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Hur upplever sjuksköterskor och undersköterskor krav, kontroll och stöd - går 

det att predicera till olust inför arbetet? 

Marija Milanovic 

Krav, kontroll och stöd är tre viktiga psykosociala arbetsmiljöfaktorer 

som enligt tidigare forskning har ett samband med stress, vilket 

föreliggande studie inte kunde påvisa. Med en regressionsanalys var 

syftet att undersöka om de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna kan 

predicerar upplevelsen av olust inför arbetet. De nämnda 

hälsofaktorerna samt bristande återhämtning är enligt tidigare 

forskning relevanta att undersöka för att bedöma individers 

välmående. Urvalet bestod av 38 sjuksköterskor och 35 under-

sköterskor. Resultatet visade att lågt socialt stöd och bristande 

återhämtning predicerar känslan av olust inför arbetet. I motsats 

riktning till tidigare forskning visade resultatet att det inte finns några 

skillnader mellan yrkesgrupperna. De psykosociala faktorerna säger 

ingenting om graden av upplevd stress utan de säger mer om olust 

inför arbetet. Studiens slutsatser indikerar att frågor om stress har 

blivit mindre betydelsefulla och att de behövs mer andra frågor som 

till exempel olust inför arbetet till att mäta och förstå arbetsrelaterad 

belastning.  

 

Många människor i vårt samhälle upplever att kraven på produktivitet, engagemang, 

anpassningsförmåga och flexibilitet hela tiden ökar. De arbetar nästan dygnet runt och ändå 

hinner de inte med allt som ska göras. Ständigt växande krav kan bidra till negativ stress och 

drabba alla människor i längden (Perski, 2002). NOISH; The American National Institute for 

Occupational Safety and Health, definierar arbetsrelaterad stress som “the harmful physical 

and emotional responses that occur when the requirements of the job do not match the 

capabilities, resources or needs of the worker” (Palmer & Gyllensten, 2008, sid. 39). En annan 

definition lyder ”Stress är ett förhållande mellan en individ och hennes omgivning som 

uppfattas av individen som tangerande eller överskridande hennes resurser och som utgör ett 

hot mot hennes välbefinnande” (Lazarus & Folkman, 1984, sid. 19, refererat i Jeding et al., 

1999, sid.16). Definitionerna belyser att stress är något individuellt och på ett negativt sätt kan 

drabba dem som inte klarar av påfrestningar i arbete. Inom hälsa och sjukvårdsyrket upplever 

60 procent av kvinnorna att det har alldeles för mycket att göra på arbetsplatsen. Detta enligt 

Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Arbetsmiljöverket där arbetsmiljö-

undersökningar gjorts 2005, 2007 och 2009 och alla resultat slagits samman. 

Sjukvårdspersonal upplever även i samma utsträckning negativ stress på arbetsplatsen, samt 

psykisk påfrestning. Det är därmed ett av det mest utsatta yrkena i Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2010). Vad beror den negativa stressen på och hur kan vi skydda oss själva i ett 

allt snabbare samhälle? 

 

Krav, kontroll och stöd 

Karasek och Theorell (1990) myntade krav och kontroll modellen som kan förklara hög 

belastning på arbetet. Ångest, depression, utmattning och fysisk ohälsa förekommer när de 

psykologiska kraven i arbetet är höga och den anställdes beslutsutrymme samtidigt är lågt. 

Krav definieras som en stressfaktor som kan kopplas till bland annat hög upplevd 

arbetsbelastning med långa arbetstimmar och tidspress. Kontroll definieras som graden av 
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kontroll som individen upplever över sina arbetsuppgifter. Dock är det inte bara frihet i 

handling när man utför sina arbetsuppgifter som minskar påfrestning utan även frihet att 

kunna delta i icke formella arbetsaktiviteter som till exempel fikapauser med kollegorna 

eftersom det leder till ytterligare avslappning under arbetsdagen (Csikszentmihalyi, 1975, 

refererat i Karasek & Theorell, 1990). Därigenom har Karasek och Theorell (1990)  lagt till 

den tredje komponenten i krav och kontroll modellen nämligen, socialt stöd. Stöd definieras 

som graden av socialt, emotionellt och tillförlitligt stöd som upplevs finnas hos 

arbetskamrater och chefer. Stödet är viktigt i processandet av alla händelser och upplevelser 

på arbetsplatsen och bidrar till en minskad känsla av ansträngande krav (Johnson & Hall, 

1988) samt bättre hälsa. Johnson och Hall (1988) konstruerade Figur 1 utifrån Karasek och 

Theorells teori som beskriver de olika psykosocialarbetssituationerna som generellt kan 

förekomma och kategoriseras. De lade dessutom till högt (kollektivt) och lågt (isolerat) stöd 

som kompletterar med ytterligare fyra kategorier. De tre psykosociala miljöskalorna är 

dessutom svagt korrelerade med varandra vilket indikerar att de är relativt oberoende begrepp 

(Johnson & Hall, 1988). Jeding et al. (1999) skiljer på fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 

”Psykosocial” är enbart de psykiska reaktioner som uppstår i sociala strukturer. En arbetsplats 

som har en dålig psykosocial arbetsmiljö förvärras i regel av stress vilket leder till ohälsa.      

 

 

 

Figur 1. Krav, kontroll och stöd modellen. (Johnson & Hall, 1988). Visar även i vilken kategori de två 

yrkesgrupperna hamnade i utifrån Karasek och Theorell (1990) undersökning utifrån hur högt eller lågt de skattat 

krav och kontroll. 

Karasek och Theorell (1990) beskriver vidare att arbeten som har höga krav med låg kontroll 

och lågt socialt stöd (passivt isolerat) löper den största risken att drabbas av stress från arbetet. 

All stressrelaterad påfrestning är dock beroende av individuella karaktärsdrag som ålder, 

utbildning och personlighet. Karasek och Theorell (1990) har applicerat krav, kontroll och 

stöd modellen på olika yrken (utifrån en undersökning gjord i USA) där sjuksköterskorna 

hamnade i en mer gynnsam kategori än undersköterskorna. Kategorin definierar aktiva 

arbeten, där psykiska kraven är höga och beslutsutrymmet är brett. Detta är kännetecknande 

Undersköterskor 

Sjuksköterskor 
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för högpresterande yrken (se Figur 1). Studien visar att sjuksköterskor ”burns the candle at 

both ends” (bränner ljuset åt båda hållen) vilket innebär att de har ett aktivt arbete och en 

aktiv fritid men bibehåller normal hälsa, möjlighet att använda sina kunskaper och färdigheter 

vilket leder till utveckling och mottaglighet för nya kunskaper. Dessutom var deras 

självrapporterade trötthet lägre än vad högbelastningsgruppen (hög stress) uppgav. 

Sjuksköterskorna har vidare högre inkomster än undersköterskor och har överlägset den 

högsta arbetstillfredsställelsen (Karasek, 1979; Kauppinen-Toropainen, 1981, refererat i 

Karasek & Theorell, 1990).  

I högbelastningsgruppen ingick bland annat undersköterskor som anses tillhöra den mest 

ogynnsamma gruppen eftersom de definieras av litet beslutsutrymme och hög psykisk 

arbetsbelastning och höga krav vilket kan leda till stress, utmattning och depression (se Figur 

1). Med andra ord har sjuksköterskor större möjlighet till beslutsfattande. Även om det kan 

vara stressfullt i sig att fatta rätt beslut, är det ännu mer stresspåfrestande att nästintill inte 

kunna få ta några beslut alls som i undersköterskornas fall. Ytterligare två kategorier beskrivs 

(se Figur 1). Den avspända kategorin kännetecknas av hög kontroll och låga krav det vill säga 

lågstress arbeten. I denna arbetssituation är risken för ohälsa liten eftersom man har kontroll 

över arbetsuppgifterna och nya utmaningar samtidigt som det inte ställs några större krav på 

individen. Kombinerat med högt socialt stöd är detta den mest gynnsamma kategorin (låg 

stress kollektivt) och individerna är friskast av alla.  Den sista kategorin består av låg kontroll 

och låga krav (passiva kategorin) som kan leda till minskad motivation och improduktivitet i 

arbetet. Denna kategori hamnar på andra plats som mest ogynnsam efter högstressarbeten 

(undersköterskorna)(Karsek & Theorell, 1990). Dessa teorier om krav, kontroll och stöd 

modellen och förståelsen kring denna, stöds även av arbetslivsinstitutet som avlagt en rapport 

inom området arbete och hälsa (Jeding et al., 1999). 

Demir, Ulusoy och Ulusoy (2003) studie framställer att risken är hög att drabbas av 

utbrändhet vilket är ett resultat av långvarig stress, bland sjuksköterskor eftersom de är ett 

stressfullt fysiskt och emotionellt psykiskt påfrestande arbete. De viktigaste slutsatserna 

visade att högre utbildningsnivå, längre arbetserfarenhet och högre status minskar risken för 

utbrändhet på arbetsplatsen. Samtidigt ökar risken för sjuksköterskor som har problem (lågt 

socialt stöd) med sina medarbetare och dessutom inte är nöjda med sina arbetsförhållanden att 

drabbas av utbrändhet. 

Krav, kontroll och stöd kopplat till återhämtning 

Det finns en uppsjö av forskning kring vad som leder till stress på arbetsplatsen men mindre 

om återhämtningsprocessen från stress. Sonnentag och Zijlstra (2006) har gjort två 

undersökningar där de jämförde individer med hälso- och vårdyrken med ett stort 

representativt urval från den holländska arbetande populationen. Eftersom vårdyrken är 

särskilt utsatta för höga krav med främst hög arbetsbelastning och tidspress som leder till 

svårigheter vad gäller återhämtning och välmående. De undersökte behovet av återhämtning 

kopplat till påfrestande psykosociala arbetsmiljöfaktorer såsom höga krav och låg kontroll. 

Sonnentag och Zijlstra (2006) fann att arbetsrelaterade krav korrelerade positivt med behovet 

av återhämtning det vill säga ju högre krav, desto större behov av återhämtning. 

Arbetsrelaterad kontroll korrelerade negativt med behovet av återhämtning, det vill säga ju 

lägre kontroll desto större behov av återhämtning. Det kan förklaras genom att ha möjlighet 

till självbestämmande när man ska ta en rast och vilken strategi man ska följa i arbetet 

reducerar behovet av återhämtning (Sonnentag & Zijlstra, 2006). Studien visade även att 

övertid var associerat till behov av återhämtning men inte till utmattning. Detta kan tyda på att 

utmattning och behov av återhämtning är kopplade till olika aspekter av arbetet. Människors 

uppskattning av hur mycket de arbetar, graden av upplevd daglig fara och/eller brist på stöd, 



5 
 

graden av ansträngning de behövde investera i arbetet och mängden övertid de arbetade var 

positivt relaterat till behovet av återhämtning. Följdaktigt var behovet av återhämtning starkt 

relaterat till välmående (Sonnentag & Zijlstra, 2006). Resultaten går i linje med Karasek och 

Theorells (1990) krav, kontroll och stöd modell som belyser samma slutsatser.  

 

Sonnentag och Zijlstra (2006) fann dessutom att ansvar i arbetet inte var relaterat till varken 

behov av återhämtning eller utmattning. Det kan tänkas bero på att ansvar inte är en börda, 

vilket kan förklaras av det faktum att människor med högt ansvar ofta arbetar administrativt 

och på högre arbetsnivåer. Förutom det faktum att högt ansvar vanligen sammanfaller med 

hög kontroll över arbetsuppgifterna uppskattar individer på högre arbetsnivåer dessutom sitt 

arbete mer, och finner det mer givande, än individer på lägre arbetsnivåer (Carlopio & 

Gardner, 1995; Coyle-Shapiro & Kessler, 2002, refererat i Sonnentag & Zijlstra, 2006).  

 

Höga stressnivåers påverkan på kropp och hjärna  

McEwen (2007) menar att hjärnan är den viktigaste delen av människan när det handlar om 

upplevelsen av stress eftersom det är hjärnan som avgör vad som upplevs som hotfullt och 

stressande. Därmed svarar hjärnan med psykologisk och beteendemässig respons på olika sätt, 

beroende på individuella olikheter (McEwen, 2007). När man undersöker arbetsrelaterad 

stress brukar man inte gå in på (McEwen, 2007) den akuta stressreaktionen som uppkommer 

vid fara, då hjärnan kopplar på flight or fight respons, eftersom arbetsrelaterad stress i princip 

alltid är resultatet av långvarig belastning. Det är upprepad exponering för individuella 

påfrestande händelser som kan leda till kronisk stress. Som svar på stress frigör kroppen 

kortison för att försöka hantera stressen och skydda kroppen från skada. Därmed försöker 

kroppen bibehålla stabilitet (homeostas d.v.s. jämvikt hos organism) på kortsikt och främjar 

anpassning till den stressfulla vardagen, vilket benämns som allostasis. Vid långvarig 

belastning minskar dock det adaptiva i responsen, då de allostatiska förändringarna med tiden 

leder till ett slitage på kropp och hjärna (McEwen, 2007). Detta uppstår bland annat som en 

följd av otillräcklig vila och återhämtning mellan belastningar. (McEwen, 1993; 1998, & 

Stellar, 1993, & Kuiper et al., 1998, refererat i Gustafsson, Lindfors, Aronsson, & Lundberg, 

2006) Långvarig och återkommande aktivering av de stressfysiologiska systemen kan därmed 

med stor säkerhet leda till förslitning på kroppen och ohälsa på lång sikt. Detta kallas 

allostatic load (överbelastning) som definieras som de fysiologiska negativa konsekvenserna 

av att kroppen under lång tid försökt anpassa sig till den oupphörliga stressen.  

 

Dessutom (Björntorp et al., 1999, McEwen, 1998, refererat i Gustafsson et al., 2006) kan höga 

nivåer av kortison leda till känslan av hjälplöshet, bristande kontroll och olust. Tidigare 

empiriska studier visar även att självskattad olust att gå till arbetet korrelerar positivt med 

högre kortisonvärden för dem som dessutom bedömdes ha bristande återhämtning från arbetet 

än dem som bedömdes mer återhämtade (Gustafsson et al., 2006). Perski (2011) förklarar 

vidare att känna olust att gå till arbetet kan vara ett tecken på att kroppen varit i obalans en 

längre tid och att personen har eller är på väg att drabbas av negativ stress.  

 

Det är viktigt att belysa att känna olust inför arbetet inte är något trivialt utan kan vara ett 

första tecken på att kroppen är på väg att drabbas av överbelastning med hög negativ stress 

pågrund av bristande möjligheter till återhämtning. Vikten i detta styrks av arbetsmiljöverket 

(2011) som rapporterar att ohälsa som beror på organisationen samt negativa sociala 

relationer på arbetsplatsen har ökat de senaste åren. Fler än var sjätte arbetstagare känner olust 

att gå till arbetet visar de senaste undersökningarna.  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om krav, kontroll och stöd kan predicera 

olust inför arbetet, och vidare om bristande återhämtning och självskattad stress ytterligare 

bidrar till att förklara graden av olust inför arbetet. Sekundärsyftet var att se hur höga krav, 

hur mycket kontroll och hur mycket stöd sjuksköterskor och undersköterskor upplever att de 

har och får i sitt arbete. Och om det finns några skillnader mellan sjuksköterskor och 

undersköterskor vad gäller krav, kontroll och stöd, bristande återhämtning, stress och känslan 

av olust inför arbetet. 

 

Hypotes 1: Det går att predicera olust inför arbetet utifrån krav, kontroll och stöd i arbetet. 

Hypotes 2: Bristande återhämtning och självskattad stress bidrar till att förklara mer av 

variansen i olust inför arbetet utöver vad som förklaras av krav, kontroll och stöd.  

Hypotes 3: Det finns skillnader mellan sjuksköterskor och undersköterskor vad gäller krav, 

kontroll och stöd, bristande återhämtning, stress och känslan av olust inför arbetet.    

 

Metod 

Procedur 

En kvantitativ datainsamling genomfördes av handledaren till den föreliggande studie, Ulrica 

von Thiele Schwarz med forskarteam. Den genomfördes vid en akutmottagning i maj 2010, 

som en förmätning av personalens upplevda arbetssituation som en del av ett större, 

longitudinellt projekt, TEPPP-projektet. Självskattningsenkäten innehöll 70 item som 

fokuserar på olika aspekter av arbetssituationen såsom upplevd stress, återhämtning, 

arbetstillfredsställelse och arbetsförmåga hos personalen. Deltagarna blev meddelade via e-

post, syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och anonymt och att inga 

individer skulle vara identifierbara i det slutgiltiga materialet. E-posten innehöll en kodad länk 

till den webbaserade enkäten. 

 

Urval/Undersökningsdeltagare 

Samtliga sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare som var i aktiv tjänst på den 

aktuella akutmottagningen belägen i Mellansverige, erbjöds att delta, totalt ca 110 personer. 

Av dessa besvarade totalt 95 personer på enkäten, 80 av dessa var sjuksköterskor eller 

undersköterskor. Föreliggande studie (som behövdes för att besvara syftet) bygger på data 

enbart från de kvinnliga sjuksköteskorna och undersköterskorna (73 st.), eftersom männen (7 

av totalt 80 st.) utgjorde en allt för liten minoritet för att möjliggöra könsstratifierade analyser. 

Av dessa är 38 sjuksköterskor och 35 undersköterskor med en medelålder på 39 år (s = 9) 

respektive 48 år (s = 10). Totalt var den yngsta 24 år gammal och den äldsta 63 år gammal. 

Det förekom även ett internt bortfall på 33 item (1,2 procent). Det interna bortfallet ersattes 

med individens medelvärde på aktuellt index. 

  

Mätinstrument 

Enkäten är uppbyggd av delar och kortversioner av olika validerade självskattnings-

instrument/skalor. Av de 70 item som enkäten innehöll har 36 item används och bildat 5 index 

genom att summera item som tillhörde respektive index och dela det värdet på antalet item 

som användes för att få ut ett skattat medelvärde. Eftersom de olika item gick åt olika håll och 

höga värden motsvarade både positiva och negativa svar för de olika item så gjordes en 

omvändning av svarsalternativen så att samtliga höga värden belyste ett negativt svar. Indexen 

användes till att analysera datamaterialet och få fram ett resultat och svar på syftet för 
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föreliggande studie. Av bakgrundsfrågorna användes befattning/yrkestitel för att dela in 

undersökningspersonerna till sjuksköterskor respektive undersköterskor.  

Därefter användes The Swedish Demand-Control-Support questionnaire (DCSQ) som utgår 

ifrån Karasek och Theorells (1979; 1990) krav, kontroll och stöd modell vilket mäter 

arbetssituationen, den psykosociala belastningen och upplevelsen av arbetet. De 

psykometriska egenskaperna i DCSQ är tillfredställande och frågorna användas med god 

validitet bland olika nivåer av utbildning, erfarenheter och depression (Sanne, Torp, Mykletun 

& Dahl, 2005). Mer specifikt användes fem item som bildade ett index till att mäta hur höga 

krav individen upplevde på arbetsplatsen. Till exempel, kräver ditt arbete att du arbetar 

mycket fort? Har du tillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna? Cronbach´s Alfa 

beräknades på det aktuella materialet till 0,68. Två item användes som bildade ett index till att 

mäta upplevd kontroll på arbetsplatsen med frågorna; Har du frihet att bestämma hur ditt 

arbete skall utföras? Har du frihet att bestämma vad som skall utföras i ditt arbete? 

Cronbach´s Alfa beräknades på det aktuella materialet till 0,79. Till att mäta hur mycket stöd 

individen upplevde på arbetsplatsen användes sex item som bildade ett index. Till exempel, 

mina arbetskamrater ställer upp för mig? Man har förståelse för att jag kan ha en dålig dag? 

Cronbach´s Alfa beräknades på det aktuella materialet till 0,71. För samtliga tre index fanns 

en fyrgradig likertskala med svarsalternativen från; Nej, så gott som aldrig (1) till Ja, ofta (4). 

Till att mäta återhämtning och utmattning från arbetet användes sex item som bildade ett 

index som mäter återhämtning och utmattning under och efter en arbetsdag, graden av 

återhämtning nästföljande morgon samt efter en helg eller två dagars ledighet. Med till 

exempel frågorna; Känner du dig utvilad och återhämtad när du börjar arbetet? Har du under 

de senaste tre månaderna haft svårt att sova därför att tankarna på jobbet hållit dig vaken? 

Cronbach´s Alfa beräknades på det aktuella materialet till 0,76. För detta index fanns en 

femgradig likertskala med svarsalternativen från; Aldrig (1) till Mycket ofta (5). För varje 

skala var item tillagda så att höga värden motsvarade hög grad av trötthet och otillräcklig 

återhämtning (Aronsson, Astvik, & Gustafsson, 2010).  

För att undersöka upplevelsen av stress användes Precived Stress Scale (PSS) som är ett 

generellt mått på upplevd stress. PSS innehåller 14 item som bildade ett index som mäter till 

vilken grad i olika situationer i livet upplevs som stressfulla. PSS item är konstruerade för att 

belysa till vilken grad respondenterna finner sina liv som oförutsägbara, överbelastade och 

okontrollerbara, vilket har påvisats vara de tre viktigaste komponenterna vad gäller stress. 

Testets reliabilitet och validitet har undersökts och blivit godtagbar av Cohen, Kamarck och 

Mermelstein (1983). Frågorna var till exempel, hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig nervös och stressad? Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft 

kontroll över irriterande moment i ditt liv? Cronbach´s Alfa beräknades på det aktuella 

materialet till 0,83. För PSS index fanns en femgradig likertskala från; Aldrig (1) till Mycket 

ofta (5) (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983).  

Slutligen användes ett singel item som används i SCB:s arbetsmiljöundersökningar som 

kopplades till övriga index. Frågan löd; Händer det att du känner olust när du går till arbetet? 

För denna fråga fanns en sexgradig likertskala från; Inte alls (1) till Varje dag (6).   

Statistisk Analys 

Med statistikprogrammet IBM SPSS 19 undersöktes indexens (krav, kontroll, stöd, bristande 

återhämtning och stress) reliabilitet med Cronbach´s Alpha (CA) för att se om de passar för 
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att estimera homogeniteten i en faktor. Resultatet av samtliga CA-värden är godtagbara enligt 

rekommendationer (Bryman, 2002) som anser att ett CA-värde bör ligga kring 0,7-0,8. 

Värden över 0.9-0.95 kan anses för höga, då frågornas medelvärde då korrelerar för starkt och 

kan mäta exakt samma sak. 

  

Därefter användes SPSS till att utföra stegvisa regressioner för att undersöka om krav, 

kontroll och stöd, bristande återhämtning och självskattad stress kunde predicera känslan av 

olust inför arbetet. Krav, kontroll och stöd lades till i steg 1 (block 1), bristande återhämtning i 

steg 2 (block 2) och självskattad stress i steg 3 (block 3). En multipel regression med stegvis 

(block) metod som analysmetod valdes för att undersöka vilka och hur mycket av de 

oberoende variablerna som kan förklara olust inför arbetet.   

Därefter undersöktes med oberoende t-test om det finns några skillnader mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor vad gäller krav, kontroll och stöd, stress, bristande 

återhämtning och olust inför arbetet. Slutligen delades krav, kontroll och stöd in i högt och 

lågt utifrån respektive median som bildade höga krav och låga krav osv. Därefter sattes de tre 

skattade värdena ihop manuellt per individ. Varje individ hade då ett mönster till exempel 

höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd och sedan räknades det ut hur många som hamnat 

i respektive kategori procentuellt (se figur 2).  

 

Resultat 

Resultatet visar i tabell 1 att det fanns en positiv korrelation mellan höga arbetskrav och lågt 

socialt stöd (p<.05). Det fanns även en positiv korrelation mellan höga arbetskrav och 

bristande återhämtning (p<.05). Därtill korrelerade även bristande återhämtning med låg 

arbetskontroll (p<.05). Känna olust till arbetet korrelerade positivt med höga arbetskrav 

(p<.05) samt korrelerade dessa olustkänslor ännu starkare med lågt socialt stöd (p<.01) och 

hög grad av självskattad stress (p<.01) och även starkt bristande av återhämtning (p<.01). 

Stress och bristande återhämtning visade slutligen en stark positiv korrelation (p<.01). Övriga 

variabler korrelerade inte med varandra i föreliggande studie.    

 

Tabell 1.  

Korrelationer, medelvärden, standardavvikelser och Cronbach´s Alpha av studiens grundvariabler (n = 73)  

Dimensioner 1 2 3 4 5 6 

1.Höga arbetskrav .68      

2.Låg arbetskontroll .07 .79     

3.Lågt socialt stöd .24* .12 .71    

4.Stress .18 -.02 .20 .83   

5.Bristande återhämtning .26* .27* .12 .46** .76  

6.Känna olust inför arbetet .27* .17 .42** .42** .52**  

       

Medelvärde 3.28 2.69 1.97 2.74 3.16 2.55 

Standardavvikelse .40 .65 .39 .53 .65 1.20 

* p < .05. ** p < .01. 

 

För att testa hypotes 3 gjordes ett oberoende t-test. Det undersöktes om det fanns några 

skillnader mellan hur de 38 sjuksköterskorna och 35 undersköterskorna skattat samtliga 

variabler som undersökts i föreliggande studie. Inga sådana skillnader kunde påvisas för 

någon av de ingående variablerna: krav (t=1.34, p=.19), kontroll (t=-.28, p=.78), stöd (t=1.44, 
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p=.15), bristande återhämtning (t=1.19, p=.24), stress (t=.18, p=.86) eller känna olust inför 

arbetet (t=.23, p=.82). I och med detta förkastades hypotes 3 och ingen vidare uppdelning 

gjordes mellan yrkesgrupperna.  

 

Därefter, för att testa hypotes 1 och 2 gjordes en multipel regression (se tabell 2) med stegvis 

(block) metod där den beroende variabeln var frågan om man känner olust när man går till 

arbetet. Resultatet visade att steg 1, när krav, kontroll och stöd användes i modellen, var 

signifikant (pFchange<.0001) och kunde förklara 21,8 procent av variansen i att känna olust när 

man går till arbetet (pFmodel<.001). Endast lågt socialt stöd var dock en signifikant (p<.01) 

faktor. I steg 2 lades bristande återhämtning till vilket förbättrade modellen signifikant 

(pFchange<.001). Modellen förklarade nu 40,2 procent av variansen (pFmodel<.001). Både lågt 

socialt stöd (p<001) och bristande återhämtning (p<.001) var signifikanta prediktorer. I steg 3, 

där stress lades till, förbättrades inte modellen signifikant. Resultatet visade att hypotes 1 och 

2 delvis stämde. Sammanfattningsvis visade resultatet att lågt socialt stöd och starkt bristande 

återhämtning från arbetet resulterar i känslan av olust när man går till arbetet. 

       
 

Tabell 2.  

Prediktorerna för att känna olust när man går till arbetet för arbetande sjuksköterskor och undersköterskor  

(n = 73). 

 

Prediktorer 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

Beta B Beta B Beta B 

Höga arbetskrav .18 .53 .07 .20 .06 .19 

Låg arbetskontroll .12 .22 .01 .01 .03 .06 

Lågt socialt stöd .36** 1.10** .34*** 1.05*** .32** .97** 

Bristande återhämtning   .46*** .85*** .38*** .70*** 

Stress 

 

    .17 .39 

R2  .22  .40  .42 

R2 Change  .22  .18  .02 

F Change  6.43***  20.85***  2.58 

* p < .05; ** p < .01; *** p < .001. 

 

 

Figur 2 visar den procentuella fördelningen av samtliga undersökningsdeltagare i de tidigare 

nämnda olika kategorierna. Den största gruppen, 20, 5 procent, hamnade i höga krav, hög 

kontroll och högt socialt stöd kategorin som definierar individer som är aktiva och 

hälsosamma. Den minsta gruppen, 6,8 procent, hamnade i höga krav, låg kontroll och lågt 

socialt stöd kategorin som definierar individer som har störst chans att drabbas av negativ 

stress. Figuren är en deskription av individernas skattning och på grund av att urvalet var för 

litet (73 individer), kunde inga statistiska analyser utföras.  
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Figur 2. Procentuellt fördelat var de 73 undersökningsdeltagarna hamnade i för kategori enligt krav, kontroll och 

stöd modellen (Johnson & Hall, 1988).  

 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om krav, kontroll och stöd kan predicera 

olust inför arbetet, och vidare om bristande återhämtning och självskattad stress ytterligare 

bidrar till att förklara graden av olust inför arbetet. Sekundärsyftet var att se hur krav, kontroll 

och stöd upplevs av sjuksköterskor och undersköterskor. Och om det finns några skillnader 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Resultaten visar att olust inför arbetet till stor del 

kan förklaras av lågt socialt stöd och bristande återhämtning, medan krav, kontroll och 

upplevd stress inte predicerar olust inför arbetet. Därefter visar resultaten att det inte finns 

någon skillnad mellan sjuksköterskor och undersköterskor i vare sig krav, kontroll och stöd 

eller återhämtning, stress och olust inför arbetet. Gemensamt upplevde den största gruppen 

höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd. Den minsta gruppen upplevde däremot höga 

krav, låg kontroll och lågt socialt stöd. 

 

Krav, kontroll och stöd  

Enligt Karasek och Theorell (1990) är krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen relaterat till 

graden av upplevd stress vilket inte kan bekräftas i föreliggande studies undersökning. 

Resultatet visar att det inte finns något samband mellan varken krav, kontroll eller stöd och 

graden av upplevd stress. Bland sjukvårdspersonal upplever 60 procent negativ stress på 

arbetsplatsen (Statistiska centralbyrån, 2010). Det kunde inte heller bekräftas av föreliggande 

resultat eftersom den största gruppen (20,5 procent) av undersökningsdeltagarna hamnade i 

höga krav, hög kontroll och högt socialt stöd kategorin som definierar individer som är aktiva 

och hälsosamma. Den minsta gruppen (6,8 procent) hamnade däremot i hög stress kategorin 

med höga krav, låg kontroll och lågt socialt stöd som definierar individer som har störst chans 

17,8 % 

6,8 % 

13,7 % 

11 % 

9,6 % 

9,6 % 

20,5 % 

 11 % 
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att drabbas av negativ stress (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet (se Figur 2) är en 

deskription och för att säkerställa resultatet krävs fler undersökningspersoner för statistiska 

analyser. På grund av att 73 individer fördelat på 8 kategorier i snitt skulle utgöra ca 9 

personer i varje grupp, vilket är för små grupper för trovärdiga statistiska analyser. 

Krav, kontroll och stöd kopplat till återhämtning 

Undersökningen visar att det finns ett samband mellan höga arbetskrav och bristande 

återhämtning i en positiv korrelation som innebär att ju högre krav man upplever desto större 

bristande återhämtning. På samma vis finns det ett positivt samband mellan låg arbetskontroll 

och en ökad brist på återhämtning. Ju lägre kontroll desto större bristande återhämtning. Detta 

går även i linje med tidigare forskning som kommit fram till samma slutsatser i sin forskning 

(Karasek & Theorell, 1990, Sonnentag & Zijlstra, 2006). De har även funnit ett samband 

mellan lågt socialt stöd och återhämtning (Sonnentag & Zijlstra, 2006), vilket däremot 

föreliggande studie inte kunde påvisa. Sonnentag och Zijlstra (2006) fann dessutom att 

behovet av återhämtning var starkt relaterat till välmående vilken kontrollerades med studiens 

fråga; ”känna olust inför arbetet” som starkt korrelerade med bristande återhämtning. De fann 

även att högt ansvar sammanfaller med hög kontroll vilket ökade uppskattningen till arbetet 

samt att individer på högre arbetsnivåer finner deras arbete mer givande än människor på 

lägre arbetsnivåer (Carlopio & Gardner, 1995; Coyle-Shapiro & Kessler, 2002, refererat i 

Sonnentag & Zijlstra, 2006). Studiens resultat visade dock inte några samband mellan låg 

arbetskontroll och att känna olust inför arbetet. Tvärtom visade resultatet att låg arbetskontroll 

endast har ett samband med bristande återhämtning. Det betyder att upplevd låg kontroll på 

arbetsplatsen inte leder till olust inför arbetet utan bara att man behöver mer tid för 

återhämtning.  

 

Höga stressnivåers påverkan på kropp och hjärna 

Resultatet visar att det finns en korrelation mellan stress och bristande återhämtning, ju mer 

stressad man är desto svårare blir det att återhämta sig. Detta går i linje med tidigare forskning 

som säger att konsekvenser av långvarig stress gör det svårt för kroppen att återhämta sig och 

på lång sikt kan det leda till ohälsa (McEwen, 1993; 1998, Stellar, 1993, & Kuiper et al., 

1998, refererat i Gustafsson et al., 2006). Ytterligare forskning menar att socialt stöd från 

chefer och vänner (arbetskamrater) leder till minskad långvarig stress och en negativ livsstil 

(Demir et al., 2003, Karsek & Theorell, 1990). Studiens resultat kunde däremot inte påvisa 

någon som helst koppling mellan lågt socialt stöd och ökad upplevd stress. Däremot kunde 

lågt socialt stöd starkt predicera känslan av olust inför arbetet. Vad är det då för skillnad 

mellan att vara negativt stressad och att känna olust? Perski (2011) förklarar att känna olust 

inför arbetet kan vara ett tecken på att kroppen varit i obalans en längre tid och att personen 

har eller är på väg att drabbas av negativ stress. Resultatet visar vidare att lågt socialt stöd och 

bristande återhämtning är de två viktigaste komponenterna till att predicera olust inför arbetet. 

Tidigare forskning belyser vikten i känslan av olust inför arbete eftersom det korrelerar med 

höga nivåer av kortison (Björntorp et al., 1999, McEwen, 1998, refererat i Gustafsson et al., 

2006) och att de som är mer återhämtade från arbetet även känner mindre olust inför arbetet 

(Gustafsson et al. 2006).     

Genom att använda frågan ”känner du olust inför arbetet” i kombination till frågor om stress 

(PSS) kan man fånga upp fler människor som är på väg att drabbas av negativ stress. Det kan 

förklaras med att olust är ett tidigt tecken på stress och därför har upplevelsen av stress inte 

kunnat uppfattas tillräckligt av individen för att ett samband till lågt socialt stöd ska kunna 

påvisas i undersökningen. Dessutom kan det bero på social önskvärdhet bias eftersom det 

råder en norm som säger att det är positivt att vara stresstålig, kunna hantera många bollar i 

luften samtidigt och så vidare vilket kanske gör att människor skattar stress lägre än vad som 
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egentligen är fallet. Medans att känna olust till att gå till arbetet inte behöver ha lika stor bias 

eftersom det inte finns några negativa personliga egenskaper i att känna stark olust och 

möjligheten blir större att personerna svarar sanningsenligt. Dessutom ser vi en koppling 

mellan frågor om bristande återhämtning och olust frågan. Det vill säga att om olust är ett 

tidigt tecken på stress så har upplevd bristande återhämtning redan infunnit sig här och man 

kan ta tag i problemet innan det går så långt att man skattar stark upplevd stress. Studiens 

resultat indikerar att frågor om stress har blivit mindre betydelsefulla, kanske inte så konstigt 

då PSS är ca 30 år gammal. Och att de behövs mer andra frågor som till exempel olust inför 

arbetet till att tidigare upptäcka och förstå arbetsrelaterad belastning. 

Ett problem som alltid förekommer vid frågor som rör hälsan är kausala samband (orsak och 

verkan).  Föreliggande studie är gjord med en tvärsnittsundersökning vilket betyder att de inte 

går att utsäga några kausala samband. En longitudinell studie hade varit mer lämpligt samt 

hade det krävts experimentella studier eller dylikt för att helt kunna vara på den säkra sidan. 

Är olustkänslor inför arbetet ett första tecken på att man är på väg att bli stressad eller är det 

på grund av att man redan är stressad som man börjar känner olust inför arbetet? 

Skillnader mellan yrkesgrupperna  

Karasek och Theorell (1990) menar att de finns skillnader i hur sjuksköterskor och 

undersköterskor upplever krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen. Studiens resultat visar dock 

att det inte finns några signifikanta skillnader mellan sjuksköterskorna och undersköterskorna. 

Istället tycks de båda yrkesgrupperna uppleva de psykosociala faktorerna på liknande sätt. De 

upplever även stress, bristande återhämtning och olustkänslor att gå till arbetet på liknande 

sätt vilket går emot ytterligare forskning (Carlopio & Gardner, 1995; Coyle-Shapiro & 

Kessler, 2002, refererat i Sonnentag & Zijlstra, 2006, McEwen, 2007) som förklarar att de ska 

finnas skillnader i dessa hälsofaktorer beroende av olika utbildningsnivåer, arbetsnivåer och 

inkomster. Sjuksköterskor tjänar i snitt mer än undersköterskor och bekräftas av 

lönestatistiken i Sverige 2011 och har sett ut på liknande sett under flera år. 

 

Demir et al. (2003) drar även slutsatsen att högre utbildningsnivå och högre status minskar 

risken för utbrändhet på arbetsplatsen. Givet att olust inför arbetet och stress belyser tidiga 

tecken på detta, ger resultatet i föreliggande studie inte stöd för det. Att arbeta som 

sjuksköterska kräver i Sverige en högre utbildning än vad som krävs för att arbeta som 

undersköterska. På grund av det är de högre rankade inom sjukhushierarkin och därigenom 

fått högre status än undersköterskorna. Resultatet visar ändock att sjuksköterskorna inte har 

bättre förutsättningar i något avseende.  

 

Resultatet kunde inte påvisa några skillnader mellan hur sjuksköterskor respektive 

undersköterskor skattat krav, kontroll och stöd vilket delvis kan bero på att Karasek och 

Theorells (1990) undersökning gjordes i USA och studiens undersökning gjordes i Sverige. 

Hur arbetet organiseras på sjukhus i USA kan förmodas skilja sig från Svenska sjukhus 

arbetsorganisation. Att samtliga faktorer inte kunde påvisa några skillnader mellan 

yrkesgrupperna skulle kunna förklaras av SCB som slagit ihop sjuksköterskor och 

undersköterskor till en grupp som benämns sjukvårdspersonal och redovisat självskattad 

negativ stress och psykiska påfrestningar. Tidigare forskning belyser även att trots att 

sjuksköterskor har större möjlighet till beslutsfattande (kontroll) än undersköterskor så kan det 

vara stressande i sig att fatta rätt beslut (Karasek & Theorell, 1990). Sjuksköterskornas arbete 

är både stressfullt fysiskt och emotionellt psykiskt påfrestande vilket ökar risken att drabbas 

utav arbetsrelaterad stress (Demir et. al., 2003). Det kan tänkas att sjuksköterskor som 

upplever beslutsfattandet som stressfullt och känner fysiska och psykiska överansträngningar 
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kan dras närmre den högt stressade kategorin (se Figur 1), därmed blir skillnaden mellan 

sjuksköterskor och undersköterskor inte lika tydlig.  

 

Ytterligare en dimension gör det desto märkligare att inga signifikanta skillnader mellan 

yrkesgrupperna kunde utläsas. Olika utbildningar och inkomster med samlingsnamnet 

socioekonomisk status (SES) har en väsentlig roll vad gäller dödlighet och sjuklighet av ett 

flertal sjukdomar. Individer med lågt SES är mer utsatta än de med högre SES i 

industrialiserade västerländska samhällen (Adler et al., 1993; 1999, refererat i McEwen, 

2007). Till och med en subjektiv självskattning av SES med utbildning och inkomst som mått, 

visar en stark indikator till hälsotillståndet. De som skattar lågt SES har kopplatsamman med 

negativa känslor av ekonomisk osäkerhet, låg kontroll över sin socioekonomiska position 

(Singh-Manoux et al., 2005, refererat i McEwen, 2007), och låg självkänsla (McEwen, 2007). 

Att arbeta som sjuksköterska kräver i Sverige en högre utbildning än vad som krävs för att 

arbeta som undersköterska och enligt statistiken bör sjuksköterskor i snitt ha högre lön än 

undersköterskor. I och med det skiljer sig sjuksköterskor och undersköterskor åt i SES och 

därmed borde de uppleva arbetsförhållandena på olika sätt. Den subjektiva självskattningen 

av SES har inte undersökts i föreliggande studie och vore intressant att undersöka bland 

sjuksköterskor och undersköterskor i vidare forskning.    

Att det inte finns en statistisk signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och undersköterskor 

vad gäller samtliga faktorer betyder inte att det uteslutande inte finns en skillnad i den totala 

populationen utan bara att studiens stickprov inte kunde påvisa någon skillnad. De 

parametiska test som användes för analysen är kända för att vara osäkra vid allt för små 

stickprov (Bryman, 2002), vilket 35 och 38 individer i vardera grupp möjligen kan vara.  

Detta eftersom det rimligen kan finnas en skillnad i populationen men eftersom de tillgängliga 

undersökningsdeltagarna är för få i förhållande till storleken på skillnaden (effektstorleken) 

för att det ska bli signifikant i föreliggande studies stickprov. Med det sagt är det svårt att säga 

hur många personer som hade behövts eftersom för få och för många undersökningsdeltagare 

kan leda till felaktiga resultat. 

 

Vidare innehöll urvalet så pass få män att könsstratifierade analyser inte kunde möjliggöras 

och räknades i och med det inte med i studien. Det betyder följaktligen att resultatet inte säger 

någonting om manliga utan endast kvinnliga sjuksköterskor och undersköterskor. 

Undersökningen är därefter bara baserad på en självskattad enkät vilket betyder att deltagarna 

kan ha svarat med olika typer av bias som till exempel social önskvärdhet bias. Det kan till 

exempel tänkas högt önskvärt att vara stresstålig. Det kan dessutom tänkas högt önskvärt att 

ha höga krav från chefen och högre kontroll än vad man egentligen har. Ytterligare bias kan 

tänkas träda i kraft på grund av för få svarsalternativ, 1-4 eller 1-5 eftersom de är vanligt att 

inte vilja fylla i extremvärdena, i detta fall 1 och 4 samt 1 och 5. Det som kvarstår då är bara 2 

och 3 samt 2, 3 och 4 vilket gör variansen ytterst begränsad och bidrar till svårigheter att 

kunna utläsa några skillnader. Frågan om olust inför arbetet, hade däremot lite bredare varians 

nämligen 1-6. Undersökningen är dessutom enbart gjord på sjuksköterskor och 

undersköterskor eftersom de anses tillhöra en utsatt yrkesgrupp och det är troligt att resultatet 

går att generalisera till andra liknande yrken såsom socialarbeten och lärare med mera dock 

går det inte att säkerställa utifrån föreliggande studies resultat om de går att generalisera till 

andra yrkesgrupper. För vidare forskning kan det vara intressant att undersöka en tredje 

grupp, sjukhusläkare för att se vad högre rankade inom sjukhushierarkin skulle bidra med för 

resultat. 
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Sammanfattningsvis behövs det fler undersökningspersoner och upprepade mätningar till att 

säkerställa studiens resultat ytterligare. Föreliggande studie har däremot påvisat att det finns 

en skälig grund till att utveckla forskningen. Därefter behöver man inkludera frågor om olust 

inför arbetet i frågor kring stress samt kontrollera bristande återhämtning för att kunna mäta 

och förstå arbetsrelaterad belastning. Vårdyrket är ett av de mest utsatta yrkena i Sverige 

(Statistiska centralbyrån, 2010), och därför behöver man mäta arbetsrelaterad belastning 

oftare och vid behov införa åtgärder för att kunna skydda individer i ett allt snabbare 

samhälle.          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Referenser 

Arbetsmiljön. (2009). Besökt 25.10.2011 på www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2009.aspx 

Arbetsmiljöverket. (2011). Besökt 11.12.2011 på www.av.se/teman/omsorg/arbetsbelastning/ 

Aronsson, G., Astvik, W., & Gustafsson, K. (2010). Arbetsvillkor, återhämtning och hälsa – en studie av 

förskola, hemtjänst och socialtjänst. Arbete och Hälsa, 44 (7). 

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of Health 

and Social Behavior, 24, 385-396. 

 

Demir, A., Ulusoy, M., & Ulusoy, M. F. (2003). Investigation of factors influencing burnout levels in the 

professional and private lives of nurses. International Journal of Nursing Studies, 40, 807–827.  

 

Gustafsson, K., Lindfors, P., Aronsson, G., & Lundberg, U. (2006). Validering av frågor avseende nedvarvning 

och återhämtning – samband mellan salivkortison och subjektiva skattningar. Arbete och Hälsa, 8. 

 

Jeding, K., Hägg, G. M., Marklund, S., Nygren, Å., Theorell, T., & Vingård, E. (1999). Ett friskt arbetsliv. 

Fysiska och psykosociala orsakssamband samt möjligheter till prevention och tidig rehabilitering. Arbete och 

Hälsa, 22. 

 

Johnson, J. V., & Hall, E.M. (1988). Job Strain, Work Place Social Support, and Cardiovascular Disease: A 

Cross-Sectional Study of a Random Sample of the Swedish Working Population. American Journal of Public 

Health, 78, 1336-1342. 

 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990). Healthy work.Stress, Productivityand the Reconstruction of Working Life. 

New York, NY: Basic Books. 

 

Lönestatistik. (2011). Besökt 11.12.2011 på www.lonestatistik.se 

 

McEwen, B. S. (2007). Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation: Central Role of the Brain. 

Physiol, 87, 873-904.  

 

Sanne, B., Torp, S., Mykletun, A., & Dahl, A. A. (2005). The Swedish Demand-Control-Support Questionnaire 

(DCSQ): Factor structure, item analyses, and internal consistency in a large population. Scandinavian Journal of 

Public Health, 33, 166-174.  

 

Statistiska centralbyrån. (2010). Besökt 23.12.2011 på www.scb.se 

 

Perski, A. (2002). Ur balans. Om stress, utbrändhet och vägen tillbaka till ett balanserat liv. Uddevalla: Bonnier 

Fakta.    

 

Perski, A. (2011, December). Stress och sjukdom. Hämtad 11 december 2011, från 

www.stressmottagningen.org/html/body_inledning.html 

 

Sonnentag, S., & Zijlstra, F. R. H. (2006). Job Characteristics and Off-Job Activities as Predictors of Need for 

Recovery, Well-Being, and Fatigue. Journal of Applied Psychology, 2, 330-350.  

 

Palmer, S., & Gyllensten, K. (2008). How Cognitive Behavioural, Rational Emotive Behavioural or Multimodal 

Coaching could Prevent Mental Health Problems, Enhance Performance and Reduce Work Related Stress. 

Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 38-52. 

 

 

http://www.av.se/statistik/officiellt/arbetsmiljon_2009.aspx
http://www.scb.se/

