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Sammanfattning 
Detta examensarbete innehåller en enkätstudie gällande arbetsrelaterad stress hos anställda på 
ett vård-och omsorgsboende. Syftet med studien var att utreda i vilken utsträckning anställda 
inom vård-och omsorgsboenden i Norrbottens län upplever arbetsrelaterad stress. Avsikten var 
även att utreda vad som orsakar den arbetsrelaterade stressen samt hur anställda inom yrket 
hanterar stressen. Studien baseras på analys av 15 besvarade enkäter. Resultaten visar att 
respondenterna upplevde en hög grad av stress i sitt arbete. Resultaten visar även att högre 
arbetsbelastning ökar graden av arbetsrelaterad stress. Ingen signifikant korrelation mellan 
någon av de utredda stresshanteringsstrategierna återfanns. Flest respondenter verkade dock be 
andra kollegor om hjälp samt tänka lugnande och positiva tankar i samband med stressade 
situationer i arbetet. Anställda inom vård-och omsorgsboende upplever sitt arbete som stressigt. 
Hög arbetsbelastning verkar vara en betydande faktor i upplevd stress. Detta innebär att den 
höga arbetsbelastningen behöver minskas för att även minska den arbetsrelaterade stressen.   

 
Nyckelord: Arbetsrelaterad stress, stresshantering, arbetsbelastning, vård-och 
omsorgsboenden



Abstract 
This thesis includes a survey study on work-related stress in employees at a geriatric care home. 
The purpose of this study was to investigate to what extent employees in geriatric care in 
Norrbotten County experience work-related stress. The purpose was also to investigate what 
causes the work-related stress and how employees in this profession handle the stress. The study 
is based on analysis of answers from 15 participants. The results show that respondents 
experienced a high level of stress in their work. It was also shown that high workload increased 
the level of work- related stress. No significant correlations between any of the investigated 
stress management strategies were found. In order to manage stressful situations, most of the 
respondents asked other colleagues for help and used calm and positive thoughts in stressful 
work situations. Employees in geriatric care are experiencing their work as stressful. High 
workload appears to be a significant factor in perceived stress. This means that the high 
workload needs to be reduced in order to reduce work-related stress.       

Keywords: Work-related stress, stress management, work-load, geriatric care. 
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Inledning 
Begreppet stress skapades på 1930-talet av endokrinologen Hans Selye. Stressorer är enligt Selye 
det som orsakar stressreaktioner hos människor utifrån människans externa förhållanden 
(Aronsson, 2015). Människan reagerar på liknande sätt idag när det gäller stress som hon gjorde 
för tiotusentals år sedan. Men även om människors kroppsliga stressreaktioner är desamma som 
förr i tiden så har det som framkallar stressen, alltså stressorerna, förändrats. Förr i världen fick 
människor en stressreaktion när de skulle kämpa mot djur som fanns ute i det vilda eller när de 
skulle fly från en fara. Idag upplever människor hot och stressorer som bilköer, datorproblem, 
bristande feedback i arbetet, mentalt krävande utmaningar m.m. (Aronsson, 2015). 

Stress vid arbete inom äldreomsorgen 
Fackförbundet Kommunals studie gällande stress i äldreomsorgen visar att mer en femtedel av 
anställda inom äldreomsorgen vill byta arbete inom tre år (Wondemeneh, 2013). Detta gäller i 
synnerhet personer i åldrarna 35 år och yngre. Kommunals studie tyder även på att en stor 
andel av anställda i detta yrke upplever sitt arbete som stressigt och psykiskt krävande. Många 
anställda upplever även att för låg bemanning medför en ökad risk för vårdtagarna, vilket i sin 
tur kan bidra till en ökad stress hos anställda (Wondemeneh, 2013). Stressen och att så många 
inte vill arbeta kvar är bekymmersamt med tanke på att det väntas ett ökat personalbehov inom 
yrket. Mellan 2010 och 2050 beräknas personalbehovet stiga med 67-76%. Man beräknar att 
65 000 årsarbetare kommer att saknas inom äldreomsorgen år 2030 (Wondemeneh, 2013).  

Det finns en mängd olika orsaker till att anställda inom äldreomsorgen upplever stress i sitt 
arbete. Exempel på en sådan orsak är arbetsbelastning. En studie av Engström, Ljunggren, 
Lindqvist och Carlsson (2006) visade en positiv korrelation mellan arbetsbelastning och stress 
hos anställda inom äldreomsorgen. Studien visade även ett positivt samband mellan upplevd 
stress i arbetet och variablerna förväntningar och arbetskrav (Engström et al., 2006). Det finns 
olika typer av arbetsbelastning. Kvalitativ- och kvantitativ överbelastning är exempel på detta. 
Kvalitativ överbelastning innebär att en individ upplever att hen har för svåra arbetsuppgifter i 
förhållande till sin kapacitet att utföra dem. Detta kan handla om att individen inte innehar 
tillräcklig utbildning eller erfarenhet för att klara av att lösa arbetsuppgifterna. Detta kan 
medföra att individen upplever oro och kanske känner att han eller hon inte räcker till 
(Aronsson, 2015). Kvantitativ överbelastning innebär, i motsats till kvalitativ överbelastning, att 
individen inte nödvändigtvis har speciellt svåra arbetsuppgifter men kanske har för många i 
förhållande till den tid personen har att utföra uppgifterna på. Det kan även handla om att 
individen arbetar mycket övertid. Detta kan i sin tur medföra att personen inte hinner 
återhämta sig (Aronsson, 2015). 

Mental utmattning är en stressor som en del anställda inom äldreomsorgen upplever. Enligt en 
studie av Rafnsdottir, Gunnarsdottir och Tomasson (2004) uppgav 43,9% av respondenterna, 
vilka bestod av anställda inom äldreomsorgen, att de ibland upplevde en mental utmattning 
efter avslutat arbetspass. Att arbetet tidvis var väldigt mentalt krävande upplevdes av 45,8% av 
deltagarna. Den mentala utmattning som många upplevde verkade beror på diverse 
organisatoriska faktorer. De faktorer som visade ha starkast samband med mental utmattning 
var: tidspress, bristande kommunikation mellan medarbetare och ledningen samt att 
medarbetarna upplevde ett missnöje med arbetets hierarki (Rafnsdottir et al., 2004). Upplevd 
utmattning bland anställda inom äldreomsorgen kan ha negativa konsekvenser. Bland annat 
har en isländsk studie redovisat att anställda inom äldreomsorgen som upplevt mer eller mindre 
utmattning efter ett arbetspass mer sannolikt kommer att uppsöka läkarvård inom det närmaste 



året pga. depression, sömnsvårigheter, oro, kronisk trötthet, ryggproblem, huvudvärk, 
fibromyalgi samt muskelsmärta (Rafnsdottir et al., 2004).  

Skiftarbete kan vara ytterligare en orsak till upplevd stress. Bl.a. har en taiwanesisk studie utrett 
sambanden mellan skiftarbete och arbetsrelaterad stress, sömnkvalitet samt upplevt 
hälsotillstånd hos sjuksköterskor (Lin, Liao, Chen, & Fan, 2014). Studien visade att oavsett hur 
många skift sjuksköterskorna arbetade så upplevde de en medelmåttlig stress, sömnkvaliteten 
var dålig och de uppskattade även sin hälsa som medelmåttlig. Denna studie kunde även se ett 
samband mellan sjuksköterskornas upplevda stress i arbetet och deras sömnkvalitet. Ju mer 
stress respondenterna upplevde i sitt arbete desto sämre verkade deras sömnkvalitet vara vilket i 
sin tur bidrog till försämrad upplevd hälsa (Lin et al., 2014).  

Faktorer som motverkar stress 
Socialt stöd kan motverka stress. Chefer kan ha en betydelsefull inverkan när det gäller stress på 
arbetsplatsen. Det finns studier som tyder på att det stöd som anställda får från chefen kan ha 
större betydelse när det gäller trivsel och arbetsrelaterad ohälsa än vad det sociala stödet från 
arbetskollegor har (Aronsson, 2015). Vilken typ av socialt stöd som är viktigast för trivseln hos 
de anställda kan dock variera med typ av arbete och arbetsplatsen. I en studie av Terakado och 
Matsushima (2014) uppgav sjuksköterskorna som arbetade med palliativ vård att de upplevde 
att de får minst psykologiskt stöd av chefen. Däremot upplevde de att de fick något mer stöd av 
deras kollegor (Terakado & Matsushima, 2014). Fackförbudet Kommunals studie visade dock 
att stöd från chefen kan vara av betydelse för att anställda ska vilja stanna kvar i arbetet. Av de 
respondenter i Kommunals studie som uppgav att de ville arbeta kvar inom yrket sa 72% att de 
hade stora eller till och med väldigt stora möjligheter att få stöd av chefen när de behövde det 
(Wondemeneh, 2013).  

Det finns olika strategier för att hantera arbetsrelaterad stress. Stresshantering, även kallat coping 
handlar om hur människor hanterar en stressad situation. Ett sätt att försöka hantera stressen 
är att försöka förändra stressorerna. Detta kan göras på olika sätt. En copingstrategi är att 
analyser problemet för att sedan kunna göra en förändring. Ett annat sätt är att agera utåt. Den 
utåtagerande copingstrategin kan antingen göras aggressivt, vilket även kallas konfronterande 
coping eller så söker personen hjälp och stöd av andra människor för att försöka förändra den 
stressande situationen (Aronsson, 2015). En studie av Astvik och Melin (2012) visade att flest 
anställda inom yrkesområden som äldrevården, socialarbete och barnomsorgen använde 
copingstrategin att söka hjälp av kollegor och överordnande i stressade situationer i arbetet. 
Näst flest i denna studie visades försöka kompensera stressorerna. Detta innebar att de bl.a. 
kunde hoppa över raster, försökte arbeta mer intensivt samt arbetade hemifrån (Astvik & 
Melin, 2012).  

Karaseks krav-kontroll-och stödmodell 
Robert Karaseks krav-kontroll modell beskriver fyra olika arbeten: ”aktiva arbeten, passiva arbeten, 
högstressarbeten och lågstressarbeten” (Eriksson & Larsson, 2009, s 143). Aktiva arbeten kan anses 
som de bästa arbetena. Medan högstressarbetena kan ses som de sämsta arbetena. Det finns en 
del likheter mellan aktiva arbeten och högstressarbeten men det finns även betydande 
skillnader mellan dem. Aktiva arbeten har förvisso höga arbetskrav, vilket även högstressarbeten 
har men skillnaden är att aktiva arbeten har en balans mellan höga krav och kontroll, vilket 
högstressarbeten saknar (Eriksson & Larsson, 2009). Kontroll delas in i två delar. Den ena 
delen är kvalifikationsgrad, vilket innebär huruvida anställda får möjligheten att införskaffa ny 
lärdom i arbetet samt huruvida anställda får använda sin kompetens. Den andra delen handlar 



om huruvida anställda har möjligheten att ta egna beslut i arbetet, exempelvis om den anställda 
har möjlighet att planera sitt arbete. Höga krav i arbetet behöver alltså inte innebära att det är 
skadligt för människan, utan detta kan upplevas som positiv stress (Eriksson & Larsson, 2009). 
Karaseks krav- och kontroll modell har vidareutvecklats av Jeff Johnson som även lagt till en 
tredje faktor, nämligen socialt stöd. När det är obalans mellan arbetskraven och den anställdes 
kontroll i arbetet kan socialt stöd fungera som ett skydd. Socialt stöd delas in i tre delar. 
Emotionellt stöd innebär bl.a. att individen känner sig omtyckt. Värderande stödet handlar om 
feedback i arbetet. Instrumentella stödet handlar om samarbete i arbetet (Eriksson & Larsson, 
2009). 

Det arbete som anställda inom äldreomsorgen utför är ett otroligt viktigt arbete. Vårdtagarna är 
ofta i stort behov av vårdgivarna. Men för att vårdtagarna ska kunna erhålla den bästa tänkbara 
vården är det av stor vikt att vårdgivarna är vid god hälsa såväl fysiskt som psykiskt. Att anställda 
inom vårdyrkena upplever sitt arbete som stressigt är konstaterat. Men uppenbarligen finner 
olika studier olika orsaker till uppkomsten av stress i detta arbete. Därför är det viktigt att 
undersöka hur specifika regioner och även hur specifika arbetsplatser har det så att konkreta 
förbättringar kan göras lokalt. Därför kommer denna studie att undersöka hur anställda i 
Norrbottens län upplever sitt arbete inom vård- och omsorgsboende. Studien kommer därmed 
även att undersöka vilka stressorer anställda inom detta yrkesområde upplever.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda i vilken utsträckning anställda inom vård-och 
omsorgsboenden upplever stress. Avsikten är även att undersöka orsakerna till den upplevda 
stressen samt hur de hanterar stressen.  

Metod 
Urval 
Ett vård-och omsorgsboende i Norrbottens län deltog i denna studie.  

Respondenterna  
Femton personer av vård-och omsorgsboendets 42 anställda deltog i denna studie. 
Rekryteringen skedde genom att enkäterna placerades i vård-och omsorgsboendets personalrum 
där personalen själva fick ta en enkät om de önskade att delta. De ifyllda anonyma enkäterna 
lades sedan i en försluten enkätlåda som därefter hämtades av författaren hos en av cheferna. 
Detta medför även att det inte går att veta om det fanns t.ex. skillnader mellan avdelningarna 
eller andra skillnader mellan de som valde att besvara enkäten och de som valde att inte göra 
det.  

Samtliga respondenter var kvinnor. Tretton av femton respondenter var undersköterskor, 
övriga två var vårdbiträden. Respondenternas medelålder var 49,53 år (SD=11,75 år). Tre av 
femton respondenter hade arbetat mellan 1-10 år inom yrkesområdet. Fyra av femton 
respondenter hade arbetat mellan 10-20 år inom yrkesområdet. Åtta av femton respondenter 
hade arbetat över 20 år inom detta yrkesområde. Samtliga respondenter var tillsvidareanställda. 
Elva av femton hade en heltidsanställning, övriga tre arbetade mellan 75-90%. Gymnasial 
utbildning som den högsta utbildningen de hade genomfört hade 11 av 15 respondenter, övriga 
fyra hade universitetutbildning som högsta genomförda utbildning. Fyra av femton 
respondenter uppgav att deras högsta utbildning inte var relaterad till deras nuvarande arbete, 
övriga 11 respondenter uppgav att deras högsta genomförda utbildning var relaterad till deras 
nuvarande arbete. Samtliga respondenter arbetade både dagtid och kvällstid.  



Material 
Underlaget var en enkät. Enkätfrågorna konstruerades utifrån teori, tidigare forsking och egen 
erfarenhet av arbete inom vård-och omsorg. Enkäten bestod av 46 frågor varav fem var öppna 
frågor, två halvöppna och 39 slutna frågor. Trettiofem frågor var utformade som Likert-skala, 
vilket innebär att respondenterna fick placera ett svarskryss utifrån hur mycket eller hur lite de 
instämde med påståendet. Dessa frågor hade sex svarsrutor. Enkäten redovisas i bilaga 2. 

Även ett informationsbrev konstruerades, vilket redovisas i bilaga 1. Informationsbrevet 
utgjorde varje enkäts framsida. I brevet framgick studiens syfte, information om enkäten, 
information om frivillighet, anonymitet, var respondenterna kan hitta den färdiga uppsatsen 
samt kontaktuppgifter vid frågor eller funderingar.   

Procedur 
När enkäten var utformad gjordes en pilotstudie där tre personer, inklusive författaren, 
besvarade enkäten. Dessa personer noterade hur länge det tog att utföra den, detta för att sedan 
kunna informera respondenterna ungefär hur lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. Därefter 
justerades ett flertal av frågeformuleringarna i enkäten.  

Två enkätlådor konstruerades där respondenterna fick lägga sina besvarade enkäter. Lådorna 
konstruerades på så sätt att ingen skulle kunna öppna dem förutom när de besvarade enkäterna 
skulle analyseras.  

Sju chefer på fem olika vård-och omsorgsboenden kontaktades. Två av sju chefer gav ett 
godkännande att enkäter fick lämnas hos dem, båda var chef för samma boende. Enkäter och 
enkätlådor lämnades ut till en av dem. Cheferna placerade sedan enkäter och en enkätlåda i 
personalrummet så att de anställda som vistats i personalrummet fått möjligheten att svara på 
enkäten. Efter cirka en vecka hämtades enkätlådorna med de besvarade enkäterna upp hos 
samma chef som de lämnades hos. 

 Resultat 
Frågorna sorterades i olika kategorier utifrån författarens subjektiva bedömning av frågornas 
samhörighet. Sammanlagt blev det 11 kategorier, varav varje kategori innehöll allt mellan en 
och åtta frågor, dessa kategoriseringar redovisas i bilaga 3. Medelvärdet räknandes ut för varje 
individ i varje kategori. Detta noterades och Spearmans rangkorrelationskoefficient beräknades 
sedan för sambandet mellan varje kategori och stress (Fråga 12). Efter första analysen, utfördes 
ytterligare två analyser. I dessa analyser undersöktes huruvida kategoriernas delfrågor 
korrelerade med stress eller inte. Kategoriseringarna inför analys två och tre redovisas i bilaga 4 
och 5. Gällande variablerna att få tillräckligt feedback från sin närmaste chef och hur 
samarbetet med andra yrkesgrupper fungerade redovisas endast hur många av respondenterna 
som uppgett att de i hög grad respektive låg grad instämde med påståendena. De som i låg grad 
instämde med påståendet inkluderar de som svarat mellan 1-3 på skalan. Hög grad inkluderar 
de som svarat mellan 4-6 på skalan.  

Stress 
Medelvärdet i upplevd stress (Fråga 12) hos respondenterna var 5,2 (SD=2,9) av 6, vilket kan 
tolkas som att respondenterna upplevde en hög grad av stress i sitt arbete.  

Stress och hög arbetsbelastning 
Resultatet från den första kategoriseringen visade ett signifikant positivt samband mellan hög 
arbetsbelastning och stress (rs = 0,626, p< .05). Detta innebär att ju högre arbetsbelastning 



respondenterna upplevde desto mer stress upplevde de även i sitt arbete. Detta samband 
redovisas i figur 1. Tre av fem delfrågor inom denna kategori korrelerade med stress. De 
delfrågorna som korrelerade låg mellan rs = 0.5-0.8. De delfrågor inom kategorin hög 
arbetsbelastning som korrelerade med stress gällde hur fysiskt krävande arbete respondenterna 
upplevde att de hade, hur mentalt krävande arbete de upplevde att de hade samt kvantitativ 
överbelastning i arbetet. 

 

Figur 1: Sambandet mellan skattningar av arbetsbelastning stress.  

Fysisk krävande arbete och stress 
Fysiskt krävande arbete var en variabel inom kategorin hög arbetsbelastning. Mellan denna 
delfråga och stress fanns ett starkt positivt samband (rs = 0,782, p=.01). Detta innebär att om 
individerna upplevde arbetet som fysiskt krävande upplevde de även en ökad stress. 

Kvantitativ överbelastning och stress 
Kvantitativ överbelastning var en av variablerna inom kategorin hög arbetsbelastning. En stark 
korrelation påvisades mellan denna variabel och stress (rs = 0,732, p<.01). Detta innebär att när 
individerna upplevde att de hade många arbetsuppgifter upplevde de även en ökad stress.  

Mentalt krävande arbete och stress 
Upplevelsen av mentalt krävande arbete var en delfråga inom kategorin hög arbetsbelastning 
och även denna delfråga korrelerade med stress, (rs = 0,553, p<.05). Detta innebär att ju mer 
mentalt krävande respondenterna upplevde arbetet desto mer stress upplevde de också.  



Organisatoriska faktorer 
Under den första analysen av organisatoriska faktorer fanns inget signifikant samband mellan 
den kategorin och stress.  

Tolv av femton respondenter uppgav dock att de i hög grad upplevde att de fick tillräckligt med 
feedback av sin närmaste chef. Tre av femton respondenter uppgav därmed att de i låg grad 
upplevde att de fick tillräckligt med feedback av sin närmaste chef. 

Samarbete 
I den första analysen visades inget signifikant samband mellan kategorin samarbete och stress. 
Dock uppgav tretton av femton respondenter att de i hög grad tyckte att samarbetet med övriga 
yrkesgrupper fungerade bra. Två av femton respondenter uppgav att de i låg grad upplevde att 
samarbetet med övriga yrkesgrupper fungerade bra. 

Stresshantering 
Resultatet i denna studie fann inget signifikant samband mellan de olika copingstrategierna 
som undersöktes. I denna studie uppgav dock 11 av 15 respondenterna att de i hög grad 
använder sig av copingstrategin aktivt handlande i en stressad situation på arbetet. Tretton av 
femton respondenter uppgav att de i hög grad funderar hur de ska lösa stressorerna. Fjorton av 
femton respondenter uppgav att de i hög grad använder sig av copingstrategin att be sina 
kollegor om hjälp när de upplever stress i sitt arbete. Fjorton av femton respondenter uppgav 
att de i hög grad försöker tänka positivt och lugnande tankar i samband med stress i arbetet.  

Diskussion 
 
Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att utreda i vilken utsträckning anställda inom vård-och 
omsorgsboende i Norrbottens län upplever stress i arbetet. Avsikten var även att undersöka 
orsakerna till den upplevda stressen samt hur anställda hanterar stressen i arbetet.  

Utifrån denna studies resultat verkar det som att anställda inom vård-och omsorgsboende 
upplever en hög grad av stress i sitt arbete. Detta resultat överensstämmer därmed väl med 
fackförbundet Kommunals studie som visade att anställda inom äldreomsorgen upplever deras 
arbete som stressigt (Wondemeneh, 2013). 

Den första analysen visade ett starkt positivt samband mellan hög arbetsbelastning och stress. 
Efter att ha utfört en ny kategorisering av delfrågor som hög arbetsbelastning innehöll 
korrelerade tre av fem av delfrågorna starkt med stress. Kvantitativ överbelastning kan medföra 
att anställda inte hinner återhämta sig (Aronsson, 2015). Denna studie visade en stark 
korrelation mellan kvantitativ överbelastning och stress. Utifrån detta resultat skulle det kunna 
innebära att respondenterna inte upplever att de får tillräckligt med tid till återhämtning, vilket 
i sin tur kan leda till ökad stress. Dock fann inte denna studie något samband mellan 
upplevelsen av att ha tillräckligt med möjlighet till återhämtning och stress. Korrelationen 
mellan upplevelsen av mentalt krävande arbete och stress stämmer väl överens med Rafnsdottir 
et al., (2004) studie som uppger att 45,8% av anställda inom äldreomsorgen upplever deras 
arbete tidvis som mentalt krävande. 

I den första analysen erhölls inget signifikant samband mellan organisatoriska faktorer och 
stress. Resultat tyder dock på att bristande feedback i arbetet inte är orsaken till den höga 
graden av stress som respondenterna upplevde i sitt arbete. Detta överrensstämer inte med det 



som i inledningen redovisades, nämligen att bristande feedback i arbetet kan leda till ökad 
stress hos människor (Aronsson, 2015). Resultaten kanske därmed kan tolkas som att det i 
denna grupp inte är brist på feedback från chefen som är problemet även om det kan vara det i 
andra grupper. 

I krav- kontroll och stödmodellen framkommer det att det bör finnas en balans mellan höga 
krav och kontroll i arbetet för att minska risken för stress (Eriksson & Larsson, 2009). Den 
redovisar även att socialt stöd kan motverka upplevd stress när det är obalans mellan arbetskrav 
och kontroll i arbetet (Eriksson & Larsson, 2009). Respondenterna i denna studie uppgav 
generellt en hög grad av stress men detta visades inte vara kopplat till varken upplevt socialt 
stöd eller egen kontroll i arbetet utan endast den upplevda höga arbetsbelastningen verkar vara 
av betydelse. Men även om socialt stöd och egen kontroll i detta fall inte verkar vara av 
betydelse så är detta resultat väsentligt eftersom det tyder på att arbetsbelastningen måste 
förändras för att de anställdas arbetssituation ska förbättras. Tretton av femton respondenter 
uppgav att de i hög grad upplevde att samarbetet med övriga yrkesgrupper fungerade bra. Detta 
bör därmed vara bra eftersom socialt stöd kan motverkar stress (Aronsson, 2015). Kanske hade 
respondenterna upplevt en ännu högre grad av stress om de inte hade upplevt att samarbetet 
med övriga yrkesgrupper hade fungerat bra. Kanske är det så att det goda samarbetet gör att de 
klarar den höga stressnivån som de upplever i sitt arbete.  

Denna studie visade att flest respondenter använde copingstategin att be andra om hjälp i 
samband med arbetsrelaterad stress. Detta stämmer väl överens med Astvik och Melins (2012) 
studie som även den visade att flest respondenter bad andra om hjälp när de upplevde stress i 
arbetet. Näst flest respondenter i Astvik och Melins (2012) studie använde copingstrategin att 
arbeta mer intensivt och kunde bl.a. strunta i att ta raster för att kompensera stressen. Detta 
kan kanske anses stämma överens med det som denna studie visade där 13 av 15 respondenter 
använde sig av copingstrategin aktivt handlande vid arbetsrelaterad stress.  

Metoddiskussion  
Denna studie baserades endast på 15 besvarade enkäter, vilket är en liten datamängd, vilket gör 
att studiens reliabilitet inte är speciellt hög. Eftersom det är få respondenter kan resultatet anses 
vara svårt att generalisera till alla vård-och omsorgsboenden i Sverige eller ens i Norrbotten. 
Något som kan ha påverkat resultatet är att det inte kan garanteras huruvida respondenterna, 
medvetet eller omedvetet, svarat exakt hur de kände och upplevde det eller om de svarat på 
frågorna som de tror att de borde svara. Detta kan ha påverkats av hur frågorna var 
formulerade. Eventuellt kan resultatet även ha påverkats av andra bakomliggande variabeler. 
Vilka individer som valt att svara på enkäten och vilka individer som inte valt att svara på 
enkäten och varför är okänt, men även det kan ha påverkat resultatet. Är det så att de som 
upplever arbetet som stressigt valt att svara på enkäten medan de som inte upplever arbetet som 
stressigt valt att inte svara, är något som kan funderas över. Om så är fallet, skulle kanske 
resultatet ha sett annorlunda ut, vilket gör det svårt att generalisera detta resultat till andra 
individer än de som valt att delta i undersökningen.  

Fördelen med enkätstudier är att det finns större möjlighet till att erhålla en större datamängd 
jämfört med t.ex. kvalitativa intervjuer. Det var en viktig anledning till att en kvantitativ metod 
valdes. Men det blev trots det en liten datamängd. Därför hade några intervjuer varit ett bra 
komplement för att säkerställa att scenarion och uttryck tolkades på likartat sätt. 
Kompletterande intervjuer hade eventuellt kunnat medföra en tydligare bild och djupare 
förståelse för hur anställda inom detta yrkesområde upplever sitt arbete. 



Etiska övervägande   
Det går inte att säkerställa hur utdelningen och information av enkäterna har skett, det går inte 
att säkerställa vad cheferna har sagt till sina anställda. Det enda som kan garanteras är att alla 
som valt att svara på enkäterna även haft möjlighet att läsa informationsbrevet som var 
hophäftat med varje enskild enkät. I informationsbrevet framgick det att det var helt frivilligt att 
delta i studien. De framgick även att de kunde välja att avbryta ifyllandet av enkäten om de ville 
det.  

Vidare forskning  
Mer forskning behövs inom området. Att anställda inom äldrevården upplever sitt arbete som 
stressigt visar många studier, även denna. Det bör dock utredas mer specifikt hur t.ex. sorg, 
ilska, oroliga vårdtagare o.s.v. påverkar de anställdas upplevelser av stress. Tidigare studier och 
även denna har studerat sambanden mellan mentalt krävande, känslomässigt krävande, psykiskt 
krävande m.fl. arbetsuppgifter/situationer och stress. Vilka arbetsuppgifter som anses vara 
krävande kan dock definieras olika från individ till individ. Annan forskning som skulle kunna 
vara av intresse är att jämföra vård-och omsorgsboende som har olika upplägg gällande 
undersköterskornas och vårdbiträdenas arbetsuppgifter. Att jämföra om det är någon skillnad i 
arbetstagarnas arbetsrelaterade stress där undersköterskorna och vårdbiträderna utför allt från 
att vårda vårdtagarna till att sköta matlagning, städning m.m. med andra boende där 
undersköterskorna och vårdbiträderna inte har andra arbetsuppgifter än att vårda vårdtagarna. 
Framtida forskning skulle även kunna undersöka andra yrken som inte är inom detta område 
och jämföra med äldreomsorgen. Detta för att utreda om det är en högre grad av upplevd stress 
inom vården för att det t.ex. kan vara känslomässigt krävande, eller upplever anställda inom 
äldreomsorgen en ökad stress av samma anledning som andra yrken som inte arbetar med 
människor, t.ex. pga. hög arbetsbelastning?   

Resultat i denna studie tyder på att det måste ske en förändring gällande de anställdas höga 
arbetsbelastning för att deras arbetssituation ska förbättras. Detta bör vara väsentligt för den 
lokala arbetsplatsen men även för övriga vård-och omsorgsboenden. Anställda med hög 
arbetsbelastning upplever utifrån denna studie även en ökad stress, vilket i sin tur kan leda till 
utmattning. Anställda som upplever utmattning efter avslutat arbetspass har visats uppsöka 
läkarvård pga. diverse symtom oftare än anställda som inte upplever utmattning efter avslutat 
arbetspass (Rafnsdottir et al., 2004). Ökad stress leder till sämre upplevd hälsa visade Lin et al., 
(2014). Detta medför förmodligen ökat antal sjukskrivningar, vilket kostar samhället pengar. 
Minskad stress borde därmed förbättra anställdas hälsa. Förbättrad hälsa innebär mindre 
sjukskrivningar, vilket i sin tur innebär mindre samhällskostnader. Förbättrad hälsa bör troligen 
även innebära ännu bättre vård till vårdtagarna, vilket bör öka trivseln hos både vårdtagarna 
och hos de anställda.  

  



Referenser 
Astvik, W., & Melin, M. (2012). Coping with the imbalance between job demands and 
resources: A study of different coping patterns and implications for health and quality in 

human service work. Journal of social work, 13(4), 337-360. doi: 10.1177/1468017311434682 

Eriksson, B., & Larsson, P. (2009). Våra arbetsmiljöer. I Berglund, T., & Schedin, S (Red.), 
Arbetslivet (s. 135-165) Lund: Studentlitteratur AB. 

Engström, M., Ljunggren, B., Lindqvist, R., & Carlsson, M. (2006) Staff satisfaction with work, 
perceived quality of care and stress in elderly care: psychometric assessments and associations. 
Journal of Nursing Management, 14(4), 318-328. Från 
http://web.b.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c265babe-8d1e-
4247-9351-6f96e14d080d%40sessionmgr104&vid=15&hid=115 

Aronsson, G. (2015). Stress. I BAM handbok- Bättre arbetsmiljö. (s. 103-133). Stockholm: Prevent. 

Lin, S.-H., Liao, W. C., Chen, M.-Y., & Fan, J.-Y. (2014). The impact of shift work on nurses' 
job stress, sleep quality and self-perceived health status. Journal of nursing Management, 22 (5), 
604-612. doi: 604-612. doi: 10.1111/jonm.12020 

Rafnsdottir, G. L., Gunnarsdottir, H.K., & Tomasson, K. (2004). Work organization, well-
being and health in geriatric care. Journal of Prevention, Assesment & Rehabilitation,22(1),49-
55.Från http://web.b.ebscohost.com.proxy.lib.ltu.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=1be1b42b-
4b4c-4410-be77-07ca6757a218%40sessionmgr103&vid=4&hid=115 

Terakado, A., & Matsushima, E. (2015). Work stress among nurses engaged in palliative care 
on general wards. Psycho-Oncology, 24 (1), 63-69. doi: 10.1002/pon.3584  

Wondemeneh, Y. (2013). Stress och låg bemanning i äldreomsorgen: Kommunals medlemmar 2012. 
Kommunal. Från https://www.kommunal.se/nyhet/stress-och-lag-bemanning-i-aldreomsorgen 

 

 

  



Bilaga 1: Informationsbrevet  
 

Till dig som arbetar inom vård-och omsorgsboenden 
 
I vilken utsträckning upplever anställda inom vård- och omsorgsboenden arbetsrelaterad stress? 
Vad är det som orsakar stressen? Hur hanterar anställda i detta yrke stress i sitt arbete? Detta är 
vad denna studie har i avsikt att undersöka. Därför vänder jag mig nu till dig, som arbetar inom 
vård-och omsorgsboenden. Jag behöver nämligen din hjälp med att få svar på en enkät 
bestående av 46 frågor, som tar ca 7 minuter att svara på. Jag som gör denna studie är student 
vid Luleå tekniska universitet. Jag läser programmet Psykologi, kandidat och denna studie är 
vad min C-uppsats kommer att handla om.  

 
Du som väljer att delta i studien kommer som svarsperson vara helt anonym. Varken jag som 
utför studien eller någon annan kommer kunna härleda någon enskild enkät till någon individ.  

 
Givetvis är det helt frivilligt att delta. Skulle du inte vilja svara på någon fråga får du givetvis 
hoppa över den. Skulle du även börja svara på enkäten och sen inte vilja slutföra den så behöver 
du inte lämna in den, eller så får du lämna in det du valt att svara på, om du skulle vilja det.  
Alla svar är dock väsentliga för denna undersökning och gör skillnad för den slutliga kvaliteten 
av studien. Ditt svar är ovärderligt och jag hoppas därmed du vill delta och att du försöker svara 
så genomförligt som möjligt. Skulle du vara villig att delta får du vänligen lägga din genomförda 
enkät i svarslådan. Skulle du vilja läsa resultatet av denna studie så kommer denna uppsats, när 
den är färdig och godkänd, finnas tillgänglig på Luleå tekniska universitets hemsida.  

 
Eftersom jag har begränsat med tid på mig att utföra detta arbete skulle jag vara tacksam om så 
många som möjligt hade velat svara på enkäten snarast möjligt. Jag kommer den 20/4-2016 att 
komma tillbaka för att samla in enkäterna.   
  
Skulle du ha några som helst frågor eller funderingar så kan du kontakta mig på: 
 erihen-1@student.ltu.se alt. 070-895 34 50. 

Du kan även kontakta min handledare Malin Wass: malin.wass@ltu.se alt. 0920- 49 32 67 

 

Tack för din medverkan!   

mailto:erihen-1@student.ltu.se
mailto:malin.wass@ltu.se


Bilaga 2: Enkäten 
 

Enkät gällande arbetsrelaterad stress och stresshantering inom vård- 
och omsorgsboenden 

 

Bakgrund 

Fråga 1: Ange din ålder: _____       

 

Fråga 2: Ange ditt kön. 

Man.     ☐ 

Kvinna.     ☐ 

 

Fråga 3: Vad är din yrkestitel?  

Undersköterska    ☐ 

Vårdbiträde      ☐ 

Annan yrkestitel, ange vilken: ______________________   

   

Fråga 4: Vilken är den högsta utbildningen du genomfört?  

Grundskola, realskola, folkskola eller liknande  ☐  

Gymnasial utbildning.    ☐ 

Universitet- eller högskoleutbildning   ☐ 

 

Fråga 5: Är din högsta genomförda utbildning relaterad till ditt nuvarande yrke?  

Ja.     ☐ 

Nej.    ☐  

 

  



Fråga 6: Vilken är din anställningsform?  

Tillsvidare anställning.   ☐ 

Vikariat.    ☐ 

Behovsanställning.   ☐ 

Timanställning.   ☐ 

Säsongsanställning.   ☐ 

Provanställning.   ☐ 

Annan anställningsform, ange vilken: ______________________ 

 

Fråga 7: Vilken är din sysselsättningsgrad?  

Ange i procent: _____ 

 

Fråga 8: När under dygnet föreligger dina huvudsakliga arbetspass? 

________________________________________________________________________ 

 

Fråga 9: Under hur lång period arbetar du samma tider under dygnet innan du 
byter arbetstider? 

________________________________________________________________________ 

 

Fråga 10: När du skiftar från ett skift till ett annat åt vilket håll förskjuts dina 
arbetstider? (T.ex. från kväll till natt) 

________________________________________________________________________ 

  



Fråga 11: Hur länge har du arbetat inom yrket?  

Mindre än ett år   ☐ 

Mellan 1 och 3 år   ☐ 

Mellan 3 och 5 år   ☐ 

Mellan 5 och 10 år   ☐ 

Mellan 10 och 15 år   ☐ 

Mellan 15 och 20 år   ☐ 

Över 20 år    ☐ 

Vänligen ta ställning till nedanstående påståenden gällande hur du upplever 
din nuvarande arbetssituation. Ju längre till höger du kryssar i, desto mer 
instämmer du med påståendet.  

     Stämmer inte alls                Instämmer helt 

                    1        2        3       4       5       6 

12. Jag upplever mitt arbete som stressigt. ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
     1        2        3       4       5       6 

13. Jag trivs i mitt nuvarande arbete.  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
  

14. Jag vill fortsätta arbeta inom detta  1        2        3       4       5      6 

yrke åtminstone de närmaste 5 åren. ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
     1        2        3       4       5      6 

15. Jag upplever mitt arbete som roligt. ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
  

16. Jag upplever mitt arbete som   1        2        3       4       5      6     

utmanande.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
       

17. Jag upplever mitt arbete som   1        2        3       4       5      6  

känslomässigt krävande.  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
     

18. Jag känner mig trygg på min   1        2        3       4       5      6  

arbetsplats.    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 

      
19. Jag upplever att jag har tillräcklig   1        2        3       4       5      6 

 kompetens för mitt arbete.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
  
     

20.  Jag upplever att jag har möjlighet  1        2        3       4       5       6  
 att ta egna beslut i mitt arbete.  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐  



 
 

21. Jag upplever att det finns möjlighet  1        2        3       4       5       6   

för mig att ge vårdtagarna så bra  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
vård och omsorg som möjligt.  
      

22. Jag upplever att jag hinner återhämta mig   1        2        3       4       5       6   

 mellan mina arbetspass.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 

 

Vänligen ta ställning till nedanstående påståenden gällande hur du upplever 
dina arbetsuppgifter. Ju längre till höger du kryssar i, desto mer instämmer du 
med påståendet. 

              Stämmer inte alls               Instämmer helt 

23. Jag upplever att det finns tillräckligt   
med tid för att utföra mina    1        2        3       4       5       6  

arbetsuppgifter på det sätt jag önskar  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
 att utföra dem.  
         

24. Jag upplever mina arbetsuppgifter som  1        2        3       4       5       6    
enkla.    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
     

25. Jag upp upplever mina arbetsuppgifter  1        2        3       4       5       6    
som stimulerande.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
 

26. Jag upplever mina arbetsuppgifter som   1        2        3       4       5       6   

mentalt krävande.    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
      

27. Jag upplever mina arbetsuppgifter som   1        2        3       4       5       6 

fysiskt krävande.    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
     

28. Jag vet hur jag ska utföra mina arbetsupp-   1        2        3       4       5       6 
gifter.    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
      

29. Jag upplever att jag har för mycket  1        2        3       4       5       6 

arbetsuppgifter.    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐  



  
30. Jag upplever att jag har för få arbetsupp-  1        2        3       4       5       6 

gifter.    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
    
Vänligen ta ställning till nedanstående påståenden gällande hur du upplever 
din närmaste chef. Ju längre till höger du kryssar i, desto mer instämmer du 
med påståendet. 

           Stämmer inte alls                Instämmer helt 

     
31. Jag upplever att jag har chefens   1        2        3       4       5       6 

stöd när jag behöver det.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
    

32. Jag upplever att chefen anstränger  1        2        3       4       5       6 
sig för att vi i personalen ska ha  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 

 en så bra arbetssituation som möjligt.  
      

33.  Jag upplever chefens förväntningar  1        2        3       4       5       6 
 på mig som rimliga.  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
 

34.  Jag anser att min chef ger mig   1        2        3       4       5       6 
 tillräckligt med feedback gällande ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
 mitt arbete.  

Vänligen ta ställning till nedanstående påståenden gällande hur du upplever 
din arbetsgrupp. Ju längre till höger du kryssar i, desto mer instämmer du med 
påståendet.  

           Stämmer inte alls                Instämmer helt 

     
35. Jag upplever att mina kollegors   1        2        3       4       5      6 

förväntningar på mig är rimliga.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
 

36. Jag upplever att vi inom arbetsgruppen   1        2        3       4       5      6 

hjälper varandra vid behov.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
      

37. Jag upplever att vi inom arbetsgruppen  1        2        3       4       5      6 

stöttar varandra vid behov.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
  

38. Jag upplever att arbetsfördelningen är  1        2        3       4       5      6  

jämn inom arbetsgruppen.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
     

39. Jag upplever att vi har en god gemenskap  1        2        3       4       5       6 

  inom arbetsgruppen.  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐  



 
      

40. Jag upplever att vi arbetar som ett team  1        2        3       4       5       6 

inom arbetsgruppen.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐  
 

41. Jag upplever att vi ställer upp för   1        2        3       4       5       6 

varandra i arbetsgruppen.  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
 

42. Jag upplever att samarbetet med övriga  1        2        3       4       5       6 

yrkespersoner fungerar bra.   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
(ex. sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster,  
arbetsterapeut m.fl.)  

Vänligen ta ställning till nedanstående påståenden gällande hur du agerar i 
stressade situationer på arbetet. Ju längre till höger du kryssar i, desto mer 
instämmer du med påståendet. 

               Stämmer inte alls              Instämmer helt 

43. I en stressad situation på arbetet    
använder jag mig av aktivt   1        2        3       4       5       6      

handlade för att göra något åt det  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
som orsakar stressen.  

 
44. I en stressad situation på arbetet   1        2       3       4       5        6       

försöker jag fundera hur jag ska  ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
lösa det som orsakar stressen.  
 

45. När det uppstår stressande     1        2       3       4        5       6    

situationer i arbetet ber jag om   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐ 
hjälp av mina kollegor.   
       

46. I en stressad situation på arbetet   1        2       3       4        5       6    

försöker jag tänka positiva och   ☐    ☐    ☐    ☐    ☐    ☐
lugnande tankar.  

 
 

Tack för din medverkan!  



Bilaga 3: Första kategorisering av enkäten 
 

Upplevd stress 

Fråga: 12 

Arbetstillfredsställelse 

Frågorna: 13,14,15, 18, 25,39 

Hög arbetsbelastning 

Frågorna: 16, 17, 26, 27,29 

Låg arbetsbelastning 

Frågorna: 24, 30 

Individuell upplevelse av kontroll 

Frågorna: 19, 20, 28 

Organisatoriska faktorer 

Frågorna: 21,22,23, 31, 32,33,34, 38 

Samarbete 

Frågorna: 36,40,42,37,41 

Gemenskap 

Frågorna: 35, 39 

Stresshantering, aktivt själv lösa stressorerna 

Frågorna: 43,44 

Stresshantering, söka hjälp 

Fråga: 45 

Stresshantering, tänka positivt och lugnande tankar 

Fråga: 46 

  



 

Bilaga 4: Andra kategorisering av enkäten 
 

Upplevd stress 

Fråga: 12 

Arbetstillfredsställelse 

Frågorna: 13,14,15, 18, 25 

Utmanande arbete 

Fråga: 16 

Känslomässigt krävande arbete 

Fråga: 17 

Mentalt krävande arbete 

Fråga: 26 

Fysiskt krävande arbete 

Fråga: 27 

För mycket arbetsuppgifter  

Fråga: 29 

Få arbetsuppgifter 

Fråga: 30 

Enkla arbetsuppgifter 

Fråga: 24 

Individuell upplevelse av kontroll 

Frågorna: 19, 20, 28 

Ledarskap 

Frågorna: 31, 32,33,34 

Feedback från sin närmaste chef 

Fråga: 34 

Vårdkvalité 

Fråga: 21 



 

Återhämtning 

Fråga: 22 

Tid 

Fråga: 23 

Arbetsfördelning  

Fråga:38 

Samarbete 

Frågorna: 36, 37, 40,41,42 

Gemenskap 

Frågorna: 35, 39 

Stresshantering, aktivt själv lösa stressorerna 

Frågorna: 43,44 

Stresshantering, söka hjälp 

Fråga: 45 

Stresshantering, tänka positiva och lugnande tankar 

Fråga: 46



Bilaga 5: Tredje kategorisering av enkäten 
 

Trivsel på arbetsplatsen 

Fråga:13 

Arbete kvar inom yrket inom 5 år 

Fråga: 14 

Upplevelse av att arbetet är roligt 

Fråga:15 

Trygghet på arbetsplatsen  

Fråga 18 

Stimulerande arbetsuppgifter 

Fråga: 25 

Tillräcklig kompetens 

Fråga: 19 

Möjligheten att ta egna beslut 

Fråga: 20 

Vetskap om hur arbetsuppgifter ska utföras 

Fråga: 28 

Chefsstöd 

Fråga: 31 

Chefsansträngning för arbetsgruppen 

Fråga: 32 

Chefens förväntningar 

Fråga: 33 

Upplevelsen av att arbetsgruppen hjälper varandra vid behov 

Fråga: 36 

Upplevelsen av att arbetsgruppen stöttar varandra vid behov 

Fråga: 37



Upplevelsen av att arbetsgruppen arbetar som ett team 

Fråga: 40 

Arbetsgruppen ställer upp för varandra 

Fråga: 41 

Samarbete med övriga yrkespersoner 

Fråga: 42 

Kollegornas förväntningar 

Fråga: 35  

Upplevelsen av god gemenskap inom arbetsgruppen 

Fråga: 39 

Stresshantering, aktivt handlande vid stressad situation på arbetet 

Fråga: 43 

Stresshantering, funderar hur lösa stressorerna 

Fråga:44 

 


