i 
form av prestationer framkallar stress hos män (Olofsson 2001). Studier visar att kvinnor har 
det största ansvaret i hemmet, det så kallade obetalda arbetet, vilket gör att kvinnor har 
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sammanlagt längre arbetstid än männen och som resulterar i att kvinnor inte har samma 
möjlighet till avkoppling och återhämtning som männen (Forskningsrådsnämnden, 2000). På 
grund av dessa traditionella rollfördelningar har kvinnor svårare att dra en gräns mellan arbete 
och fritid än män (Olofsson, 2001). Denna studies resultat är mycket intressant ur ett 
stressperspektiv på grund av att resultatet i tabellen visar att flertalet kvinnor och män (över 
90 %) mycket väl lyckas förena arbete med sitt övriga liv. Dock är frågan i sig väldigt allmän 
och kan göra att de flesta svarar så som de vill att det ska vara. Ändå är resultatet 
intresseväckande eftersom det är extremt högt och att de manliga och kvinnliga 
respondenterna svarat så lika. Härmed har vi besvarat vår femte och sista frågeställning om 
hur väl respondenterna lyckas förena arbete med övrigt liv.   

4.5 Övergripande resultat 
Nedan redovisas frågeställningarnas övergripande resultat utifrån tabellerna:  

1. I vilken utsträckning förekommer stress bland respondenterna? 
Överlag visar resultaten att de flesta av respondenterna har få stressfaktorer i arbetsmiljön. 
Trötthet är dock något som majoriteten av respondenterna upplever efter arbetet, men vi 
anser att det inte är tillräckligt ofta för att det ska vara oroväckande siffror.  

2. Kan det antas om respondenterna har lågstress- eller högstressarbeten? 
Vi finner att relativt många respondenter i studien har ett lågstressarbete i många 
avseenden och i relation till de undersökta variablerna.  

3. Hur ser kontakten ut mellan respondenterna och deras ledare? 
Det övergripande resultatet visar på tvetydiga siffror. Trots resultatet anser vi att 
respondenterna överlag har en relativt god kontakt med deras arbetsledare/arbetsgivare.  

4. Upplever respondenterna en hög eller låg meningsfullhet i deras arbeten? 
Majoriteten av respondenterna upplever att de har en hög meningsfullhet i deras arbeten.  

5. Hur väl lyckas respondenterna förena arbete med övrigt liv? 
En mycket stor andel av respondenterna anser att de lyckas förena arbete med övrigt liv.  

Intressant är att det inte ofta skiljer sig nämnvärt inom kategorierna kön och ålder och inte 
heller mellan dessa kategorier, oavsett den analyserande variabeln. Däremot visar resultaten 
på att det ofta skiljer sig mellan arbetare och tjänstemän inom kategorin yrkestillhörighet. 
Tidigare undersökningar visar på en ökad ohälsa i samhället i form av bland annat stress. 
Trots detta visar resultaten i vår undersökning att majoriteten av respondenterna upplever en 
låg grad av stress på deras arbeten. 
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5. Avslutande reflektion 
I detta kapitel inleder vi med en kort reflektion över stress. Därefter redogör vi för några 
brister i enkätens utformning för att sedan avsluta med ett förslag till framtida forskning inom 
stressområdet.  

Stress är egentligen något bra. Människan måste lära sig att acceptera stressen som en naturlig 
del av livet och lära sig hur man hanterar den på bästa sätt. Stress är en nödvändig mekanism 
för människans överlevnad. Vid fara försätts kroppen i ett larmtillstånd och det gäller för 
människor att försöka hantera den uppkomna stressreaktionen. Denna energi som kroppen 
skapar måste kroppen göra sig av med exempelvis genom avslappning eller att försöka skapa 
positiv stress istället. Naturen anpassar sig inte till människan utan människor måste börja lära 
sig att de måste anpassa sig till naturen istället. För att motverka negativ stress i 
organisationer är det bästa sättet att på sikt försöka implementera positiv stress. Det räcker 
alltså inte att försöka skapa rutiner för att tidigt upptäcka negativ stress och hur utbrändhet ska 
förebyggas bland de anställda. Det är viktigt att människor som arbetar i företag och 
organisationer tycker att det är roligt, stimulerande och utvecklande att arbeta. Medarbetarna 
behöver få känna av sin arbetsgivare att de är respekterade för vad de gör och kan i sina 
arbeten, men också att de får vara med att påverka och ta ansvar efter sin egen förmåga. På 
arbetsplatser där medarbetare känner sig behövda kan risken minskas att ohälsosamma 
stressymptom utvecklas. Onödiga korttidssjukskrivningar kan undvikas och minskad risk för 
utbrändhet kan leda till att även långtidssjukskrivningarna blir färre.   

5.1 Brister i enkätens utformning 
Eftersom enkäten ursprungligen ligger till grund för en undersökning om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor, har vi endast kunnat anta att vissa faktorer påverkat respondenternas 
välbefinnande i arbetet eller om de har en bra eller dålig arbetsmiljö och om de har ett 
högstressarbete eller ett lågstressarbete.  

Påståendena i fråga 13 och 14 har svarsalternativ i form av en fyrgradig likert-skala. Vi tror 
att anledningen till denna utformning är att man ska kunna kategorisera svaren i ”hög” och 
”låg”. Dock kan svaren bli något ”påtvingande” eftersom ett femte alternativ inte finns med 
om respondenterna inte kan ta ställning till påståendet och så vidare. Ett par förslag till ett 
femte alternativ som borde finnas med i likert-skalan är exempelvis ”tveksam” eller ”varken 
eller”. En fråga i enkäten som vi anser har en låg reliabilitet är fråga 14g. Påståendet lyder: 
”På det hela taget är jag nöjd med mitt liv och min tillvaro”. Denna fråga kan vara känslig att 
svara på för vissa respondenter som egentligen inte är så nöjda med sitt liv och sin tillvaro. 
Troligtvis svarar de flesta av dessa respondenter att de är nöjda, vad är annars meningen med 
deras liv? Kanske kan man få fram andra resultat i liknande frågor som egentligen frågar 
detsamma fast i en annan utformning. I fråga 14d lyder påståendet: ”Arbete är en tråkig 
nödvändighet. Om jag inte var tvungen skulle jag inte arbeta”. Problemet med påståendet är 
att respondenterna kan tolka detta på två olika sätt. Dels kan de tolka påståendet som om det 
rör det nuvarande arbetet och dels om hur det är att arbeta överhuvudtaget. Kanske borde 
detta påstående omformuleras så att det inte går att misstolkas.   

5.2 Förslag till framtida forskning 
Stress i arbetslivet har blivit alltmer vanligt vilket inte bara medför psykisk och fysisk ohälsa 
hos individer men också ekonomiska kostnader för organisationer. Ett förslag till fortsatt 
forskning skulle kunna vara att studera hur arbetsgivare går till väga för att motverka och 
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minska stress i organisationer. Det skulle också vara spännande att göra en jämförelse mellan 
privat och offentlig sektor. Oavsett om en kvantitativ eller kvalitativ metod används skulle en 
analys av de båda sektorernas policys, om det finns några överhuvudtaget, vara intressant. 
Eftersom enkäten undersöker arbetsmiljö och arbetsvillkor skulle en renodlad 
stressundersökning kunna ge mer tillförlitliga svar på om människor har ett lågstress- eller 
högstressarbete. 
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Bilaga 2: Utvalda frågor ur enkäten Arbetsmiljö och arbetsvillkor   

FRÅGA 8 – Hur lyckas du förena arbete med ditt övriga liv? 

 
Bra 

 
Dåligt  

FRÅGA 11 – Vad stämmer bäst överens med din egen uppfattning? 

 

Det här jobbet är som alla andra, man gör sitt och det enda som betyder något är lönen. 

 

Det här jobbet är något särskilt med. Förutom lönen ger det mig en känsla av personlig 
tillfredsställelse.  

FRÅGA 14 – Vilken av nedanstående uppfattningar stämmer bäst överens med din egen? 

 

Jag tillåter att mitt arbete inkräktar på mitt övriga liv. 

 

Arbete är en tråkig nödvändighet. Om jag inte var tvungen skulle jag inte arbeta. 

 

Jag känner mig som en betydelsefull medarbetare. 

 

Jag är stolt över mitt yrke. 

 

På det hela taget är jag nöjd med mitt liv och min tillvaro.  

FRÅGA 15 – Har det under det senaste året hänt att du gått till arbetet trots att du egentligen 
borde ha sjukskrivit dig? 

 

Nej, aldrig. 

 

Ja, en gång. 

 

Ja, 2-5 gånger. 

 

Ja, mer än fem gånger.  

FRÅGA 16 – Är det möjligt att genomföra ditt arbete med hjälp av en ersättare (t.ex. om du 
skulle bli sjuk)? 

 

Ja 

 

Nej  

FRÅGA 19 – Har du arbetat övertid/mertid i förhållande till din ordinarie arbetstid under det 
senaste året? 

 

Minst ett par gånger i veckan. 

 

En dag i veckan eller ett par gånger i månaden. 

 

Sällan eller aldrig.  

FRÅGA 22 – Blir du kompenserad när du arbetat utöver överenskommen arbetstid? 

 

Ja, i pengar 

 

Ja, i tid (kompledighet) 

 

Nej, har oreglerad arbetstid och får därför ingen ersättning. 

 

Nej, försöker oftast inte få ut någon ersättning eller kompensation. 
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FRÅGA 13  

ARBETSKRAV 

 
Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt. 

 
Det begärs av mig att jag skall utföra ett övermått av arbete. 

 
Jag har oftast tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter. 

 
Mitt arbete kräver stor fysisk ansträngning. 

 

Det krävs att jag arbetar i långa perioder i fysiskt obekväma kroppsställningar. 

 

Mitt arbete är sådant att jag får fysiska besvär. 

 

Mitt arbete kräver att jag ständigt vidareutbildar mig därför att jag måste byta 
arbetsuppgifter. 

 

Mitt arbete innehåller många upprepningar. 

 

Mitt arbete kräver att jag är kreativ. 

 

I mitt arbete krävs det att man kan ta folk och samarbeta med andra.   

EGENKONTROLL 

 

Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare. 

 

Jag hindras ofta i mitt arbete därför att jag får vänta på att andra skall bli klara med sina 
arbetsuppgifter. 

 

I mitt arbete har jag användning för mina idéer, kunskaper och färdigheter. 

 

I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker. 

 

Jag tror att mina nuvarande kunskaper och färdigheter fortfarande kommer att vara 
värdefulla om fem år. 

 

Jag har frihet att bestämma hur mitt eget arbete skall utföras. 

 

Jag har inflytande över beslut som rör hela verksamheten.   

SOCIALT STÖD 

 

Jag känner en stark samhörighet med min arbetsplats. 

 

Mitt arbete innebär mycket samarbete med andra människor. 

 

Jag upplever att mina arbetskamrater bryr sig om mig. 

 

Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för att få jobbet gjort. 

 

Jag känner att mina arbetskamrater respekterar mig i min yrkesroll. 

 

Jag känner stark samhörighet med min arbetsgivare. 

 

Jag känner att min arbetsledare respekterar mig i min yrkesroll. 

 

Min arbetsledare bryr sig om de underställdas välbefinnande.
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FRÅGA 17 – STRESS 

 
Händer det att du är så trött efter arbetet att du har svårt att ta dig för någonting? 

 
Händer det att du känner dig ledsen och nedstämt på grund av arbetet? 

 
Händer det att du känner dig orolig och rastlös på grund av arbetet? 

 
Händer det att du har svårt att sova därför att tankar på arbetet håller dig vaken?   

FRÅGA 13y, 13z, 13å – LEDARSKAP 

 

Jag känner stark samhörighet med min arbetsgivare. 

 

Jag känner att min arbetsledare respekterar mig i min yrkesroll. 

 

Min arbetsledare bryr sig om de underställdas välbefinnande.   

FRÅGA 11, 13j, 13k, 14d, 14e, 14f, 14g – MENINGSFULLHET 

 

Vad stämmer bäst överens med din egen uppfattning? 

 

Det här jobbet är som alla andra, man gör sitt och det enda som betyder något är lönen. 

 

Det här jobbet är det något särskilt med. Förutom lönen ger det mig en känsla av 
personlig tillfredsställelse. 

 

I mitt arbete har jag användning för mina idéer, kunskaper och färdigheter. 

 

I mitt arbete har jag möjlighet att lära mig nya saker. 

 

Arbete är en tråkig nödvändighet. Om jag inte var tvungen skulle jag inte arbeta. 

 

Jag känner mig som en betydelsefull medarbetare. 

 

Jag är stolt över mitt yrke. 

 

På det hela taget är jag nöjd med mitt liv och min tillvaro.   

FRÅGA 15, 16 – SJUKNÄRVARO OCH ERSÄTTBARHET 

 

Har det under det senaste året hänt att du gått till arbetet trots att du egentligen borde ha 
sjukskrivit dig? 

 

Är det möjligt att genomföra ditt arbete med hjälp av en ersättare (t.ex. om du skulle bli 
sjuk)?   

FRÅGA 13a. 13d, 13e, 13i, 14b, 19, 22 – TID 

 

Mitt arbete kräver att jag arbetar snabbt. 

 

Jag har oftast tillräckligt med tid för att utföra mina arbetsuppgifter. 

 

Jag får ofta avbryta mina arbetsuppgifter för att fortsätta senare. 

 

Jag hindras ofta i mitt arbete därför att jag får vänta på att andra skall bli klara med sina 
arbetsuppgifter. 

 

Jag tillåter att mitt arbete inkräktar på mitt övriga liv. 

 

Har du arbetat övertid/mertid i förhållande till din ordinarie arbetstid under det senaste 
året? 

 

Blir du kompenserad när du arbetat utöver överenskommen arbetstid? 


