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Sammanfattning 

Forskning visar att psykosocial arbetsmiljö påverkar hälsan hos anställda, 

och begreppet psykosocial arbetsmiljö kan innefatta variablerna stöd, 

kontroll och krav. Syftet med denna studie var därför att bekräfta ifall stöd, 

kontroll och krav på arbetet predicerar vårdpersonals nivå av stress, något 

som har undersökts i tidigare studier. Undersökningen gjordes genom en 

enkät kallad QPS-Nordic och ett formulär om stress, som skickades ut till 

vårdpersonal i en kommun i Mellansverige. Svarsfrekvensen var 15 män och 

89 kvinnor i åldrarna 20 – 67. Resultatet av en multipel regression visade att 

högt stöd och hög kontroll predicerade en lägre stressnivå hos 

vårdpersonalen, medan höga krav predicerade en högre stressnivå. Det 

tyder på att arbetsgivare bör sträva efter att ge sina arbetstagare en hög 

nivå av stöd och kontroll. 
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Abstract 

Earlier research shows that the psychosocial work-environment is affecting 

employee’s health, and the concept of psychosocial work-environment can 

involve support, control and demands.  The aim of this study was therefore 

to confirm if support, control and demands would affect caregiver’s level of 

stress at the workplace, which was found in previous studies. To perform the 

study one questionnaire called QPS-Nordic and one questionnaire about 

stress, were sent to caregivers in a municipality in mid-Sweden. Fifteen 

males and 89 females at the ages of 20 -67 responded to the questionnaires. 

The results of a multiple regression analysis showed that high levels of 

support and control predicted lower levels of stress among caregivers, while 

high demands predicted higher levels of stress. These results suggest that 

employers should strive to give their employees a high level of support and 

control. 
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Vårdpersonals stressnivå på vårdboenden i kommunal regi 

Idag är stress ett välkänt fenomen i samhället och det talas mycket i media om 

utbrända och missnöjda människor. Det tycks bero på att många anställda känner en hög grad 

av stress, både privat och på arbetet, detta kan i sin tur påverka välbefinnande och trivsel. 

Stress kan definieras på flera olika vis, och i den här studien används transaktionsmodellen 

(Lazarus & Folkman., 1984), en definition av stress som fokuserar på hur väl individen 

integrerar med det som sker i omgivningen. Individer har helt enkelt olika kompetenser och 

tillgångar för att kunna hantera stress i specifika sammanhang. Transaktionsmodellen består 

av två olika processer: den första, primära bedömningen, innefattar tre delar baserat på 

individens egen uppfattning, det vill säga om en situation uppfattas som oviktig, bra eller 

stressande. Den andra, sekundära bedömningen, handlar om vilka hanteringsmekanismer 

individen tillhandahåller sig för att lösa problem.  

Situationen inom vården 

Stress är definitivt ett problem inom vården. Där har det visat sig att undersköterskor och 

vårdpersonal mår dåligt av att kraven på dem höjts, över vilka regler de bör följa, samt över 

de förväntningar omgivningen har på dem. Det faktum att den samlade yrkestiteln 

vårdpersonal användes i den här studien, beror på att det inte gick att reducera till en enstaka 

yrkestitel på de kommunala vårdboenden som undersökts här – även om de flesta var 

undersköterskor eller boendestödjare. Vården tampas i allmänhet med underbemanning, alltså 

brist på personal. Det kan beskrivas som att vårdpersonal befinner sig mittemellan de 

vardagliga behov vårdtagare har och de regler samt förväntningar som ställs på dem, trots att 

de inte har rätten att ta självständiga beslut (Hochwälder, 2007; Jönsson, 2012; Pettersson & 

Viklund, 2015).  Detta sker alltså i den grad att det påverkar deras arbetsförmåga och 

allmänna mått av trivsel, något som kan antas gälla även sjuksköterskor i viss mån.  
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Ett annat problem är det faktum att vårdapparaten inte kan tillgodose de vårdbehov 

som finns i samhället, vilket skapar en stressig arbetsmiljö. I praktiken innebär det att 

undersköterskor och vårdpersonal, förutom att de har lite att säga till om vad gäller deras egen 

arbetssituation, i princip inte kan påverka vårdtagares behandlingsformer eller 

omvårdnadsbehov. Man kan också konstatera att undersköterska är en yrkestitel som inte 

innefattar universitetsutbildning, vilket gör att dessa individer inte har breda 

yrkesvalmöjligheter (Hochwälder, 2007; Pettersson & Viklund, 2015). Men sjuksköterskor 

har till skillnad från undersköterskor och vårdpersonal på vårdboenden, en högre grad av 

utbildning och en jämförelsevis högre grad av inflytande. Så med antagandet att en högre grad 

av inflytande eller kontroll leder till bättre hälsa för arbetstagaren, bekräftar tidigare forskning 

också att undersköterskor och övrig vårdpersonal har ett större behov av socialt stöd på 

arbetsplatsen. Även om man också behöver beakta individuella skillnader i personlighet som 

eventuellt kan bidra till skilda nivåer av stress på arbetet (Hochwälder, 2007; Hochwälder et 

al., 2007).  

Psykosocial arbetsmiljö 

Förklaringen av en bra psykosocial arbetsmiljö är att det är något som stärker personal och ger 

dem möjlighet att påverka sitt arbete - samt möjlighet att agera som fria aktörer. Psykosocial 

arbetsmiljö för vårdpersonal innefattar både arbetets specifika förutsättningar och samspelet 

med omgivningen i vilken de arbetar: detta inbegriper en ömsesidig relation till kollegor och 

patienter (Jönsson, 2012).  Trivsel en viktig faktor som kan indikera om den psykosociala 

arbetsmiljön är bra eller dålig. Nivån av trivsel påverkar även hälsan och välbefinnandet hos 

personalen, vilket sedan i sin tur påverkar effektiviteten för hela vårdorganisationen. 

Begreppet trivsel kan definieras som den övergripande inställningen personer har till sitt 

arbete; det vill säga hur positiva eller negativa de är till olika aspekter av arbetet, arbetsmiljön, 

kollegor och schemat (Jönsson, 2012). 
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Dessa aspekter består i sin tur av en mängd komplicerade innebörders faktorer som: 

arbetsuppgifter, arbetsroll, ansvar, socialt samspel, belöningar och drivkrafter. De anställdas 

egen uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön är dessutom inte bara avgörande för 

trivseln, utan också för att de ska ha en vettig fritid samt för det allmänna välbefinnandet. 

Vårdare och sjuksköterskor har visat en benägenhet till att distansera sig gentemot patienter 

och arbetsuppgifter om de är missnöjda med sitt arbete (Jönsson, 2012). Därför kan kunskap 

om de aspekter som leder till en högre grad av välbefinnande och trivsel ge sjukhus och 

avdelningschefer möjlighet att skapa en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen  

När man studerar upplevd stress är en god psykosocial arbetsmiljö av vikt, men 

likaledes viktig är arbetsplatsens atmosfär (Tyvesson et al., 2011). En ökad kunskap om 

sambandet mellan dessa två faktorer är således viktiga om man vill göra förbättringar för att 

minska stressen hos vårdpersonal. Med atmosfär åsyftas här den faktiskt fysiska miljön, 

relationer, och sociala strukturer. En dålig atmosfär bidrar till en sämre psykosocial 

arbetsmiljö och därmed till en hög grad av upplevd stress sammantaget i hela arbetsgruppen. 

En nära och intensiv relation mellan vårdare och patient kan uppfattas som antingen 

positiv eller negativ av vårdaren; men olika former av svårigheter, exempelvis 

kommunikationssvårigheter i denna typ av relation bidrar ofta till stress och utbrändhet för 

densamme (Tyvesson et al., 2011). Dock är det avgörande om patienterna är aktiva och 

engagerade sinsemellan, samt om det finns en hög grad av aktivitet och engagemang mellan 

vårdare och patient – för då minskar stressymptom hos vårdpersonalen. Detta tyder på att ett 

ökat fokus på just aktivitet och engagemang kan fungera som en åtgärd gentemot dålig 

psykosocial arbetsmiljö. Kommunledningar bör även sträva efter att utveckla klara mål för 

personal samt klargöra vilka förväntningar som ställs på dem – för att göra vårdpersonal mer 

synliga i sin arbetsroll (Tyvesson et al., 2011).  
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Gemenskap kollegor emellan är en minst lika viktigt faktor vid studier av stressnivå. 

Man kan hävda att en god relation mellan arbetskamrater eventuellt uppväger den tyngd en 

stressad individ kan känna från arbetet. Att sträva efter en god kommunikation, göra den 

anställde mer delaktig i beslut och att därtill jobba förebyggande mot eventuella problem kan 

vara gynnande för arbetsgivaren, eftersom ett dåligt arbetsklimat kan leda till att vårdpersonal 

inte längre presterar lika bra (Jönsson, 2012; Pettersson & Viklund, 2015). Bidragande 

orsaker till arbetsrelaterad stress är alltså mängden av arbete, arbetsmiljön, samt individens 

eget ansvarstagande. Socialt arbete i allmänhet kräver också en relativt stressfri miljö för att 

de anställda ska kunna utföra ett tillfredställande jobb (Braha & Larsson, 2011; Karasek & 

Theorell, 1990). 

Förhållandet mellan hur mycket en individ satsar på arbetet i relation till vilken 

utdelning de får och vilka personmål individen har rent yrkesmässigt, är andra faktorer som 

inte bör negligeras (Hyvönen et al., 2009; Hyvönen et al., 2011). De personliga arbetsmålen 

kan delas upp i flera kategorier som exempelvis akademiska mål, hälsomål och sociala mål. 

Organisationsmål är istället starkt sammanbundna med en högre grad av upplevd utdelning på 

arbetet, medan kompetensrelaterade mål är associerade med en högre grad av psykosocialt 

välbefinnande. Utdelning, framförallt i form av möjligheten att klättra i karriären – är starkt 

förknippat med belöning för hängivelse till arbetet, exempelvis löneförhöjning, utveckling i 

arbetet och utbildning (Hyvönen et al., 2009; Hyvönen et al., 2011).  

Krav, kontroll och stödmodellen 

Om den anställde har en hög grad av kontroll över arbetsmässiga påfrestningar, och om det 

finns möjligheter att utvecklas på arbetet; så kan detta faktiskt vara av godo för individens 

nivå av trivsel. Något som kan kopplas till att individer endast satsar fullt ut på arbetet om de 

ser en möjlighet till utdelning. (Armelius & Höglund, 2003). Teorin om krav, kontroll och 

stöd visar hur nivån av stress påverkar individen utifrån de tre faktorerna (Karasek & 
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Theorell, 1990). Krav i den här modellen kan delas upp i två delar: dels mentala krav, vilket 

innebär hur pass komplex en arbetsuppgift uppfattas att vara, dels hur omfattande 

arbetsuppgiften faktiskt är. Individens egna känslor och reflekteringar kring arbetsuppgifterna 

är även det något som påverkar stressnivån. Kontroll eller handlingsutrymme, innebär istället 

vilken arbetskompetens arbetstagaren har, såsom relevanta kunskaper och färdigheter - 

otillräckliga sådana kan leda till en bristande känsla av kontroll. Stöd är hur väl individen 

erfar att de får bra handledning av chefer och kollegor, hur väl individen känner samhörighet 

på arbetet, samt förekomsten av konstruktiv kritik. Dessa faktorer samverkar genom att de 

krav som ställs på den anställda på arbetet är lättare för individen att hantera om de också har 

en hög grad av kontroll och stöd. Om det istället finns en låg grad av kontroll och stöd så kan 

det öka individens stressnivå (Karasek & Theorell, 1990; Prevent, 2016). I den här studien 

kommer krav, kontroll och stöd innefattas under begreppet psykosocial arbetsmiljö.  

Tidigare forskning (Stansfeld et al., 2013) visar att tydliga arbetspolicys också ökar de 

anställdas upplevda känsla av stöd och kontroll på arbetet och därmed leder till en högre grad 

av trivsel. Dock fokuseras det ofta på de negativa konsekvenserna av arbetsrelaterad stress. 

Om man vänder på perspektivet ligger istället faktorer som förbättrar trivseln, arbetsmoralen 

och arbetsmiljön i fokus. En högre grad av välbefinnande kan också relateras till ökat 

engagemang från personal samt bättre produktivitet. Av mindre vikt för arbetspolicy är graden 

av socialt stöd, men det är trots allt en viktig aspekt som också förutsäger känslan av trivsel. 

Statliga policys kan påverka förmågan att bevara personliga relationer: genom en minskning 

av sociala olikheter på arbetet, åtgärder för att underlätta jobbsökande, tillgång till 

föräldraledighet, hänsyn till en balans mellan arbete och fritid, möjliggörandet av flexibla 

arbetstimmar och förbud mot för långa arbetsdagar (Stansfeld et al., 2013). Välgjorda och 

tydliga arbetspolicys kan alltså vara bra att utarbeta även på enskild kommunal nivå.  
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Men den individuella uppfattningen om vilka krav som ställs på arbetet kan dock vara 

känsliga för subjektiva bedömningar, baserade på individens egna mående och inneboende 

förmågor. Det är således viktigt att både öka kontrollen för de anställda och samtidigt minska 

kraven; inte enbart det ena eller det andra, om man siktar på att minska arbetsrelaterad stress 

(Elovainio et al., 2015). Bristen på stöd från chefer och kollegor, alltför höga krav och en låg 

grad av beslutsfattande möjligheter är som nämnts viktiga faktorer som bidrar till en ökad risk 

för dålig hälsa. Om de anställda istället ges möjligheten att utveckla sina färdigheter så bidrar 

det till att de känner att de har mer kontroll över sin arbetsmiljö. Beslutsfattande möjligheter 

innebär följaktligen dels möjligheten att påverka viktiga beslut men också möjligheten att lära 

sig nya saker (Johansson et al., 2013).  

Såsom redogjorts för så är arbetet utan tvekan en viktig förutsättning till ett värdefullt 

liv för många människor och på liknande maner är arbetslöshet sammankopplat med en ökad 

risk för mentala problem. Det fordras också i allmänhet en hög mental kapacitet från anställda 

idag, då arbeten kräver ökande kompetensnivå, snabb arbetstakt, ett stort intagande av 

information, god kommunikation och kunskap om teknologiska hjälpmedel (Nieuwenhuijsen 

et al., 2010). Därför är det är inte förvånande att anställda känner en allt ökande grad av 

psykologisk stress, som kan förklaras som en obehaglig subjektiv stressrespons. När den 

psykologiska stressen blir relevant i ett kliniskt perspektiv kan man tala om stressrelaterad 

sjukdom (SRD). Det finns starkt stöd för att en obalans mellan ansträngning och belöning, 

ojämlik behandling, höga krav på arbetet, låg grad av kontroll över arbetsuppgifter och en låg 

nivå av stöd från kollegor och chefer kan förutspå SRD (Nieuwenhuijsen et al., 2010). De tre 

sistnämnda faktorerna är desamma som de variabler som undersöks i denna studie då stöd, 

kontroll och krav är starkt sammanbundna med stress på arbetet.  

Så trots att andra studier tar upp krav, kontroll och stödmodellen i samband med stress 

och en del studier har gjorts på vårdpersonal på sjukhus; finns det fortfarande ett behov av den 
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här undersökningen. Då det kan anses vara en brist att studier med denna modell på stress inte 

tidigare har gjorts på vårdboenden i svenska kommuner utan bara på sjukhus, detta på grund 

av att anställda på vårdboenden har en relativt annorlunda arbetsmiljö från anställda på 

sjukhus. Bland annat för att varken chefer eller högutbildad personal som sjuksköterskor eller 

läkare finns på plats på boendena. En annan skillnad gentemot de flesta typer av avdelningar 

på ett sjukhus, är att patienterna på vårdboenden oftast inte är i behov av akut vård och de 

befinner sig även på boendet under en längre tid. Ett undantag i sjukhusform är dock 

palliativa avdelningar, det vill säga så kallad dödsvård, där patienten i princip alltid är döende 

tillskillnad från på boenden.  

Den här undersökningen är teoribekräftande för krav, stöd och kontrollmodellen, inte 

teorigenererande, frågeställningen är därför: kan det bekräftas att stöd, kontroll och krav 

predicerar vårdpersonals nivå av stress? Hypotesen är att stöd och kontroll predicerar en lägre 

nivå av stress, medan krav på arbetsplatsen predicerar en högre nivå av stress. 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i studien tillfrågades på grund av att de arbetade som personal på vårdboenden i en 

kommun i Mellansverige. Valet gjordes efter kontakt med fyra enhetschefer som sedan i sin 

tur delade ut 120 enkäter. Då inte alla blev besvarade så skickades även enkäterna ut via nätet. 

Deltagarna i studien var mellan 20 och 67 år gamla (M=36, SD=12,69), och alla arbetade som 

vårdpersonal på kommunala boenden. 

Av de svarande var 12 personer utbildade undersköterskor och 74 personer uppgav att 

de hade yrkestiteln boendestödjare. Boendestödjare innebar att de antingen hade en annan 

utbildning än undersköterska eller blivit anställda utan någon form av högre utbildning. Sedan 

uppgav 18 personer att de hade en annan yrkestitel än de ovan – vilket förmodligen berodde 
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på att de inte var anställda på ett boende specifikt för vård, tillexempel ett äldreboende. 

αDeltagarna bestod av 15 män och 89 kvinnor, av dessa hade två av männen en arbetsledande 

ställning medan sju av kvinnorna hade en arbetsledande ställning. Av de svarande hade 57 

personer fast anställning. Deltagarna i studien fick ingen ersättning för att delta. 

Mätinstrument 

Som mätinstrument användes en tvådelad enkät, den första delen QPSnordic (Dallner et al., 

2000) mäter psykosocial arbetsmiljö och består av 34 frågor som fördelas på: 11 frågor om 

stöd, exempelvis ”Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter?”, och nio 

frågor om kontroll som exempelvis ”Finns det klart definierade mål för ditt arbete?”, samt nio 

frågor om krav som exempelvis ”Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet?”. Frågorna 

ställdes med fem svarsalternativ: exempel på alternativ är skalan som börjar med 1 = ”Mycket 

sällan eller aldrig” och slutar med alternativ 5 = ”Mycket ofta eller alltid”, de olika 

alternativen besvarades genom att kryssa eller ringa in det alternativ som instämde bäst. 

QPSnordic visar ett totalt alfavärde av n = 2010, och test-retest reliabilitets värde på n = 393. 

Det specifika Cronbach´s Alpha värdet för variabeln stöd var, α =, 87, och värdet för 

variabeln kontroll var, α =, 81, samt värdet för variabeln krav var, α =, 74. Fyra frågor 

behövde omvändas efter att insamlingen var klar, för att få ett resultat. Detta med anledning 

att frågorna antingen var negativa eller positiva i relation till resten, och därmed skulle 

resultatet visa fel om de inte vänts på. 

Den andra delen mäter upplevd stress och var fördelad på 14 påståenden (Eskin & 

Parr, 1996). Den bestod av mer allmänna frågor om individens vardag relaterat till stress, 

exempelvis ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte haft kontroll över de 

viktiga faktorerna i ditt liv?”. Även detta formulär hade fem svarsalternativ, exempelvis 0= 

”Aldrig” och 4= ”Mycket ofta”. Formuläret om stress hade en alfa reliabilitet på ,86, och 
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hade sju frågor som behövde omvändas. Båda formulären är reliabla och valida (Dallner et al., 

2000; Eskin & Parr, 1996).  

Procedur 

Först kontaktades fyra enhetschefer i en kommun i Mellansverige, som ansvarade för två till 

tre boenden var. Sedan skickades det iväg ett missivbrev ihop med 120 enkäter via 

enhetscheferna till vårdpersonalen på varje enskilt boende. Av dessa besvarades enbart 61 

enkäter. Därför lades även undersökningen ut på Enkät.se (Enkät.se, 2016). Ifrån nätet var 

svarsfrekvensen 54 personer. Av dessa 115 enkäter så togs det bort 11 enkäter, då det 

antingen fattades enstaka svarsalternativ eller för att frågeformulären inte var ifyllda alls. 

Missivbrevet innehöll information som försåg deltagarna med kunskapen att de kunde avsluta 

sitt medverkande när som helst, att studien var helt anonym, att informationen enbart skulle 

användas i studiesyfte, samt information om vad studien handlade om (Vetenskapsrådet, 

2011). Deltagarna hade en till två veckor på sig att besvara enkäterna. Efter två veckor 

saknades cirka hälften av den formulärsmängd som behövdes för att göra en analys. Därför 

skickades även enkäten ut via Enkät.se (Enkät.se, 2016). Efter tre dagar på nätet så var 

mängden uppfylld och enkäten valdes att tas bort.  

Databearbetning 

Svarsalternativen sammanställdes till kvantitativa data som sedan fördes in i ”Statistical 

Package for the Social Sciences”, hädanefter omnämnt som SPSS. För att kunna göra analyser 

vändes först vissa av frågorna för stöd och kontroll, så att alla frågor var riktade åt samma 

håll.  

Sedan skapades index för stöd, kontroll, krav, stress och trivsel separat. Det skapades 

även ett index för psykosocial arbetsmiljö, som innefattade stöd, kontroll och krav 

tillsammans. För att kunna bestämma vilka statistiska analyser som skulle genomföras 
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beräknades deskriptiv statistik för de variabler som låg i fokus, vilket var de oberoende 

variablerna stöd, kontroll och krav, samt den beroendevariabeln stress. Trivsel och 

psykosocial arbetsmiljö skapades för att få en bredare syn på vårdpersonals situation på 

arbetsplatsen. 

För att se om det fanns ett samband mellan de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna stöd, 

kontroll och krav i relation till upplevd stress, beräknades Pearsons korrelationskoefficienter 

samt en multipel regression. Korrelationsanalyserna bestod av tre korrelationer: a) mellan stöd 

och stress, b) mellan kontroll och stress, samt c) mellan krav och stress. Efter de tre testerna 

gjordes en korrelation mellan variabeln trivsel och stress, för att se om det fanns något 

samband mellan dessa. Slutligen utfördes en multipel regression för att se vilken av faktorerna 

som predicerade en högre alternativt lägre nivå av stress. Regressionsanalysen används för att 

göra prediktioner av ett genomsnittligt värde på den beroende variabeln utifrån en nivå på de 

oberoende variablerna.  

Resultat 

Predicerar stöd, kontroll och krav vårdpersonals nivå av stress? 

Tabell 1 visar den övergripande deskriptiva statistiken för kön i relation till de olika 

variablerna, genom medelvärden och standardavvikelser. Det syns därmed att kvinnor känner 

en högre nivå av stress än män (kvinnor: M = 1,95, män: M = 1,65). Kvinnorna har även en 

lägre känsla av stöd och kontroll än männen i studien, då stöd har medelvärdet, M = 3,16, och 

kontroll ligger på, M = 3,03 – medan männens upplevda känsla av stöd är, M = 3,40, och 

upplevelsen av kontroll är, M = 3,40. Det syns också att kvinnor har en högre upplevelse av 

krav i arbetet, M = 2,40, än män, M = 2,09.   
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Tabell1   

Medelvärdena och standardavvikelser för olika variabler    

  
Variabler  

  
   

Kön   Oberoende t-test 
Kvinna   Man     
M (SD)   M (SD)    Sig.(2-tailed) 

Stöd   3,16    (0,76)   3,40  (0,62)    ,252 
Krav   3,03    (0,71)   3,40  (0,63)    ,042* 
Kontroll   2,40    (0,53)   2,09  (0,62)    ,063 
Stress   1,95    (0,59)   1,65  (0,67)    ,083 
Trivsel   3,47   (0,63)  3,35  (0,72)    ,539 
 * p< ,05 
 
 

För att se om det var signifikanta skillnader mellan variablerna stöd, kontroll, krav, 

stress, trivsel och kön så användes oberoende t-test. Den enda variabeln som visade 

signifikanta skillnader var kravfaktorn, t(104) = -2,06, p <, 05. 

Efter den deskriptiva statistiken utfördes en korrelationsanalys mellan stöd, kontroll 

och krav, vilka i sammanhanget var sammanställda under begreppet psykosocial arbetsmiljö, i 

relation till stress. Korrelationsanalyserna visar ett signifikant måttligt negativt samband 

mellan psykosocial arbetsmiljö och stress, r (104) = -, 38, p <, 01. 

Sedan genomfördes en korrelationsanalys mellan psykosocial arbetsmiljö och stress 

via tre separata analyser. Dessa gjordes för att undersöka om det fanns samband mellan:1) 

stöd - stress, 2) kontroll - stress, 3) krav – stress. Analys 1 visade en måttlig negativ 

korrelation, r (104) = -.45, p < .05. Analys 2 visade på en stark negativ korrelation, r (104) = -

.52, p < .05. Analys tre visade en stark positiv korrelation, r (104) = .54, p < .05. De tre 

korrelationerna demonstrerar att det finns signifikanta associationer mellan de tre oberoende 

variablerna och den beroende variabeln var för sig. Efter att dessa analyser gjorts så skapades 

en ytterligare analys, denna för att se om variabeln trivsel samvarierar med stress. Analysen 

visade en måttlig negativ korrelation, r (104) = -, 30, p <, 01. Resultatet är att känslan av 

trivsel vårdpersonal känner på arbetet samvarierar med känslan av stress. Variabeln ställdes 

även i relation till stöd, kontroll och krav. Trivsel korrelerade starkt positivt med stöd, r (104) 
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= , 71, p < , 01, vilket betyder att en högre känsla av stöd samvarierar med en högre känsla av 

trivsel. Samtidigt visar det också att kontroll och trivsel korrelerade starkt positivt, r (104) = , 

61, p < , 01: det säger att en hög känsla av kontroll samvarierar med en hög känsla av trivsel. 

Medan stöd och kontroll samvarierar positivt med trivsel så korrelerade krav negativt, r (104) 

= -, 63, p < , 01. Det kan alltså tydas att trivsel är en viktig faktor i och med de olika 

variablerna (se Tabell 2).  

Tabell 2  

Pearson korrelationer mellan stöd, kontroll, krav och trivsel i samband med stress 

Variabler  Stöd  kontroll  Krav  Trivsel 

Stress  -,45**  -.52**  ,54**  -,30** 

Trivsel ,71** ,61** -,63**  

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 
Därefter gjordes en hierarkisk multipel regression. Den gjordes för att se om stöd, 

kontroll och krav predicerade nivån av stress. Variablerna fördes in i olika steg i SPSS då de 

kunde ha olika nivåer av påverkan, den som ansågs ha störst påverkan lades in först. 

Hypotesen är att stöd och kontroll predicerar en lägre nivå av stress, medan krav på 

arbetsplatsen predicerar en högre nivå av stress. Specifikt så visade regressionen på att en 

högre nivå av stöd predicerar en mindre nivå av stress, β = -.45, p < .05. På samma sätt visar 

analysen att en högre nivå av kontroll, också predicerar en mindre nivå av stress, β = -.44, p < 

.05. Medan en hög nivå av krav predicerar en hög nivå av stress, β =.38, p < .05 (se Tabell 3).  

Tabell 3  

Regressionsanalys mellan stöd, kontroll och krav i relation till stress 

 Modell R2 ΔR2  df1        df2    Sig. F Change Standardiserad  
β  

 

Stöd  ,199 ,199  1 102 ,000  -,45 

Kontroll ,278  ,079 1 101 ,001  -,44 

Krav ,354 ,079 1 100 ,001  ,38 
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Diskussion  

Syftet med studien var att se om stöd, kontroll och krav predicerar vårdpersonals nivå 

av stress, vilket är viktigt då människor behöver känna ett visst mått av välbefinnande för att 

trivas på arbetet. Här har välbefinnande definierats som trivsel baserat på kontroll över sin 

arbetssituation och socialt stöd; om inte dessa termer uppfylls kan det leda till en förhöjd nivå 

av stress (Karasek & Theorell, 1990). Detta är av extra vikt inom vården som är ett yrke med 

en generell hög arbetsbelastning och ett högt arbetstempo.   

Resultatet i denna undersökning bekräftade hypotesen att stöd och kontroll predicerade 

en lägre nivå av stress, medan krav på arbetsplatsen predicerade en hög nivå av stress när 

arbetet var för krävande - vilket kan förklaras med att vårdpersonalen getts för små resurser 

för att hantera de uppgifter som skall göras. Dels för att de inte kunde utföra arbetet på ett 

tillfredsställande sätt, exempelvis på grund av brist på personal vilket är ett återkommande 

problem inom vården. Dels för att vårdpersonalen är lågutbildad och därmed ges en lägre grad 

av inflytande (Hochwälder, 2007; Johansson et al., 2013; Pettersson & Viklund, 2015;). 

Vilket i samband med att vårdaryrket även medför att man har en reducerad möjlighet till 

karriärs-och lönemässigt avancemang för det mesta innebär ett ökat missnöje (Hyvönen et al., 

2009; Hyvönen et al., 2011).  

Ett intressant men oväntat resultat som framkom i resultatdelen var att kvinnor kände 

att de hade mer krav än män, så även om det inte framkom några resultat som motsade den 

ursprungliga hypotesen, uppkom det ändå oförväntade resultat bland de demografiska 

frågorna. Under rubriken metod syntes det att trots att det var en mycket större andel kvinnor 

än män av de svarande, så var det en större andel av männen som hade en arbetsledande 

ställning.  

Med facit i hand kan resultaten alltså användas som underlag för ytterligare forskning i 

kommuner över hela landet, då det ger en inblick i hur vården ser ut på kommunala 
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vårdboenden i allmänhet. Det kan även eventuellt bidra med att kommunerna kan bättra på sin 

roll som arbetsgivare. Bland annat genom att öka nivån av inflytande och handlingsutrymmet 

för vårdpersonal (Johansson et al., 2013). Arbetsgivare kan också se över hur de bör agera för 

att alla anställda på boenden ska känna att de har stöd och handledning från 

kommunledningen och chefernas sida. Om de två faktorerna uppfylls på ett tillfredställande 

sätt kan bidra till en minskad stressnivå hos personalen och att fler vill stanna längre på 

samma arbetsplats. Det vore definitivt en fördel på vårdboenden om personalen är långvarig, 

då personalen behöver lära känna de boende och deras behov väl. Det är dessutom en fördel 

även för arbetsgivare att ha nöjd personal, eftersom det förbättrar arbetskvalitén i stort 

(Armelius & Höglund, 2003). Dock är individens egna förväntningar och inställning till 

arbetet, samt individens förväntningar på handledning från chefer, något som kan ytterligare 

påverka trivseln på arbetsplatsen (Jönsson, 2012; Karasek & Theorell, 1990; Prevent, 2016). 

Så ouppfyllda förväntningarna kan leda till en minskning av nivån av trivsel och därmed öka 

den individuella stressen, en faktor som är svår att utesluta.  

Alla vetenskapliga studier oavsett omfattning har begränsningar, exempelvis att 

variationen mellan individer är så pass stor att det blir ett problem om man tar med alltför 

öppna frågor, eftersom det kan innebära att olika individer tolkar frågorna på skilda sätt. I den 

här studien är det svårt att avgöra hur stor variationen mellan individerna är, men i och med 

att det är så stora likheter i arbetsuppgifter - så är förhoppningen att deltagarna har tolkat 

frågorna på samma sätt.  Arbetsmiljöfaktorn kan dock skilja sig åt från boende till boende, 

speciellt då flera olika typer utav vårdboenden var representerade i den här undersökningen. 

En annan begränsning med denna studie att man inte kan generalisera resultatet till hela 

populationen, då deltagarurvalet är för lågt. Trots detta ger resultatet ändå en bra inblick i de 

faktorer som kan påverka vårdpersonals stress på arbetet. Det vore dock bra att ha ett större 

deltagarurval i framtida studier.    
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En annan anledning till en hög stressnivå, förutom det som har undersökts i denna 

studie och som också borde ses över mer i framtida studier kan vara brist på kommunikation 

mellan kollegor (Jönsson, 2012; Pettersson & Viklund, 2015). Ett sätt att öka 

kommunikationen kan vara att satsa på teambuildingaktiviteter och liknande från 

kommunernas håll. Den bristande kommunikationen kan också ha förstärkts av att cheferna 

inte finns på plats ute på vårdboendena, utan befinner sig inne på kommunkontoret.   

I den demografiska delen syntes det att fler män än kvinnor hade en arbetsledande 

ställning, trots att de var färre till antal. Om man ser närmare på fördelningen av arbetsledande 

ställningar/chefsposter i resten av det svenska samhället, kan det antas att en ännu större andel 

män skulle haft en arbetsledande ställning på kommunala vårdboenden i denna undersökning 

om fler män deltagit. Genusperspektivet hade därför varit intressant att undersöka i vidare 

forskning om det är en jämnare fördelning mellan könen. Precis som det hade varit intressant 

att undersöka olika former av Copingmekanismer, det vill säga hanteringsmekanismer som 

underlättar hanterandet av hög stress (Lazarus & Folkman, 1984), vilket uteslöts i den här 

studien då de inte ingår i krav, kontroll och stödmodellen.  

Styrkan med studien är att vi får en inblick i den samlade yrkesgruppen vårdpersonal 

på kommunala vårdboenden, vars trivselnivå kan anses vara av extra vikt då de jobbar med 

vård och omsorg av andra. Vårdyrket behöver helt enkelt till stor del inneha en hög känsla av 

trivsel för att de boende ska tillfriskna snabbare, då både bemötandet och behandlingen av de 

boende kommer att förbättras om vårdpersonalen känner sig tillfredsställda med sitt arbete. 

Eftersom studien gjordes på två frågeformulär där kraven på reliabilitet och validitet redan var 

uppfyllda så kan dessa viktiga beståndsdelar ses som tillfredsställda (Dallner et al., 2000; 

Eskin & Parr, 1996).  

Denna studie tillför viktig information som belyser flera av de delar som behöver 

uppfyllas för att människan skall må bra. Om arbetstagaren känner en hög känsla av trivsel så 
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kommer det att leda till flera saker: omgivningen påverkas positivt, arbetsmoralen blir högre 

och individens egna privatliv kan dessutom också påverkas positivt (Stansfeld et al., 2013). 

Därför är det viktigt att kommunledningar låter arbetstagarna påverka sin arbetssituation och 

uppmuntrar dem genom stöd, handledning och konstruktiv kritik.   

 

  



19 
VÅRDPERSONALS STRESSNIVÅ 

Referenser 

 

Braha, V., & Larsson, A. (2011). Arbetsrelaterad stress bland socialsekreterare: En kvalitativ 

studie om socialsekreterares upplevelse av stress samt hanteringen av den. (C-

uppsats) Högskolan Kristianstad: Sektionen för Hälsa och Samhälle.  

Dallner, M., Lindström, K., Elo, A-L., Skogstad, A., Gamberale, F., Hottinen, V., Knardahl, 

S., & Orhede, E. (2000). Användarmanual för QPSNordic: Frågeformulär om 

psykologisk och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. Nordisk Ministerrådet. 

Elovainio, M., Heponiemi, T., Jokela, M., Hakulinen, C., Presseau, J., Aalto, A., & Kivimäki, 

M. (2015). Stressful work environment and wellbeing: What comes first? Journal of 

Occupational Health Psychology, 20(3), 289-300. doi:10.1037/a0038684 

Enkät.se. (u.å.). Hämtat 10 juni 2016 från Enkät.se: http://www.enkät.se/ 

Eskin, M., & Parr, D. (1996). Introducing a Swedish version of an instrument measuring 

mental stress. (Reports from the Department of Psychology, no. 813), Department of 

psychology, Stockholm University.   

Hochwälder, J. (2007). The psychosocial work environment and burnout among Swedish 

registered and assistant nurses: The main, mediating, and moderating role of 

empowerment. Nursing and Health Sciences, 9, 205-211. doi: 10.1111/j.1442-

2018.2007.00323.x. 

Hyvönen, K., Feldt, T., Tolvanen, A., & Kinnunen, U. (2009). The role of goal pursuit in the 

interaction between psychosocial work environment and occupational well-being. 

Journal of Vocational Behavior, 76, 406-418. doi: 10.1016/j.jvb.2009.10.002. 

http://www.enk%C3%A4t.se/


20 
VÅRDPERSONALS STRESSNIVÅ 

Hyvönen, K., Feldt, T., Tolvanen, A, & Kinnunen, U. (2011). Changes in personal work goals 

in relation to the psychosocial work environment: A two-year follow-up study. Work 

& Stress: An international Journal of Work, Health & Organisation, 25,4, 289-308. 

doi.org/10.1080/02678373.2012.630587. 

Höglund, A., & Armelius, B-Å. (2003). Psykosocial arbetsmiljö hos administrativ personal 

vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. (Forskningsrapport no.3). Institutionen för 

psykologi, Umeå universitet. 

Johansson, G., Sandahl, C., & Hasson, D. (2013). Role stress among first‐line nurse managers 

and registered nurses: A comparative study. Journal of Nursing Management, 21(3), 

449-458. doi:10.1111/j.1365-2834.2011.01311.x 

Jönsson, S. (2012). Psychosocial work environment and prediction of job satisfaction among 

Swedish registered nurses and physicians: A follow-up study. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 20(2), 236-244. doi:10,1111/j.1471-6712.2011.00924.x  

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of 

working life. New York, N.Y.: Basic Books. 

Lazarus, R S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. 

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D., & Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work 

environment and stress-related disorders, a systematic review. Occupational Medicine, 

60(4), 277-286. doi:10.1093/occmed/kqq081 

 



21 
VÅRDPERSONALS STRESSNIVÅ 

Pettersson, S & Viklund, M. (2015). Psykosocial arbetsmiljö och arbetsplats/-yrkesinlåsning 

samt dess samband: Undersköterskor och skötares arbetssituation. (C-uppsats). 

Institutionen för hälsa, vård och välfärd: Mälardalens Högskola. 

Prevent. (u.å.). Arbetsmiljö i samverkan, Svenskt Näringsliv, LO & PTK. Hämtat 10 juni 2016 

från, http://www.prevent.se/ 

Stansfeld, S. A., Shipley, M. J., Head, J., Fuhrer, R., & Kivimaki, M. (2013). Work 

characteristics and personal social support as determinants of subjective well-being. 

Plos ONE, 8(11), 1-8.  

Sundin, L., Hochwälder, J., Bildt, C, & Lisspers, J. (2007). The relationship between different 

work-related sources of social support and burnout among registered and assistant 

nurses in Sweden: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 

44, 758-769. doi:10.116/j.ijnurstu.2006.01.004 

Tuvesson, H., Eklund, M., & Wann-Hansson, C. (2011). Perceived stress among nursing staff 

in psychiatric inpatient care: The influence of perceptions of the ward atmosphere and 

the psychosocial work environment. Issues in Mental Health Nursing, 32(7), 441-448. 

doi:10.3109/01612840.2011.564344 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

http://www.prevent.se/

