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SAMMANFATTNING  

Förändringar på arbetsmarknaden på grund av nedskärningar och effektiviseringar har för 

individen inneburit mer ansvar, tyngre arbetsbörda och högre krav i arbetsuppgiften. Med 

denna utveckling har stressrelaterade sjukdomar ökat i Sverige de senaste åren. Det 

framkommer att det sociala stödet kan fungera som en hälsofrämjande resurs i förhållande 

till graden av arbetsrelaterad stress. Vidare kan en hög belastning i arbetslivet och i 

privatlivet kan ha en negativ effekt och bidra till en högre skadlig stressnivå. Syftet med 

studien är därefter att undersöka i vilken utsträckning socialt stöd och dubbelbelastning kan 

kopplas till arbetsrelaterad stress. Resultatet har analyserats med teoretisk ansats utifrån 

Krav-kontroll-stödmodellen och socialt stöd som hälsofrämjande resurs. För att undersöka 

sambandet mellan socialt stöd och dubbelbelastning i förhållande till arbetsrelaterad stress 

tillämpades en kvantitativ enkätstudie. Insamlad data analyserades i univariata samt 

multivariata linjära regressionsanalyser. Analysen visade inte att arbetsrelaterad stress hade 

något signifikant samband med socialt stöd i arbetslivet, i privatlivet och dubbelbelastning. 

Dock framkom det att kön var associerat med graden av arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Arbetsliv, Enkätstudie, Folkhälsa, Krav-kontroll-stödmodellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Changes in the labor market because of downsizing and efficiency improvements for the 

individual meant more responsibility, workload and the increasing demands of the job. With 

this development, stress-related diseases have increased in Sweden in recent years. It 

appears that social support can serve as a health resource in relation to the degree of work-

related stress. Furthermore, a high load at work and in private life may have an adverse effect 

and contribute to a higher distress levels. The purpose of this study is then to examine the 

extent to which social support and the double burden can be linked to work-related stress. 

The results have been analyzed with the theoretical approach based on the Demand-Control-

Support model and social support that health promotion resource. To examine the 

relationship between social support and the double burden in relation to work-related stress 

a quantitative survey has been applied. Collected data were analyzed in univariate and 

multivariate linear regression analyzes. The analysis revealed that work-related stress had no 

significant correlation with social support at work, in private and double load. However, it 

emerged that gender was associated with the rate of work-related stress. 

Keywords: Demand-Control-Support model, Public health, Survey Study, Worklife 
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1 INTRODUKTION 

Arbetsplatsen ses som en viktig arena för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Eftersom 

en stor andel av befolkningen tillbringar många timmar på arbetsplatsen är det en arena där 

hälsofrämjande insatser kan nå ut till flera. Inom arbetslivet finns det flera faktorer som kan 

påverka hälsan negativt. Brister i framförallt den fysiska, psykiska eller sociala arbetsmiljön 

kan leda till en ökning av arbetsrelaterad stress och därmed en ökad sjukskrivning. Det finns 

en trend av att den arbetsrelaterade stressen har ökat, vilket oftast kan härledas till den 

direkta arbetsmiljön. Individens personliga resurser kan också påverka sjukdomstillstånd, 

exempelvis högre nivå av fysisk aktivitet och en känsla av socialt stöd kan bidra till minskad 

stress och psykisk ohälsa. Tidigare forskning som är kopplat till arbetsrelaterad stress har 

tidigare fokuserat på faktorer i den fysiska, psykiska och sociala miljön på arbetsplatsen. 

Under de senaste åren har forskningen riktats till huruvida fysiska, psykiska och sociala 

faktorer i våra privatliv utanför arbetsplatsen kan påverka arbetsrelaterade hälsotillstånd. 

Med avsikt att arbeta med arbetsrelaterade hälsofrågor och att ämnet är förknippat med 

folkhälsovetenskap. Motiveras valet av ämne i uppsatsen av den anledningen att fördjupa 

mig i huruvida de sociala faktorerna skulle utgöra en hälsofrämjande resurs i 

arbetsrelaterade sjukdomstillstånd. Således kommer syftet med studien att vara att 

undersöka i vilken utsträckning som socialt stöd och dubbelbelastning kan kopplas till 

arbetsrelaterad stress. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

2 BAKGRUND 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv uppmärksammas stress för dess koppling som riskfaktor till 

folksjukdomar som orsakar en ökad kostnad av vård, sjukersättning, sjukskrivning och 

produktionsbortfall för samhället (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Stress under en 

kort period behöver inte betyda risk för ohälsa om det finns tid för vila och återhämtning. Det 

är den långvariga exponeringen av stress med lite tid för vila och återhämtning som kan 

kopplas till ohälsa (Åkerstedt, 2012). Långvarig stressexponering bidrar till en ökning av 

psykiska sjukdomstillstånd som depression, utmattningssyndrom, oro, ångest. Långvarig 

stressexponering ökar också risken för fysiska besvär framförallt hjärt- och kärlsjukdomar, 

och långvariga besvär i rörelseorganets muskulatur och skelett. Samband har också påvisats 

mellan långvarig stressexponering och infektionssjukdomar, mag- och tarmsjukdomar samt 

hudsjukdomar. Psykiska och fysiska besvär och dess problematik bidrar till långvarig 

sjukskrivning samt lång rehabilitering, i vissa fall kan det leda till förtidspensionering 

(Perski, 2012). Ur ett ekonomiskt perspektiv leder detta till inkomstbortfall för individen, och 

även dess närmaste familj. Vilket kan leda till att dessa blir försatta i en ekonomisk utsatt 

position på grund av minimerade resurser vilket vidare kan påverka förmågan att förbättra 

eller bibehålla en adekvat hälsa (Världshälsoorganisationen, 2003). 

Ur ett biologiskt perspektiv har stressreaktionen en viktig funktion och har varit en del av 

människans överlevnadsinstinkt under dess utveckling. Denna stressreaktion uppstår som en 

överlevnadsmekanism och kroppen anpassas till att antingen kämpa eller fly. Anpassningen 

kunde ses fördelaktigt i en tid då främsta hotet för överlevnad var rovdjur och konkurrerande 

människostammar. Samhället som människorna befinner sig i, utgörs inte längre av hot från 

rovdjur och konkurrerande människostammar, utan är kopplat till andra faktorer som 

återfinns i individens omgivning, exempelvis på arbetsplatsen, skolan eller i hemmet. Dock 

reagerar individen på samma sätt som om hotet skulle utgöra en direkt livsfara och individen 

inte kan kämpa eller fly från hotet blir stressreaktionen långvarig och därmed skadlig 

(Währborg, 2009). Stress kan definieras som en reaktion hos individen på grund av ökade 

krav i den omgivande miljön och förmågan att anpassa sig till den rådande situationen. 

Stressfyllda situationer och hur dessa hanteras kan variera beroende av vilka personliga 

egenskaper individen innehar men också vilka resurser individen har i sin omgivning 

(Andersson, 2009). En stressreaktion uppstår hos en individ utifrån fyra steg. Det första 

upplever individen en situation som uppfattas som påfrestande. De situationer som skapar 

en reaktion hos individen kallas för stressorer och kan exempelvis vara dödsfall i familjen, 

olycka eller hot av någon utomstående. I det första steget bedömer individen situationens 

karaktär för att i det andra steget bedöma vilka resurser som finns att tillgå för att hantera 

situationen. I det tredje steget tolkar och värderar individen i vilken utsträckning som 

situationen utgör ett hot, är skadlig eller utgör en utmaning. I det fjärde steget bedömer 

individen. utifrån de tidigare tre stegen, om den har en möjlighet att hantera den situation 

som uppstått  (Lazarus & Folkman, 1984). Stressreaktionen uppstår när individen upplever 

att det inte finns tillräckligt med resurser för att hantera de kravfyllda situationer som denne 

ställs inför. Individen kan då uppleva en känsla av hjälplöshet och låg självkänsla vilket 

försämrar möjligheterna till att hantera den kravfyllda situationen som uppstått (Cohen & 

Wills, 1985).  
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2.1 Arbetsrelaterad stress  

Arenaperspektivet inom folkhälsoarbete innebär att hälsoarbete ska utgå ifrån de miljöer 

som individerna befinner sig i och är verksamma inom i sitt vardagliga liv. Hälsoarbetet sker 

inte enbart på individ- och gruppnivå, utan ska utvecklas till att inkludera och lyfta fram 

stödjande miljöer i individens omgivning. Stödjande miljöer ska ge individer möjligheten, att 

utifrån deras egna förutsättningar, förbättra och skapa en adekvat hälsa. Viktiga stödjande 

miljöer för hälsoarbete kan vara arenor som skolor, arbetsplatser, bostadsområden och 

sjukhus.  Folkhälsoarbete utifrån ett arenaperspektiv kan ses som ett effektivt 

tillvägagångssätt eftersom det ger en möjlighet att nå ut till flera och större grupper (Naidoo 

& Wills, 2009).   

Eftersom stora delar av befolkningen ingår i arbetsmarknaden betraktas arbetsplatsen som 

en viktig arena för folkhälsoarbete med ett eget folkhälsopolitiskt målområde i Sverige: Hälsa 

i arbetslivet. Detta folkhälsopolitiska målområde anger att förebyggande och hälsofrämjande 

insatser inte enbart ska riktas till arbetsmiljön, insatserna bör även inkludera levnadsvanor 

och livsvillkor (Prop. 2007/08:110). Således är det inte bara arbetsmiljön på själva 

arbetsplatsen som påverkar individens hälsa utan också bestämningsfaktorer utanför 

arbetsplatsen som kan bidra till en obalans mellan arbete och privatliv som i sin tur påverkar 

hälsan (Naidoo & Wills, 2009).  

Indikator på en ökad ohälsa i arbetslivet är det ökande antalet arbetsrelaterade sjukfall, som 

under 2010 uppgick till 464 000, under 2013 hade antalet arbetsrelaterade sjukfall ökat till 

524 000 (Försäkringskassan, 2014a). Förändringar i arbetsklimatet har inneburit en ökad 

effektivisering inom verksamheter med nedskärningar bland personal som följd vilket 

inneburit att kraven och arbetsbelastningen har ökat sett till enskilde individen (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Detta kan vara en bidragande orsak till ökningen av inrapporterade 

fall av fysiska och psykiska arbetsrelaterade besvär i Sverige. Även om besvär i 

rörelseorganen historiskt varit den enskilt största orsaken till sjukskrivning så passerades 

denna orsak år 2014 av psykiska sjukdomar som därmed var den enskilt största orsaken till 

sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2014b). Bland de psykiska sjukdomarna är den 

vanligaste diagnosen akut stressreaktion och indikerar att den arbetsrelaterade stressen har 

ökat vilket också i större utsträckning drabbar kvinnor (Försäkringskassan, 2014a). Även 

inom Europa har arbetsrelaterad stress uppmärksammats eftersom den är starkt relaterad 

till en hög sjukskrivning och en hög andel av förtidspensioneringar. Långvarig stress kan 

utvecklas till utmattningssyndrom som i sin tur kan leda till sjukskrivning 

(Världshälsoorganisationen, 2010).  

Arbetsrelaterad stress kan också betraktas utifrån samma definition av stress som Lazarus 

och Folkman (1984) utvecklat. Stressorer för arbetsrelaterad stress som anses vara 

påfrestande för individen återfinns dock i den fysiska, psykiska samt sociala arbetsmiljön 

som är kopplade till arbetsuppgiften, till interaktioner eller konflikter med medarbetare och 

chefer samt till processer inom organisationen. Exempel på arbetsrelaterade stressorer som 

kan påverka individen negativt är situationer som innebär: krävande arbetsmängd under 

tidspress, ensidigt och monotont arbete, minimal kontroll över hur arbetsuppgiften ska 

utföras, inga tydliga riktlinjer för hur arbetsuppgiften ska utföras, inget erkännande eller 
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belöning för utfört arbete, orättvist behandlad, otrygghetskänsla i anställningsform, risk för 

att utsättas för hot och våld, oregelbundna arbetstider, konflikter mellan de anställda, 

arbetsuppgiften upplevs som svår att utföra samt ensam arbete (Hultberg, Skagert, Ekbom 

Johansson, & Ahlborg jr, 2010).  

 En utökning av Lazarus och Folkmans (1984) definition av stress är att stressorer för 

arbetsrelaterad stress även finns utanför arbetsmiljön. Hultberg, Skagert, Ekbom Johansson 

och Ahlborg jr (2010) framhäver i en rapport faktorer utanför arbetsmiljö som kan påverka 

stressnivån hos enskilda individer och som mer är förankrade i individens val av 

levnadsvanor och livsstil. Dessa faktorer inkluderar tid för återhämtning, fysisk aktivitet, 

mat-, alkohol, tobaksvanor, balans mellan arbete och privatliv samt social stöd.  

2.2 Socialt stöd  

Socialt stöd kan definieras som en resurs som individen har tillgång till i den omgivande 

miljön på arbetsplatsen genom överordnade och arbetskamrater eller i privatlivet genom 

familj och vänner (Andersson, 2009). Socialt stöd anses ha positiva effekter på individens 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och betraktas således som en skyddsfaktor som 

skyddar mot situationer som kan upplevas som påfrestande.  Detta genom att individen 

upplever det sociala stödet, exempelvis praktisk hjälp eller informativa råd, som en tillgång 

för att hantera kravfyllda situationer och som därmed kan dämpa den stressfyllda tillvaron 

(Cohen & Wills, 1985; Wang, Wu, & Liu, 2003).   

En större effekt av ett socialt stöd kan ses bland individer som lever i ett förhållande genom 

att den ena partner påverkar den andra till hälsosammare levnadsvanor, vilket ökar 

möjligheterna till att skapa en god hälsa (Wang, Wu, & Liu, 2003). Exempelvis visar studier 

att individer som är gifta eller sammanboende i större utsträckning slutar att röka än 

individer som är ensamstående, vilket indikerar en betydelse av sociala stöd som en 

friskfaktor för en god hälsa (Giordano & Lindström, 2011). Förklaringen till detta anses vara 

att familjestatus kan ha en betydelse för upplevd hälsa men också att individer i förhållande 

har en större buffert av ekonomiska, sociala och psykologiska resurser (Merrill, 2013). Detta 

visar betydelsen av social status som ofta nämns i samband med socialt stöd. Viktigt att 

särskilja innebörden av dessa begrepp trots att de är kopplade till varandra och har en 

betydelse vid forskning kring socialt stöd. Social status tenderar att fokusera på 

familjesammansättning och är begränsad till individens närmaste sociala omgivning. Socialt 

stöd inkluderar familjesammansättning och dess betydelse för hälsan, dock kan det sista 

begreppet även inkludera andra former av sociala stöd, exempelvis, arbetskamrater, vänner, 

studiekamrater eller andra sociala interaktioner som kan uppstå utanför hushållet 

(Andersson, 2009). Socialt stöd har betraktats som en hälsofrämjande faktor för den fysiska 

hälsan likväl som för den psykiska hälsan (Reblin & Uchino, 2008; Thoits, 2011). Dock visar 

en nyligen publicerad studie att hälsoeffekter inte kan härledas från socialt stöd överlag, 

variationer i hälsa har snarare sitt ursprung från om individen upplever positivt eller negativt 

stöd. Positivt stöd har den starkaste påverkan på individens nuvarande och framtida fysiska 

och psykiska (Croezen, Haveman-Nies, De Groot, Van'T Veer, Picavet och Verschuren, 2012). 
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Denna uppsats kommer dock att fokusera på den hälsofrämjande betydelsen av socialt stöd 

för arbetsrelaterad stress. 

2.3 Socialt stöd och arbetsrelaterad stress  

Den tidigare forskningen om relationen mellan socialt stöd och arbetsrelaterad stress visar 

motsägande resultat. En metaanalytisk studie uppvisade endast ett svagt samband mellan 

socialt stöd och arbetsrelaterad stress och indikerade att betydelsen av socialt stöd skiftar 

mellan olika typer av arbetsrelaterad stress (Viswesvaran, Sanchez & Fisher, 1999). En 

anledning till de motsägande resultaten från tidigare studier kan vara att socialt stöd kan 

finnas både på arbetsplatsen och inom privatlivet men att den senare typen av socialt stöd 

ofta ignoreras. Visserligen visar en nyligen publicerad studie att individer som upplever en 

högre grad av arbetsrelaterad stress föredrar att använda socialt stöd inom arbetslivet 

snarare än inom privatlivet. Anledningen till detta kan vara att individer ser familjen och 

hemmet som en neutral zon och inte ska kopplas till arbetsplats. Arbetskamrater tenderar att 

förstå problem lättare då de är mer insatt i arbetssituationen och därav prioriteras dessa före 

familjemedlemmar (Sochos, Bowers, & Kinman, 2012). En annan studie visar dock att socialt 

stöd från familjemedlemmar leder till en ökad förståelse bland dem om problem som är 

relaterade till jobbet och därmed mindre arbetsrelaterade konflikter i hemmet (Adams, King 

& King, 1996). Resultatet från dessa två studier indikerar att det finns ett behov av att 

särskilja socialt stöd på arbetsplatsen respektive inom privatlivet och att undersöka bådas 

relation till arbetsrelaterad stress. Få studier har dock gjort detta. 

Andra studier visar också att betydelsen av det sociala stödet på arbetsplatser för 

arbetsrelaterad stress tydligast kan upptäckas på arbetsplatser där arbetsuppgiften har höga 

krav och arbetsbelastning är tung. De som uppger en högre grad av socialt stöd på dessa 

arbetsplatser är också de som har den lägsta upplevda stressnivå. Socialt stöd från både 

medarbetare och överordnade på arbetsplatsen kan också ses som en bidragande faktor till 

en minskad stressnivå på arbetsplatser med höga psykiska och mentala krav, exempelvis 

inom hälso- och sjukvården. Stöd ifrån arbetskamrater bör även ses som en viktig 

komponent för att motverka arbetsrelaterad stress. Stödet från medarbetare och överordnade 

på arbetsplatsen kan öka individernas inflytande över sin arbetsuppgift och därmed ge en 

möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation vilket minskar den upplevda stressen (Gray-

Stanley & Muramatsu, 2011; Kalicińska, Chylińska & Wilczek-Różyczka, 2012). 

2.4 Dubbelbelastning 

Dubbelbelastning brukar refereras som graden av individens arbetsbörda i det betalda 

arbetet likväl som i det obetalda arbetet i hemmet. Det obetalda arbetet består i största del av 

hushållsarbete, exempelvis, sköta barnen, städa, trädgårdsarbete, skjutsa familjemedlemmar 

till fritidsaktiviteter men inkluderar även moment där individen sköter om exempelvis, en 

sjuk släkting. Dubbelexponering av arbetsbördor i både arbetet och hemmet brukar kopplas 

till uppkomsten av stressrelaterade sjukdomar och förklaras utifrån belastningshypotesen. 
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Enligt denna blir kraven ifrån de båda domänerna till slut så höga att individen inte klarar av 

att hantera dem vilket försätter individen i ett stressrelaterat utmattningssyndrom 

(Sandmark, 2011). Dubbelbelastningen kan leda till att individen inte får utrymme till 

adekvat vila och återhämtning vilket ökar riskerna för fysiska, psykiska och mentala besvär 

(Åkerstedt, 2012).  

2.5 Dubbelbelastning och arbetsrelaterad stress  

Belastingshypotesen har bekräftats i ett flertal studier. En studie fann att faktorer som ålder 

vid födsel av första barnet, antal barn, vilken utsträckning individen upplever sig ha mer 

ansvar än partnern för barnuppfostran samt överlag ojämn ansvarsfördelning för 

hushållsarbete har en koppling till en högre upplevd stressnivå (Sandmark, 2007). Dock 

inkluderade denna studie bara kvinnor.  En annan studie visade att individer med låga nivåer 

av stress och krav i arbetslivet samt privatlivet upplevde en god hälsa, framförallt hos kvinnor 

(Håkansson & Ahlborgjr, 2010).   

En tredje studie visar att faktorer som ålder, antal barn som bor kvar i hushållet samt graden 

av dubbelbelastning kan kopplas till individens upplevda stressnivå på arbetsplatsen. Studien 

visade också att bristen av socialt stöd på arbetsplatsen var en riskfaktor för arbetsrelaterad 

stress, vilket framhäver betydelsen av socialt stöd i relation till arbetsrelaterad stress 

(Sundin, Hochwälder, Bildta och Lisspers, 2007). Dock kan resultatet från den sista studien 

inte generaliseras till hela den arbetande befolkningen då populationen i studien bestod av 95 

procent kvinnor.  

Sammanfattningsvis, även om belastningshypotesen har bekräftats i flera studier finns det ett 

behov att ytterligare studera denna hypotes i hela den arbetsföra befolkningen och inte bara 

inkludera kvinnor. 

2.6 Teoretiskt perspektiv  

Krav-kontroll-stödmodellen förklarar hur olika faktorer i arbetslivet kan påverka hälsan. 

Modellen består av tre dimensioner, krav-, kontroll- och stöd som i relation till varandra 

visar vilka faktorer i arbetslivet som ökar risken för allvarligare sjukdomar (Chungkham, 

Ingre, Westerlund, Theorell & Karasek, 2013). Krav - dimensionen omfattar i vilken grad 

individen upplever sin arbetsuppgift kravfylld, det vill säga i vilken mån arbetsuppgiften 

upplevs betungande eller om det finns tillräckligt med tid till att slutföra arbetsuppgiften. 

Kontroll – dimensionens omfattar i vilken grad individen upplever sig ha kontroll över sin 

arbetssituation, vilket styrs av individens upplevda inflytande i att ta beslut som kan påverka 

arbetssituationen.  En god kontroll tillsammans med höga krav kan uppfattas som 

utvecklande vilket har positiva effekter på hälsan. En svag kontroll däremot tillsammans med 

höga krav skapar ett spänt läge som kan bidra till en stressreaktion. Om denna anspännig är 

ihållande finns det en ökad risk för att drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Stöd – 

dimensionen syftar till det sociala stödets betydelse för de olika sjukdomstillstånden. Starkt 
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socialt stöd fungerar som en friskfaktor och resurs för att hantera ett tillstånd med låg 

kontroll och höga krav. Socialt stöd på arbetsplatsen kan ses vara ett komplement till kontroll 

– dimensionen då stödet ses som en funktion för att öka graden av kontroll över 

arbetssituationen (Theorell, 2012). Stöddimensionen består av två olika aspekter av hur 

individen tolkar stödet på sin arbetsplats. Den första aspekten social och emotionellt stöd är 

den interaktion som ger en känsla av inkludering och tillit mellan, samt till medarbetare och 

överordnade. Socialt och emotionellt stöd på arbetsplatsen är en resurs som motverkar 

ansträngande krav på arbetsplatsen. Den andra dimensionen instrumentellt stöd innebär i 

vilken utsträckning som arbetskamrater och överordnade kan vara till hjälp vid svåra 

arbetsuppgifter. Denna dimension ses också som en resurs vid höga krav och psykiskt 

ansträngande arbetsuppgifter (Karasek & Theorell, 1990).  

Eftersom höga krav och lite kontroll kan leda till stress i arbetslivet men att stöd kan 

motverka dessa stressorer kommer framförallt stress - dimensionen användas som teoretisk 

tolkningsram. Stöd – dimensionen betraktas i krav – kontroll – stödmodellen som en 

friskfaktor och antyder att socialt stöd på arbetsplatsen har en betydelse för upplevd stress 

och därmed kommer den för uppsatsen att användas som ett hälsofrämjande teoretiskt 

verktyg (Figur 1).  

 

Figur 1. Teoretisk tolkning av resultatet med ansats utifrån Krav-Kontroll-Stödmodellens stöd-

dimension och dess betydelse för krav-dimensionen. 
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2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar betydelsen av socialt stöd som en resursför hälsan och det kan även 

ses ha en betydelse för upplevd arbetsrelaterad stress. Framförallt är socialt stöd på 

arbetsplatsen den främsta hälsofrämjande resursen för att motverka arbetsrelaterad stress 

och något som även tidigare forskning har visat. Utifrån detta anses det vara relevant att även 

undersöka andra former av socialt stöd och om denna form kan utgöra en hälsofrämjande 

resurs för att motverka arbetsrelaterad stress. Vidare kan det vara intressant att undersöka 

om dubbelbelastning utgör en yttre påverkande faktor i förhållande till arbetsrelaterad stress.  
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning socialt stöd och dubbelbelastning 

kan kopplas till arbetsrelaterad stress. 

3.1 Frågeställningar 

 I vilken utsträckning kan socialt stöd i arbetslivet kopplas till arbetsrelaterad 

stress? 

 I vilken utsträckning kan socialt stöd i privatlivet kopplas till arbetsrelaterad 

stress? 

 I vilken utsträckning kan dubbelbelastning kopplas till arbetsrelaterad stress? 
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4 METOD 

För att besvara syfte och frågeställningar tillämpades en kvantitativ ansats. Kvantitativ ansats 

ansågs vara lämpligast då studien avser att undersöka om det finns ett samband mellan ett 

hälsotillstånd och andra påverkande faktorer. För att kunna undersöka sambandet mellan 

två, eller flera, faktorer måste dessa kvantifieras och omvandlas till ett mätbart värde, en 

variabel (Eliasson, 2013). Denna ansats är lämplig då data för den enkätstudie som ska 

genomföras, samlades in via en tvärsnittsstudie. Då syftet och frågeställningar kan kopplas 

till fördelning och vad som kan orsaka uppkomst av ett hälsotillstånd. Kan en epidemiologisk 

tolkning av resultatet även motiveras då den nya kunskapen som framställs kan ämnas 

användas i förebyggande hälsoarbete. Dock har den epidemiologiska ansatsen även fokus på 

analyser för odds och risker att drabbas av ett sjukdomstillstånd och innebär att denna ansats 

tillämpats med begränsningar (Merrill, 2013). Kvalitativa metoden har som inriktning att 

undersöka vad ett fenomen innebär för individen genom att undersöka underliggande 

betydelser av vad som sägs, och kan därför inte ses som en relevant ansats för att besvara 

syftet och frågeställningarna i studien (Bryman, 2011).  

4.1 Studiedesign 

Studiedesignen som valdes för undersökningen är en tvärsnittsstudie där data samlades in 

via enkäter vid ett enskilt tillfälle. Studiedesignen är även lämplig att använda för att samla in 

data för att undersöka samband mellan minst två variabler (Bryman, 2011).  Tvärsnittsstudie 

ansågs vara lämplig då syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan 

förekomsten av arbetsrelaterad stress och förekomsten av socialt stöd på arbetsplatsen och i 

privatlivet samt graden av dubbelbelastning. Då studien inte syftade till att undersöka 

kausala samband mellan hälsotillstånd och risk- eller friskfaktor uteslöts studiedesignen 

kohortstudie. Nackdelen med en tvärsnittsstudie är att själva designen inte tar hänsyn till 

confounders som fall-kontrollstudier och randomiserade kontrollerade studier gör, dock kan 

confounders kontrolleras för i statistiska analyser (Merrill, 2013).  

4.2 Urval och population 

Urvalet som representerar den studerade populationen, avgränsades till att de hade en 

anställning och inte var långtidssjukskrivna vid tillfället de fyllde i enkäten. Totalt svarade 96 

respondenter på enkäterna som delades ut, urvalet bestod av 52 kvinnor och 43 män. Varav 

majoriteten, 65 deltagare, bestod av individer under åldern 40 och urvalet bestod till största 

del av individer med universitets- eller högskoleutbildning, 59 deltagare Deltagarna tillkom 

genom ett bekvämlighetsurval som användes i denna studie vid insamling av data. Detta 

urval sker genom att samla data från personer som finns tillgängliga för den som utför 

studien. Urvalsmetoden förenklade insamlingen av data då alla i princip med en anställning 

kan besvara enkäten (Bryman, 2011). Urvalsmetoden som användes ansågs vara lämpligt då 

studien fokuserade på vilka faktorer i individens sociala omgivning som kan påverka graden 
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av arbetsrelaterad stress. Valet kan vidare motiveras med att syftet inte avsåg att undersöka 

skillnader mellan specifika yrkeskategorier eller verksamhetsområden. Av 96 enkäter 

besvarades dessa av 62 respondenter som inte tillhörde de tillfrågade verksamheterna, sex 

enkäter besvarades via en företagshälsovård och 23 enkäter, fördelat på två administrativa 

verksamheter, besvarades.  

Det totala antalet av externt bortfall kan inte redogöras för eftersom en del av enkäterna 

delades ut av andra inom verksamheter och det saknas uppgifter om hur många som avstod 

ifrån att besvara enkäten. Den del av det totala externa bortfallet som är känd inkluderar sex 

personer som angav tidbrist och inget intresse av att besvara enkäten som motiv för att inte 

delta. 

4.3 Mätinstrument och variabler 

4.3.1 Beroende variabeln 

För att mäta den beroende variabeln arbetsrelaterad stress användes ett frågebatteri vars 

utformning har inspirerats av Stress och Energiformuläret framtagen för att mäta stress i 

arbetslivet och som är validerad (Hadzibajramovic, Ahlborg Jr., Grimby-Ekman & Lundgren-

Nilsson, 2015). Genom frågan: ”besvara utifrån hur du känner dig under en typisk 

arbetsvecka” fick respondenten besvara tolv påståenden fråga 6a – l (bilaga A), exempelvis 

spänd, energisk. Påståendena besvarades utifrån svarsalternativen: aldrig, sällan, ofta eller 

hela tiden och kodades mellan 0 och 3 poäng där kodningen för omvända påståenden vändes 

så att alla påståenden kunde summeras. Den totala summan av respondentens svar kunde 

således variera mellan 0 och 36 poäng. Den totala summan är indikatorn för den 

självskattade arbetsrelaterade stressnivån. Ursprungsversionen är validerat men då antal 

svarsalternativ modifierades från sex till fyra då de neutralt ställda svarsalternativen inte 

ingick, kan inte detta garanteras. Reliabiliteten uppmättes i form av Cronbach`s Alpha till 

0.704, vilket indikerar en acceptabel intern reliabiliet, dock bör det överstiga 0.8 som anger 

en god intern reliabilitet. Cronbach´s Alpha är ett mått på hur tillförlitlig och säker 

indikatorn är och om samma resultat erhålls vid upprepade mätningar. (Bryman, 2011).   

4.3.2 Oberoende variabler 

För att mäta socialt stöd i arbetslivet utformades sex frågor som inspirerats av frågebatteriet 

Demand-Control-Source questionnaire (DCSQ) som är en validerad och nedkortad version av 

Job – content questionnaire (JCQ) (Chungkham, Ingre, Westerlund, Theorell, & Karasek, 

2013).  DCSQ och JCQ är framtaget utifrån Krav-kontroll-stödmodellen om stressorer på en 

arbetsplats som påverkar hälsotillstånd (Sanne, Torp, Mykletun, & Dahl, 2005). De frågor 

som användes i studien är inspirerad av de frågor i DSCQ, fråga 7a-f (bilaga A), som mäter 

stöddimensionen. Påståendena, exempelvis Mina arbetskamrater ställer upp för mig, 

besvaras utifrån fyra alternativ: stämmer helt och hållet, stämmer ganska bra, stämmer inte 

särskilt bra och stämmer inte alls som kodades från 0 till 3. Utformningen av frågorna 
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inspirerades av en svensk översättningen från en rapport publicerad av Västra 

Götalandregionen (2014). De sex frågorna summerades och gav en totalpoäng som varierade 

mellan 0 och 18. Reliabiliteten i form av Chronbach’s Alpha uppmättes till 0.808 vilket 

indikerar en god intern reliabilitet. 

Socialt stöd i privatlivet mäts genom nio påståenden vars utformning inspirerades av det 

validerade frågebatteriet The MOS Social Support Survey (Sherbourne, & Stewart, 1991). 

Detta frågebatteri består ursprungligen av 20 påståenden men för att passa studiens syfte och 

frågeställningarna modifierades nio av dessa påståenden, fråga 8 a – i (bilaga A), till att passa 

in i studiens kontext. Påståendena, exempelvis Någon vars råd du uppskattar/ vill ha, 

besvarades utifrån svarsalternativen: Aldrig, Sällan, Ofta och Hela tiden som kodades från 0 

till 3. De nio påståendenas utformning inspirerades från en översatt version av The MOS 

Social Support Survey från en kandidatuppsats (Persson, 2011).  De nio påståendena 

summerades och gav en totalpoäng mellan 0 och 27. Ursprungsversionen är validerat men då 

antal svarsalternativ modifierades från fem till fyra då det neutrala ställda svarsalternativet 

inte ingick, kan inte detta garanteras. Reliabiliteten i form av Chronbach’s Alpha uppmättes 

till 0.912 vilket indikerar en god intern reliabilitet. 

För att mäta dubbelarbete användes två indikatorer ”antal timmar arbete som utförs i 

hemmet” och om” hemarbetet upplevs betungande” och är utformade på samma sätt som i 

studien ”Hälsa på lika villkor” (Folkhälsomyndigheten, u.å). Antal timmar arbete som utförs i 

hemmet – frågan besvarades genom att ange ett av följande svarsalternativ: 0-2, 3-10, 11-

20,21-30 eller 31 eller mer timmar/vecka. Hemarbetet upplevs betungande – frågan 

besvarades genom att ange ett av följande svarsalternativ: Aldrig, Sällan, Ibland, För det 

mesta eller Alltid.  Svarsalternativen kodades som 0 till 4 och summerades till en totalsumma 

som varierade från 0 till 8.  Reliabiliteten i form av Chronbach’s Alpha uppmättes till 0.486 

vilket indikerar en dålig intern reliabilitet. 

4.3.3 Bakgrundsvariabler 

Respondenten fick ange kön utifrån svarsalternativen: Kvinna eller Man vilket är en dikotom 

variabel som kodades till 0 och 1. Ålder fick respondenten ange genom att besvara 

svarsalternativ kategoriserade i åldersgrupperna: 15-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 eller 61 

eller äldre och kodades från 0 till 5. För att mäta utbildningsnivå fick respondenten uppge 

sin högsta utbildningsnivå genom att besvara ett av följande alternativ: Folkskola, 

grundskola eller realskola, Gymnasium eller yrkesskola, universitet eller högskola 2,5 eller 

kortare och universitet eller högskola 3 år eller längre och kodades från 0 till 3. För att mäta 

familjesammansättning användes två indikatorer, civilstånd och antal barn som bor kvar i 

hushållet. Civilstånd – För att ange civilstånd fick respondenten ange ett av följande 

svarsalternativ: Ensamstående, gift/sammanboende, särbo eller annat som kodades från 0 

till 3. Antal barn som bor kvar i hushållet – Detta besvarades genom att ange ett av följande 

svarsalternativ: o, 1, 2, 3 och 4 eller flera och kodades från 0 till 4. För att genomföra chi2-

test var det nödvändigt att kategorisera svarsalternativen då det framkom att antalet 

kategorier som understeg 5 antal fall var mer än 20 procent (Ejlertsson, 2012). 

Åldersgrupperna 15-20 och 21-30 kategoriserades till 15-30 medan ålderskategorierna 51-60 
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och 61 eller äldre kategoriserades till 51 eller äldre. Utbildningsnivå kategoriserades till 

högskole-/universitetsutbildning och ingen högskole-/universitetsutbildning.  

4.4 Datainsamling 

Data samlades in via utskrivna enkätformulär som delades ut till respondenterna vid olika 

tillfällen mellan 24 april 2015 och 4 maj 2015. För att kunna få in en större mängd vid ett och 

samma tillfälle kontaktades en företagshälsovård inom en kommunkoncern, administrativ 

personal inom ett idrottsförbund samt administrativ personal inom ett assistansbolag. 

Anledningen till detta beror på att dessa stod i kontakt med flera tänkbara respondenter 

utifrån det tilltänkta urvalet i studien.  

Kontakt togs med kontaktpersonerna som var anställda inom verksamheterna och efter 

överenskommelse skickades enkäterna ut och distribuerades till de som ingick i urvalet via 

kontaktpersonerna. Via brev skickades enkäter till kontaktpersonen för den administrativa 

personalen inom assistansbolaget som besvarades och skickades tillbaka. Enkäterna som 

skickades till företagshälsovården och idrottsförbundet hanterades och distribuerades via 

kontaktpersonerna, dessa hämtades upp personligen. Kontaktpersonerna fick instruktioner 

om vilka som skulle ingå i studien och att respondenten måste läsa missivbrevet (bilaga B) 

innan de besvarade enkäten. Då närvaro inte var möjligt kunde inte respondenten ställa 

frågor om de inte förstod eller misstolkade delar av enkäten, vilket kan påverkat svaren i 

enkäten och ge en felaktig bild vid den statistiska analysen eller vid enstaka fall där frågor 

inte blir besvarade korrekt. Övriga enskilda deltagare som ingick i studien blev kontaktade 

och tillfrågade utifrån de kriterier som placerade dem i urvalet. Metoden för att samla in data 

motiverades utifrån att detta möjliggjorde att svarsfrekvensen skulle bli större då flera 

respondenter kunde medverka i studien.  

4.5 Analys  

Den deskriptiva beskrivningen presenterade fördelningen av variablerna i urvalet (Tabell 1) 

Beroende variabeln och oberoende variablerna anges i medelvärden samt 

bakgrundsvariablerna anges i proportioner. Könsskillnader i fördelningen av variablerna 

analyserades också där skillnader i medelvärden testades med t-tester medan skillnader i 

proportioner testades med chi2-tester (Ejlertsson, 2012).  

För att besvara frågeställning ett, två och tre analyserades data i två modeller där den första 

modellen utgörs av resultaten från en univariat linjär regressionsanalys och den andra 

modellen utgör resultaten från en multivariat linjär regressionsanalys. Univariat linjär 

regressionsanalys används för att mäta ett samband mellan två variabler och dess styrka som 

kallas för regressionskoefficient (Tabell 2,3 och 4). Regressionskoefficienten är ett 

medelvärde av sambandet mellan variablerna i alla observationer och kan användas för att 

predicera hur mycket den beroende variabeln minskar eller ökar när den oberoende 

variabeln ökar en enhet. Förändring som sker i den beroende variabeln anges som Beta och 
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förklarar  lutningen på regressionskoefficienten. Förutom att univariat linjär 

regressionsanalys mäter styrkan i ett samband kan den även användas som ett 

prediktionsverktyg.. Vilket är skillnaden mot en korrelationsanalys som enbart mäter styrkan 

i sambandet. Univariat linjär regressionsanalys kan användas då variablerna antingen är 

kontinuerliga eller kategoriska. Då beroende variabeln, arbetsrelaterad stress och de 

oberoende variablerna, socialt stöd i arbetslivet, i privatlivet och dubbelbelastning utgörs av 

kontinuerliga variabler kan denna analys genomföras. Den multivariata linjära 

regressionsanalysen analyserar sambanden mellan flera oberoende variabler och en beroende 

variabel. Därmed kan metoden då justera för inflytande av confounders (Ejlertsson, 2012). I 

den multivariata analysen analyserades sambandet mellan den oberoende och beroende 

variabeln när inflytandet från confounders inklusive kön, ålder och utbildningsnivå (Tabell 

2,3,4 och 5) justerades för med syfte att kontrollera deras påverkan på sambandet (Wahlgren, 

2013).  

Data bearbetades och analyserades i statistikprogrammet SPSS version 22. 

4.6 Kvalitetskriterier  

Kvalitetskriterierna som lyfts fram och som är viktig för att säkerställa kvalitén i kvantitativa 

studier anses vara validitet, reliabilitet, objektivitet, generaliserbarhet och replikerbarhet. 

Validitet syftar till om frågorna mäter det som är avsett att mäta. Reliabilitet innebär att 

mätningarna är pålitliga och att innebörden av ett mått ger samma resultat vid en 

replikering. Objektivitet i undersökningen innebär att forskningen är fri från värderingar. 

Generaliserbarhet är frågan i vilken utsträckning kan resultatet överföras till större grupper 

eller hela populationen. Replikerbarhet innebär att studien ska kunna utföras igen av någon 

annan och få samma resultat (Bryman, 2011).  

För att tillförsäkra en god validitet konstruerades frågor och index som mäter begreppen i 

denna uppsats med inspiration från frågor och index som använts och testats i andra 

omfattande studier. Vilket motiverar för att validiteten bör vara god i denna studie. Men då 

frågor och index har blivit omarbetade för att passa studiens kontext kan validiteten ha 

påverkats negativt. Reliabiliteten i form av intern reliabilitet har testats med Chronbach’s 

Alpha med tillfredsställande intern reliabilitet. Objektiviteten tillgodosågs genom att 

insamlad data är kvantitativa värden och innebär bara en siffra och inte kan värderas förrän 

den statistiska analysen är genomförd. Generaliserbarheten kan vara svår att ta hänsyn till då 

bekvämlighetsurval har tillämpats. Detta för att resultatet enbart kommer att spegla de som 

ingått i studien och inte anställda generellt. För att kunna generalisera resultatet behöver 

urvalet spegla den del som ingår i arbetslivet vid tidpunkten som studien genomfördes. Då en 

utförlig redogörelse för studiens tillvägagångssätt har beskrivits kan denna studie replikeras 

och tar därmed hänsyn till aspekten replikerbarhet.   
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4.7 Forskningsetiska principer  

Enkäten och studien har tagit hänsyn till de forskningsetiska aspekterna som fastslogs i 

Declaration of Helsinki: Informationskravet innebär att deltagarna informeras om syftet 

med studien samt hur insamlad data ska användas. Respondentens identitet ska skyddas 

enligt konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och att de 

kan avbryta när som helst. Enligt nyttjandekravet ska det framkomma att insamlad data är 

avsett att enbart användas i studien och inte till något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

För att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna medföljde ett missivbrev (bilaga B), som 

placerades som framsida på enkäthäftet. Där informerades respondenten om syftet med 

studien samt att deltagande är frivilligt och anonymt. Respondenten kunde avbryta sitt 

deltagande, men inlämning av ifylld enkät är ett medgivande till att svaren får användas i 

studien. I brevet framkommer det även att insamlad data enbart ska användas till studien 

och enkäterna kommer att förstöras när uppsatsen är inlämnad och godkänd. 

Kontaktuppgifter lämnades ut till respondenten om frågor angående studien, brevet kunde 

respondenten spara om frågor skulle uppstå vid ett senare tillfälle. Hänsyn till anonymitet 

och identifiering av respondent togs vid konstruktion av enkäten. Då inga frågor med 

personuppgifter inkluderades i enkäten kan inte svaren kopplas till respondenten. Då denna 

studie har en kvantitativ ansats kommer inte detta att vara möjligt identifiera enskilda 

individer vid den statistiska analysen då inga personuppgifter samlats in via enkäterna. 

Enkäterna kommer att numreras vid instansning i SPSS och syftar enbart till att identifiera 

vilken enkät som innehåller bortfall. Insamling av besvarade enkäter ska ta hänsyn till att 

skydda deltagarnas identitet, genom att minimera risken för att exponera svaren för 

utomstående. 
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5 RESULTAT 

I resultatdelen kommer först en deskriptiv statistik över urvalets karaktäristiska att 

presenteras, sedan presenteras resultatet för att besvara varje enskild frågeställning. 

Frågeställning ett omfattar om det finns något samband mellan arbetsrelaterad stress och 

socialt stöd i arbetslivet. Frågeställning två omfattar huruvida det finns något samband 

mellan arbetsrelaterad stress och socialt stöd i privatlivet. Frågeställning tre omfattar om det 

finns samband mellan arbetsrelaterad stress och dubbelbelastning.  

5.1 Deskriptiv statistik av urvalets karaktäristiska 

Deskriptiv statistik för urvalet presenteras i Tabell 1.  Totalt deltog 96 respondenter i studien, 

varav 54,7 procent var kvinnor och 45,3 procent var män. En individ uppgav inte sitt kön. 

Största andelen av urvalet, 40 procent, tillhörde ålderskategorin 21-30, följt av 31-40 som 

utgjorde 26,3 procent av urvalet. Majoriteten, 62,1 procent, hade en universitets- eller 

högskoleutbildning medan 42,1 procent hade en universitets- eller högskoleutbildning som är 

längre än 3 år. Könskillnader kan ses i arbetsrelaterad stress där kvinnor hade en högre grad 

av arbetsrelaterad stress än män (t= 3.710, p= .000), samt att kvinnor hade en högre grad av 

dubbelbelastning än män (t= 2.794, p= .006). Inga signifikanta skillnader mellan kön kunde 

ses gällande socialt stöd i arbetsliv (t= -0.187, p= .852), socialt stöd i privatliv (t= 0.480, p= 

.632), ålder (x2= 3.330, p= .343) eller utbildningsnivå (x2= 2.478, p= .115). 
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Tabell1. Deskriptiv statistisk av urvalets karaktäristika (n=95) presenterat som andelar i procent 

(antal) och medelvärden (standardavvikelse) för totala urvalet och för kvinnor och män separat samt 

statistik för könsskillnader. Signifikansnivå .05. 

 Totala 
urvalet. 

Medelvärde 
(Standardav

vikelse) 

 
Kvinnor 

Medelvärde 
(Standardav

vikelse) 

 
Män 

Medelvärde 
(Standardav

vikelse) 

 
Jämförande 

statistik 

 
Sig. 

Beroende variabel      
   Arbetsrelaterad stress  20,90 (3,94) 22,20 (3,64) 19,32 (3,75) t= 3,710 ,000 
      
Oberoende variabler      
   Socialt stöd i arbetsliv  13,87 (2,87) 13,82 (3,20) 13,93 (2,48) t= -0,187 ,852 
   Socialt stöd i privatliv  21,59 (4,87) 21,81 (5,10) 21,32 (4,62) t= 0,480 ,632 
   Dubbelbelastning 3,73 (1,47) 4,10 (1,40) 3,28 (1,44) t= 2,794 ,006 
      

 Totala 
urvalet. 
Procent 

(andelar) 

 
Kvinnor 
Procent 

(andelar) 

 
Män 

Procent 
(andelar) 

 
Jämförande 

statistik 

 
Sig. 

Confounders                    
   Kön      
      Kvinnor 54,7% (52)     
      Män 45,3% (43)     
   Ålder    x2=3,330 ,343 

      15-20 2,1% (2) 1,1% (1) 1,1% (1)   
      21-30 40% (38)  17,9% (18) 22,1% (21)   
      31-40 26,3% (25) 14,7% (14) 11,6% (11)   
      41-50 16,8% (16) 11,6% (11) 5,3% (5)   
      51-60 9,5% (9) 6,3% (6) 3,2% (3)   
      61 eller äldre 5,3% (5) 3,2% (3) 2,1% (2)   
   Utbildningsnivå    x2=2,478 ,115 

      Folkskola/grundskola/realskola 1,1% (1) 1,1% (1) 0% (0)   
      Gymnasium eller yrkesskola 31,6% (30) 12,6% (12) 18,9% (18)   
      Universitet eller högskola ≤ 2,5 
år 

20% (19) 16,8% (16) 3,2% (3)   

      Universitet eller högskola ≥ 3 år 42,1% (40) 21,1% (20) 21,1% (20)   
      Annan utbildning 5,3% (5) 3,2% (3) 2,1% (2)   

Notering. t = t-värde från t-test, x2 = Chi2-värde från Chi2-test, Sig = signifikansnivå. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

  

5.2 Socialt stöd i arbetslivet och arbetsrelaterad stress  

För att besvara den första frågeställningen i vilken utsträckning det finns ett samband mellan 

socialt stöd i arbetslivet och arbetsrelaterad stress användes både en univariat och en 

multivariat linjär regressionsanalys. I Tabell 2 presenteras den ojusterade 

regressionskoefficienten (beta) och justerade regressionskoefficienten där inflytandet från 

confounders justerats för. Varken den ojusterade (b = -0.193, p = .187) eller justerade (b = -

0.190, p = .171) regressionskoefficienten uppvisade något signifikant samband mellan socialt 

stöd i arbetslivet och arbetsrelaterad stress. Däremot visade den justerade modellen att  kön 

har ett samband med arbetsrelaterad stress i betydelsen att det finns ett samband (b= -2.816, 

p= .001) mellan kvinnor och arbetsrelaterad stress. Detta ses som ett bifynd eftersom 

sambandet egentligen inte ingår i frågeställningen. Varken ålder (b=0.246, p= .489) eller 

utbildningsnivå (b= 0.308, p= .423) visade någon signifikant samband med arbetsrelaterad 

stress i den justerade modellen.  

Tabell 2. Resultatet från linjär regressionsanalys över sambandet mellan socialt stöd i arbetslivet och 

arbetsrelaterad stress. Den ojusterade modellen är en bivariat analys för sambandet mellan den 

oberoende variabeln och arbetsrelaterad stress medan den justerade modellen är en multivariat analys 

där sambandet mellan den oberoende variabeln och arbetsrelaterad stress har justerats för inflytandet 

från confounders. Signifikansnivå .05. 

 Ojusterad modell Justerad modell 

 Beta           Sig.          Beta Sig. 

Oberoende variabel     
   Socialt stöd i arbetslivet -0.193 0.187 -0.190 .171 
     
Confounders     
   Kön (man)   -2.816 .001 
   Ålder   0.246 .489 
   Utbildningsnivå   0.308 .456 

Notering. Beta = regressionskoefficient. Sig. = signifikansnivå. 
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5.3 Socialt stöd i privatlivet och arbetsrelaterad stress 

För att besvara den andra frågeställningen i vilken utsträckning det finns ett samband mellan 

socialt stöd i privatlivet och arbetsrelaterad stress användes både en univariat och en 

multivariat linjär regressionsanalys. I Tabell 3 presenteras den ojusterade 

regressionskoefficienten (beta) och justerade regressionskoefficienten där inflytandet från 

confounders justerats för. Varken den ojusterade (b = -0.044, p = .609) eller justerade (b = 

0.027, p = .789) regressionskoefficienten uppvisade något signifikant samband mellan socialt 

stöd i arbetslivet och arbetsrelaterad stress. Återigen visade den justerade modellen att  kön 

har ett samband med arbetsrelaterad stress i betydelsen att det finns ett samband (b= -

2.800, p= .001) mellan kvinnor och arbetsrelaterad stress. Detta ses som ett bifynd eftersom 

detta samband inte ingår i frågeställningen. Varken ålder (b=0.137, p= .684) eller 

utbildningsnivå (b= 0.289, p= .460) visade någon signifikant samband med arbetsrelaterad 

stress i den justerade  modellen.  

Tabell 3. Resultatet från linjär regressionsanalys över sambandet mellan socialt stöd i privatlivet och 

arbetsrelaterad stress. Den ojusterade modellen är en bivariat analys för sambandet mellan den 

oberoende variabeln och arbetsrelaterad stress medan den justerade modellen är en multivariat analys 

där sambandet mellan den oberoende variabeln och arbetsrelaterad stress har justerats för inflytandet 

från confounders. Signifikansnivå .05. 

 Ojusterad modell Justerad modell 

 Beta           Sig.          Beta Sig. 

Oberoende variabel     
   Socialt stöd i privatlivet 0.044 .609 0.027 .789 
     
 Confounders     
   Kön (man)   -2.800 .001 
   Ålder   0.137 .684 
   Utbildningsnivå   0.289 .460 

Notering. Beta = regressionskoefficient. Sig. = signifikansnivå. 
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5.4 Dubbelbelastning och arbetsrelaterad stress 

För att besvara den tredje frågeställningen i vilken utsträckning det finns ett samband mellan 

dubbelbelastning och arbetsrelaterad stress användes både en univariat och en multivariat 

linjär regressionsanalys. I Tabell 4 presenteras den ojusterade regressionskoefficienten (beta) 

och justerade regressionskoefficienten där inflytandet från confounders justerats för. Varken 

den ojusterade (b = 0.442, p = .114) eller justerade (b = 0.230, p = .409) 

regressionskoefficienten uppvisade något signifikant samband mellan dubbelbelastning och 

arbetsrelaterad stress. Däremot visade den justerade modellen att kön har ett samband med 

arbetsrelaterad stress i betydelsen att det finns ett samband (b= -2.631, p= .002) mellan 

kvinnor och arbetsrelaterad stress. Varken ålder(b=0.153, p= .645) eller utbildningsnivå (b= 

0.337, p= .390) visade någon signifikant samband med arbetsrelaterad stress i den justerade 

modellen.  

Tabell 4. Resultatet från linjär regressionsanalys över sambandet mellan dubbelbelastning och 

arbetsrelaterad stress. Den ojusterade modellen är en bivariat analys för sambandet mellan den 

oberoende variabeln och arbetsrelaterad stress medan den justerade modellen är en multivariat analys 

där sambandet mellan den oberoende variabeln och arbetsrelaterad stress har justerats för inflytandet 

från confounders. Signifikansnivå .05. 

 Ojusterad modell Justerad modell 

 Beta           Sig.          Beta Sig. 

Oberoende variabel     
   Dubbelbelastning 0.442 .114 0.230 .409 
     
 Confounders     
   Kön (man)   -2.631 .002 
   Ålder   0.153 .645 
   Utbildningsnivå   0.337 .390 

Notering. Beta = regressionskoefficient. Sig. = signifikansnivå. 
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5.5 Skillnader mellan socialt stöd i arbetslivet, socialt stöd i privat och 

dubbelbelastning i förhållande till arbetsrelaterad stress 

För att undersöka vilken av de tre oberoende variablerna socialt stöd i arbetslivet, socialt stöd 

i privatlivet samt dubbelbelastning som hade starkast samband med arbetsrelaterad stress 

genomfördes två multivariata linjära regressionsanalyser. I Tabell 5 presenteras resultatet av 

en ojusterad och en justerad modell där den ojusterade modellen visar 

regressionskoefficienten för de tre oberoende variablerna socialt stöd i arbetslivet, socialt 

stöd i privatlivet och dubbelbelastning där de oberoende variablernas inflytande till varandra 

har kontrollerats för. Den justerade modellen visar regressionskoefficienterna för de tre 

oberoende variablerna när inflytande från confounders justerats för. Regressionskoefficienter 

som presenteras i Tabell 5 är standardiserade regressionskoefficienter där dessa har 

transformerats så att de följer en standardiserad normalfördelning och där variablernas 

ursprungspoäng förvandlats till antal standardavvikelser (Ejlertsson, 2012). Eftersom varje 

variabels regressionskoefficient mäts i antal standardavvikelser kan 

regressionskoefficienterna från flera variabler jämföras med varandra.  

Ingen av sambanden mellan de tre oberoende variablerna och arbetsrelaterad stress var 

signifikanta varken i den ojusterade eller justerade modellen. Hade de varit signifikanta så 

hade sambandet mellan socialt stöd och arbetsrelaterad stress (b= -0.150, p= .197) varit 

starkast följt av sambandet mellan dubbelbelastning och arbetsrelaterad stress (b= 0.134, p= 

.231). Men eftersom inga av dessa justerade regressionskoefficienter var signifikanta så finns 

det inga samband. Modellen för justerad beta justerat för confounders visar att även när 

samtliga tre oberoende variabler finns med i modellen så finns det ett samband mellan 

kvinnor (b= -0.338, p= .002) och arbetsrelaterad stress. Detta ingår egentligen inte 

frågeställningen och betraktas som ett bifynd. Varken ålder (b= 0.067, p= .524) eller 

utbildningsnivå (b= 0.087, p= .411) visade ett signifikant samband med arbetsrelaterad 

stress i denna justerade modell. 

Tabell 5. Resultatet från linjära regressionsanalyser där sambanden mellan samtliga tre oberoende 

variabler och arbetsrelaterad stress testas. I den ojusterade modellen ingår sambanden mellan 

samtliga tre oberoende variabler och arbetsrelaterad stress. I den justerade modellen justeras dessa 

samband för inflytandet från confounders. Signifikansnivå .05. 

 Ojusterad modell Justerad modell 

 Beta           Sig.          Beta Sig. 

Oberoende variabel     
   Socialt stöd i arbetslivet -0.150 .197 -0.160 .151 
   Socialt stöd i privatlivet 0.099 .392 0.086 .437 
   Dubbelbelastning 0.134 .231 0.041 .710 
     
Confounders     
   Kön (man)   -0.338 .002 
   Ålder   0.067 .524 
   Utbildningsnivå   0.087 .411 

Notering. Beta = standardiserade regressionskoefficienter. Sig. = signifikansnivå. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte att undersöka i vilken utsträckning socialt stöd och 

dubbelbelastning kan kopplas till arbetsrelaterad stress genomfördes en undersökning med 

kvantitativ metod. Eftersom den kvantitativa metoden är begränsad till att beskriva eller 

studera samband har inte deltagarnas upplevelser av de sociala fenomen som ligger bakom 

ett sjukdomstillstånd kunnat studeras (Eliasson, 2013). Dessa upplevelser skulle vara av 

intresse för att undersöka om det är andra aspekter istället av socialt stöd som har betydelse 

för arbetsrelaterad stress eftersom några samband inte kunde påvisas i denna studie. En 

epidemiologisk ansats hade kunnat användas om syftet med studien innebar att undersöka 

uppkomst och spridning av arbetsrelaterad stress (Merrill, 2013).  

 Valet av tvärsnittsstudie som studiedesign motiverades av syftets karaktär att undersöka 

samband mellan socialt stöd, dubbelarbete och arbetsrelaterad hälsa då tvärsnittsstudier 

lämpar sig för beskrivande och analytiska syften där ett flertal samband ska undersökas 

(Bryman, 2011). En annan studiedesign som också hade kunnat användas är en kohortstudie 

om en stor arbetsplats valts ut och där studiedeltagarna hade undersökt ett flertal gånger 

över tid. Fördelen med en kohortstudie hade varit att det hade varit möjligt att undersöka 

huruvida socialt stöd och dubbelarbete är kausala förklaringsfaktorer för arbetsrelaterad 

stress (Merrill, 2013). Dock kan en svårighet med att använda sig av en kohortstudiedesign i 

detta fall vara att tiden mellan exponeringen av socialt stöd och dubbelarbete till att de börjar 

påverka den arbetsrelaterade stressen är okänd och skulle kunna vara betydlig. 

Tvärsnittstudie kan ändå tillgodose det som studien syftade till att undersöka och kan därför 

anses vara en tillräcklig studiedesign för studiens syfte.   

6.1.1 Urval och population 

I denna studie identifierades deltagarna genom ett bekvämlighetsurval. Fördelen med 

bekvämlighetsurval är att alla tillfrågade deltagare snabbt kan delta i studien, vilket innebär 

att fler respondenter kan delta i studien under en begränsad datainsamlingsperiod. 

Bekvämlighetsurval är ingen urvalsmetod som används för att generalisera resultatet till en 

större del av befolkningen, detta då sannolikheten att alla kan delta är inte lika stor för alla. 

Utan de signifikanta skillnader och samband som resultatet visar är gällande för just den 

gruppen som ingått i studien (Bryman, 2011). 

Nackdelen med denna urvalsmetod är att studien tappar unika variationer i svar och 

resultatet speglar inte delar av populationen som tillhör arbetsmarknaden. Vilket då skulle 

vara lämpligare att använda ett kvoturval och dela upp populationen gruppvis för att jämföra 

dessa mellan varandra eller att använda sig av ett randomiserat urval (Bryman, 2011). 

Exempelvis var över 60 procent av studiedeltagarna mellan 21-40 år med högskole-

/universitetsstudier bakom sig vilket tyder på att urvalet karaktäriseras av unga människor 

med en hög utbildning. Detta kan ha betydelse för studiens resultat eftersom det kanske inte 
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är lika viktigt med socialt stöd från arbetskamrater och i privatlivet för akademikeryrken som 

det är för andra typen av yrken. En del av studiedeltagarna kanske heller inte har hunnit 

arbeta så länge så de hunnit utveckla arbetsrelaterad stress. Vidare kan relationen mellan 

socialt stöd och arbetsrelaterad stress vara olika för olika yrkeskategorier. Således vore det 

önskvärt att undersöka skillnader mellan yrkeskategorier. 

6.1.2 Bortfall 

Externa bortfallet var varierat och bestod främst av personer som angav tidbrist och ville inte 

delta på grund av de inte fann det intressant. Samtidigt är det exakta antalet externt bortfall 

okänd då utdelningen hanterades via mellanhänder och dessa inte blev ombedda att 

anteckna hur många som avstod ifrån att delta. Att enkäten delades ut av mellanhänder och 

inte av den som genomförde studien kan också ha bidragit till en osäkerhet om vem som 

skulle använda dem. Vid den enkätutdelning där närvaro var möjlig var det totalt sex  av de 

tillfrågade som inte ville delta på grund av tidsbrist. Användning av mellanhänder kan ha 

påverkat resultatet om respondenterna uppfattar studien som reklam för deras verksamhet 

och därmed svarat mer positivt än vad som är fallet. De kan även ha undvikit att svara 

negativt om verksamhet om de misstänker att resultat granskas av överordnade inom den 

egna verksamheten. Ytterligare kan det externa bortfallet påverkat resultat i den betydelsen 

individer avstått deltagande då ämnet kan uppfattas känsligt. Studien kan gått miste om 

deltagare som upplevt ett lågt stöd och detta kan ha haft betydelse för resultatet. 

Totalt internt bortfall var fem till antalet varav dessa bestod av icke besvarade svarsalternativ 

gällande kön, stress och i båda dimensionerna av socialt stöd. Detta kan dels bero på ett 

mänskligt misstag, där respondenten kryssat i mer än ett svarsalternativ. Men även bero på 

det inte förstått innebörden av frågan och sedan inte haft någon att fråga i de fall där 

mellanhänder användes. Huruvida enkätkonstruktionen kan ha påverkat bortfallet 

diskuteras ytterligare i avsnittet för enkätformuläret. Enkäten testades för att minimera 

bortfall av icke besvarade frågor, detta på grund av att frågorna och instruktionerna kan 

missförstås.  

6.1.3 Enkät  

För att mäta begreppen arbetsrelaterad stress, socialt stöd i arbetslivet samt i privatlivet och 

dubbelbelastning, konstruerades frågebatterier som inspirerades av redan tidigare använda 

och validerade frågebatterier. Detta kan ses som en styrka då de enskilda indikatorerna redan 

blivit testade för att mäta begreppet (Bryman, 2011). Vid konstruktionen av enkäten 

användes de delar som motiverades utifrån att de upplevdes som relevanta för studiens 

kontext. I efterhand kunde borttagna delar varit användbara vid statistiska analyserna och 

varit relevant att jämföra resultat ifrån indikatorn för arbetsrelaterad stress och jämfört med 

respondenternas svar utifrån krav- och kontrolldimension i DSCQ-formuläret för att avgöra 

om deltagarna arbetar på en arbetsplats som är kravfylld.  

De frågebatterier som utgör indikatorer för socialt stöd i arbetslivet och privatlivet är 

validerade och har en god kvalité. Men viss kritik har framförts av Helgeson (2003) som 
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diskuterar att dessa inte mäter begreppen fullt ut och skillnaderna mellan att verkligen nyttja 

sitt sociala stöd och uppleva att det finns en tillgång till resursen kan vara avgörande vid en 

statistisk analys. Vid en studie bör mätningar av socialt stöd inkludera hur många som ingår i 

det sociala stödet, om det finns en tillgång till socialt stöd samt hur ofta detta verkligen 

används. Detta för att respondenter uppger tillgång till socialt stöd i stor utsträckning, men 

verkligheten visar på att den inte används i lika stor utsträckning. För analysen kan detta ge 

en missvisande bild av samband mellan socialt stöd som påverkande faktor och ett 

hälsotillstånd.  

6.1.4 Analys 

För att besvara syfte och frågeställningar användes univariat och multivariat linjär 

regressionsanalys. Den multivariate linjära regressionsanalysen har fördelar då det är möjligt 

att inkludera fler än två oberoende variabler för att analysera i vilken omfattning dessa 

variabler kan förutsäga ett utfall i den beroende variablerna samt om dessa påverkas av 

varandra vid den multivariata analysen. Multivariat analys möjliggör också att testa ifall den 

beroende och oberoende variabeln påverkas av andra bakomliggande faktorer. Confounders 

tar inte exempelvis korrelationsanalyser hänsyn till och den ansågs därmed inte vara relevant 

för den statistiska analysen (Ejlertsson, 2012). Då det sågs vara möjligt att genomföra dessa 

analyser för att kontrolla mot confounders genomfördes först en univariat analys mellan 

beroende och oberoende variabeln. Den multivariata inkluderade bakgrundsvariablerna kön, 

åldersgrupp och utbildningsnivå eftersom dessa ingick i enkäten som delades ut. Andra 

confounders som kan haft en betydelse för analysen och eventuellt kunna påverka sambandet 

i de multivariata analyserna är sysselsättningsgrad och yrkeskategori. Detta då 

sysselsättningsgrad och yrkeskategori kan ha en betydelse i vilken utsträckning individen 

upplever stress beroende av arbetade timmar samt vilka arbetsuppgifter individen har. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Bryman (2011) lyfter fram fem kvalitetskriterier som en studie bör hänsyn till och dessa är 

validitet, reliabilitet, objektivitet, generaliserbarhet och replikerbarhet . Då kvantitativ metod 

analyserar kvantifierbar data som är ett resultat av observationer kan inte dessa värderas före 

de statistiska analyserna, först då kan de ge en förklaring till hur verkligen uppfattas. Då 

studien använde bekvämlighetsurval kan detta inte generaliseras och anses inte vara 

överförbart på hela populationen. Detta resultat kan anses bara beskriva den undersökta 

populationen. Studien har beskrivits har möjlighet till replikerbarhet säkerställts vilket lyfts 

fram som en aspekt för en god kvalité i studier. 

Validitet och reliabilitet stärktes genom att enkätens frågor utformades utifrån redan testade 

frågor som använts i tidigare studier. För att stärka detta ytterligare kan en pilotstudie 

genomföras där frågorna testas. Dock kan resultatet påverkas av tolkningsvårigheter av 

enkätens frågor. Hänsyn till att respondenten inte svarar sanningsenligt gällande känsliga 

frågor samt svårigheter att ge ett korrekt svar om händelser retrospektivt bör inräknas. Då 

individen skyddas av anonymiteten minimeras riskerna med att respondenten inte besvarar 

frågorna sanningsenligt. Frågebatterierna är använda och tidigare validerade vilket stärker 
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studiens validitet dock är svarsalternativen omarbetade och enbart visa delar används i 

enkäten. Detta kan innebära att validiteten påverkats och frågebatterierna inte mäter det som 

är avsett att mätas (Bryman, 2011). För att stärka intern reliabilitet genomfördes mätningar 

av frågebatterierna med Cronbach´s Alfa, för att erhålla god reliabilitet bör värdet överstiga 

0,8 i Cronbach´s Alpha, värden över 0,7 anses acceptabla. Arbetsrelaterad stress (0.704), 

socialt stöd i arbetslivet (0.808) och socialt stöd i privatlivet (0.912) visade på en acceptabel 

till god reliabilitet, dubbelbelastning (0.486) visade ett värde under gränsen för god 

reliabilitet. Detta beror främst på att den enbart innehöll två frågor (Eisinga, te Grotenhuis & 

Pelzer, 2013).   

6.1.6 Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna har följts genom att informera deltagarna om vilka 

rättigheter de har. I de fall som mellanhänder användes blev de informerade om att de skulle 

be deltagarna att läsa igenom missivbrevet innan de fyllde i enkäten. Mellanhänderna 

informerades om att insamling skulle ske med försiktighet för att skydda de som valde att 

vara med i studien, detta kan ha påverkat resultatet och bidragit till ett externt bortfall i tron 

om att de som samlat in enkäten kommer ta del av den information som samlas in. Resultatet 

kan eventuellt ha påverkats av detta, då respondenten inte svarat sanningsenligt i tron om att 

andra kommer att ta del av de besvarade enkäterna. För att ta hänsyn till anonymiteten 

valdes det att minimera möjligheten till identifiering av deltagaren genom att inte efterfråga 

uppgifter om vilken verksamhet eller arbetsplats respondenten jobbar på. Då resultatet 

presenterades på gruppnivå minimerades ytterligare möjligheten att identifiera enskilda 

individer. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Socialt stöd 

Socialt stöd i arbetslivet och i privatlivet visade inget signifikant samband med 

arbetsrelaterad stress, i de univariata eller multivariata analyserna. Resultatet kan därmed 

inte bekräfta att socialt stöd utgör en hälsofrämjande resurs för individen i förhållande till 

riskfaktorer i omgivningen (Reblin & Uchino, 2008; Thoits, 2011). Vilket diskuterats i 

tidigare studier som visat motsträviga och delvis svaga samband av socialt stöds betydelse för 

hälsan (Viswesvaran, Sanchez & Fisher, 1999). Detta kunde delvis bero på socialt stöd fanns 

att tillgå både i arbetslivet och privatlivet, vilket indikerar att det kan finnas eventuella 

skillnader i sambanden. Vidare kunde inga signifikanta skillnader påvisas och kan inte 

bekräfta att det finns skillnader mellan socialt stöd i arbetslivet eller i privatlivet i dess 

samband med arbetsrelaterad stress vilket tidigare forskning indikerat (Sochos, Bowers & 

Kinman, 2012). 

Sambandet mellan socialt stöd i arbetslivet samt i privatlivet och arbetsrelaterad stress 

påvisades inte i analysen. Dock är analysen i denna studie baserat på förekomst av friskfaktor 
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och hälsotillstånd vid ett givet tillfälle och ger endast en ögonblicksbild av fördelningen. 

Eventuellt kunde detta resultat ha sett annorlunda ut om studiedesignen hade tagit hänsyn 

till kausala sambandet mellan friskfaktorer och ett hälsotillstånd. Detta då tidigare forskning 

visar på socialt stöd och dess betydelse som hälsofrämjande resurs för arbetsrelaterad 

stress(Adams, King & King, 1996; Gray-Stanley & Muramatsu, 2011; Kalicińska, Chylińska & 

Wilczek-Różyczka, 2012). Eventuellt skulle effekten av frånvarande socialt stöd ses i 

förhållande till graden av arbetsrelaterad stress i skillnader mellan olika tidpunkter.  

Stöddimensionen i krav-kontroll-stödmodellen syftar till fungera som en friskfaktor och 

resurs för att hantera ett tillstånd med låg kontroll och höga krav. Socialt stöd på 

arbetsplatsen kan ses vara ett komplement till kontrolldimensionen då stödet ses som en 

funktion för att öka graden av kontroll över arbetssituationen (Theorell, 2012). Utifrån denna 

modell fungerar stöddimensionen som en hälsofrämjande faktor endast när individer 

upplever arbetsrelaterad stress. Det är möjligt att studiedeltagarna i denna uppsats inte i 

någon större utsträckning upplever arbetsrelaterad stress och därmed har socialt stöd inte 

heller någon hälsofrämjande effekt vilket leder till att ett samband dem mellan inte kan 

påvisas. Majoriteten av studiedeltagarna i denna uppsats är också högutbildade vilket 

innebär att de förmodligen har en ganska god egenkontroll över sina arbetsuppgifter men 

samtidigt höga krav. Denna kombination uppfattas snarare som utvecklande vilket har 

positiva effekter på hälsan och bidrar förmodligen till en minskad arbetsrelaterad stress 

(Theorell, 2012). Således är det möjligt att den hälsofrämjande effekten av socialt stöd inte är 

nödvändig när arbetssituationen uppfattas som utmanande snarare än stressfylld. Men sett 

utifrån krav-kontroll-stödmodellen så antyder en god egenkontroll på ett samband med 

socialt stöd och dess betydelse som resurs för att skapa kontroll över arbetssituationen. Vilket 

visar på att socialt stöd teoretiskt skulle kunna vara kopplat till hur studiedeltagarna upplever 

och uppfattar graden av arbetsrelaterad stress (Figur 1). Detta då krav-kontroll-stödmodellen 

inte enbart kopplar stöd-dimensionen till krav-dimensionen och hur den påverkas av graden 

av stöd, även via kontroll-dimensionen kan den tolkas som en främjande faktor. 

Dock visade de multivariata analyserna att kön var associerat med graden av arbetsrelaterad 

stress. Sambandet ingick inte i frågeställningarna och kan därför ses som ett bifynd, men kan 

även ses vara en faktor som bör undersökas specifikt utifrån vad som skiljer könen åt. Detta 

kunde även bekräftas i den deskriptiva statistiken då det fanns skillnader mellan kön i graden 

av arbetsrelaterad stress.  

6.2.2 Dubbelarbete 

Graden av dubbelbelastning hade inte heller någon signifikant betydelse för arbetsrelaterad 

stress, varken i den univariata eller multivariata analysen. Detta resultat motstrider tidigare 

studier som visat att dubbelbelastning ökar den arbetsrelaterade stressen (Sundin, 

Hochwälder, Bildta och Lisspers, 2007; Sandmark, 2007). De tidigare studierna inkluderade 

i stor utsträckning endast kvinnor och de ökade nivåerna av både dubbelbelastning och 

arbetsrelaterad stress som fanns hos kvinnor i denna studie jämfört med män tyder på att 

dubbelbelastningen skulle kunna vara relaterad till stress hos kvinnor men inte hos män. 

Detta är dock något som denna studie inte har analyserat. En annan förklaring till varför 
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denna studies motstridiga resultat gentemot den tidigare forskningen skulle kunna vara den 

stora andelen av unga och högutbildade som ingår i urvalet. Även om kvinnor i denna studie 

upplevde en högre grad av dubbelarbete än män, så är denna skillnad förmodligen mindre 

bland yngre och bland högutbildade än bland lågutbildade och äldre. Därmed upplevs 

dubbelarbete inte som tillräckligt problematisk för att den ska kunna påverka den 

arbetsrelaterade stressen.  

Utifrån krav-kontroll-stödmodellen skulle dubbelbelastning eventuellt kunnat påverka krav-

dimension och på så sätt öka känslan av förhöjda krav och då bidra till en spänt läge. Spänt 

läge är det tillstånd, om det är ihållande kan bidra till ett stresstillstånd, och därefter ses som 

ytterligare faktor som bidrar till ett ohälsotillstånd (Sandmark, 2007). Vilket skulle kunna 

visa på ytterligare riskfaktorer som kan bidra till ohälsa på arbetsplatsen samt betydelsen av 

balans mellan arbete och privatlivet. Det skulle kunna tolkas utifrån att dubbelarbete 

försvårar möjligheten till vila och därför inte får den nödvändiga återhämtningen för att 

minimera ihållande anspänning (Åkerstedt, 2012).  Vidare skulle socialt stöd i privatlivet då 

utgöra en hälsofrämjande resurs som avlastning för att tillgodogöra utrymme för 

återhämtning och minimera graden av dubbelbelastning (Håkansson & Ahlborgjr, 2010).  

Vid ytterligare studier i ämnet skulle det kunna ses fördelaktigt att undersöka den aspekten 

för undersöka dessa skillnader då de kan anses vara viktiga indikatorer på faktor i den 

privata sfären som kan ses höja kraven hos individen. Dock måste mer undersökande 

indikatorer för arbetsförhållande inkluderas för att jämföra dessa och undersöka eventuella 

skillnader. Vidare kan det diskuteras huruvida vila och återhämtning och hur det eventuellt 

skulle kunna kopplas ihop med individens fritidssysslor som exempelvis egna 

fritidsaktiviteter. 

I den multivariata analysen framkom det även här att kön är associerat med graden av 

arbetsrelaterad stress vilket. Betydelsen av kön i förhållande till graden av arbetsrelaterad 

stress är något som även Sandmark (2007) lyfter fram i tidigare studie om arbetsrelaterad 

stress associerat med kön. 

6.3 Användbarhet och framtida forskning  

Resultatet av studien visade inget samband mellan socialt stöd i arbetslivet, i privatlivet samt 

dubbelbelastning i förhållande till graden av arbetsrelaterad stress vilket begränsar studien 

användbarhet. Men då studien visar på att kön är associerat med graden av arbetsrelaterad 

stress, skulle resultatet kunna användas för att motivera ytterligare studier kring varför dessa 

skillnader har uppstått. 

Arbetsrelaterad stress och dess samband med socialt stöd i arbetslivet, i privatlivet och 

dubbelbelastning kan inte ses vara associerat med varandra. Men då det framkom ett 

samband mellan kön och arbetsrelaterad stress kan det vara relevant med forskning kring 

vilka bakomliggande faktor som kan ses ha en betydelse för skillnaderna. Där det kan tänkas 

främst vara av prioritet med en studie kring hur skillnader mellan kön i förhållande till 

stressorer på arbetsplatsen, detta med en förankring i krav-kontroll-stödmodellen.  
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7 SLUTSATSER 

 Det finns inget statistiskt samband mellan socialt stöd i arbetslivet och 

arbetsrelaterad stress. Detta kan troligtvis bero på att majoriteten av urvalet 

består av unga och högutbildade vilket antyder att kontroll kan vara av betydelse i 

förhållande till upplevd arbetsrelaterad stress. 

 Det finns inget statistiskt samband mellan socialt stöd i privatlivet och 

arbetsrelaterad stress. Vilket innebär att betydelsen av socialt stöd i privatlivet 

inte kan kopplas till upplevd arbetsrelaterad stress. Inga skillnader kan ses och 

därför kan det vara svårt att avgöra om socialt stöd i arbetslivet är viktigare än 

socialt stöd i privatlivet. 

 Det finns inget statistiskt samband mellan dubbelbelastning och arbetsrelaterad 

stress. Resultat kan inte säkerställa att dubbelbelastning skulle kunna ha en 

betydelse som en yttre faktor och därmed kan bidra till en förhöjd arbetsrelaterad 

stress. 

 Bifynd av studien visar ett samband mellan kvinnor och arbetsrelaterad stress. 

Bifyndet i studien motiverar till fortsatta studier kring varför dessa skillnader har 

uppstått och fokus bör vara på stressorer i förhållande till kön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

REFERENSLISTA 

Adams, G.A., King, L.A., & King, D.W. (1996). Relationships of job and family involvement, 

family social support, and work-family conflict with job and life satisfaction. Journal 

of Applied Psychology, 81(4), 411-420. doi:10.1037/0021-9010.81.4.411 

Andersson, S. I. (2009). Hälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber. 

Chungkham, H. S., Ingre, M., Westerlund, H., Theorell, T., & Karasek, R. (2013). Factor 

Structure and Longitudinal Measurement Invariance of the Demand Control Support 

Model: An Evidence from the Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health 

(SLOSH). Public library of science ONE, 8(8), doi:10.1371/journal.pone.0070541 

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. 

Psychological Bulletin, 98(2), 310-357. doi:10.1037/0033-2909.98.2.310 

Croezen, S., Haveman-Nies, A., De Groot, L., Van'T Veer, P., Picavet, H., & Verschuren, W. 

(2012). Do positive or negative experiences of social support relate to current and 

future health? Results from the Doetinchem Cohort Study. BioMed Central Public 

Health, 12(1), doi:10.1186/1471-2458-12-65 

Eisinga, R., te Grotenhuis, M., & Pelzer, B. (2013). The reliability of a two-item scale: 

Pearson, Cronbach, or Spearman-Brown?. International Journal Of Public Health, 

58(4), 637-642. doi:10.1007/s00038-012-0416-3 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början (3:e uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Folkhälsomyndigheten. (u.å). Syfte och bakgrund till frågorna i nationella 

folkhälsoenkäten: Hälsa på lika villkor. Hämtad 23 april 2015 från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/statistik-uppfoljning/enkater-

undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/Syfte-bakgrund-nationella-

folkhalsoenkaten.pdf 

Försäkringskassan. (2014a). Sjukfrånvarons utveckling: Socialförsäkringsrapport 2014:12. 

Hämtad 19 maj 2015 från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c7e1d070-4f90-4c1a-a1aa-

ed28dd117e8c/socialforsakringsrapport-2014-12.pdf?MOD=AJPERES 

Försäkringskassan. (2014b). Socialförsäkringen i siffror 2014. Hämtad 20 maj 2015 från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/fbeda507-5eb5-4634-b12d-

2a3d73bcc98f/sfis_2014.pdf?MOD=AJPERES 

Giordano, G. N., & Lindström, M. (2011). The impact of social capital on changes in smoking 

behaviour: A longitudinal cohort study. European Journal Of Public Health, 21(3), 

347-354. doi:10.1093/eurpub/ckq048 



30 

Gray-Stanley, J. A., & Muramatsu, N. (2011). Work stress, burnout, and social and personal 

resources among direct care workers. Research In Developmental Disabilities, 32(3), 

1065-1074. doi:10.1016/j.ridd.2011.01.025 

Hadzibajramovic, E., Ahlborg Jr., G., Grimby-Ekman, A., & Lundgren-Nilsson, Å. (2015). 

Internal construct validity of the stress-energy questionnaire in a working population, 

a cohort study. BioMed Central Public Health, 15(1), 1-9. doi:10.1186/s12889-015-

1524-9 

Helgeson, V. S. (2003). Social Support and Quality of Life. Quality of Life Research, 12(1), 

25-31. doi:10.1023/A:1023509117524 

Hultberg, A., Skagert, K., Ekbom Johansson, P., & Ahlborg jr, G. (2010). Kunskap och 

metoder för hälsofrämjande arbetsplatser. Göteborg: Institutet fo ̈r stressmedicin. 
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BILAGA A ENKÄTFORMULÄR 

 
Bakgrundsfrågor. Kryssa i ditt svar i rutan 

1. Kön: Kvinna  
 

Man  
 

    

       

2. Ålder: 15-20  

 

21-30  

 

31-40  

 

41-50  

 

51-60  

 

61 eller äldre  

 

     

3. Civilstånd: Ensamstående 
 

Gift/Sammanboende 
 

Särbo 
 

Annat 
 

     

4. Antal barn som bor kvar i 

hushållet? 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 eller flera 
 

 

5. Högsta utbildningsnivå? Vilken är den högsta utbildning du har? Ange ett alternativ. 

Folkskola, 

grundskola eller 

realskola. 



Gymnasium eller 

yrkesskola 

 



Universitet eller 

högskola. 2,5 år 

eller kortare 



Universitet eller 

högskola. 3 år 

eller längre 



Annan utbildning 

 

 



  

6. Upplevd stress på arbetsplatsen. Besvara utifrån hur du känner dig under en typisk arbetsvecka. 

Ringa ett alternativ på varje rad. 

 

 

Aldrig Sällan Ofta Hela tiden      

a) Avslappnad 1 2 3 4      

b) Aktiv 1 2 3 4      

c) Spänd 1 2 3 4      

d) Slapp 1 2 3 4      

e) Stressad 1 2 3 4      

f) Energisk 1 2 3 4      

g) Ineffektiv 1 2 3 4      

h) Avspänd 1 2 3 4      

i) Skärpt 1 2 3 4      

j) Pressad 1 2 3 4      

k) Passiv 1 2 3 4      

l) Lugn 1 2 3 4      

 

 



 

2 

 

7. Socialt stöd på arbetsplatsen. Här kommer sex påståenden gällande stöd och sammanhållning på 

din arbetsplats. Ringa in den siffra som stämmer in bäst på varje påstående. 

 Stämmer helt 

och hållet 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer inte 

särskilt bra 

Stämmer inte 

alls 

a) Stämningen är 

lugn och behaglig 

på min arbetsplats. 

4 3 2 1 

b) Sammanhållningen 

är god på min 

arbetsplats. 

4 3 2 1 

c) Mina 

arbetskamrater 

ställer upp för mig. 

4 3 2 1 

d) Mina 

arbetskamrater 

förstår om jag har 

en dålig dag. 

4 3 2 1 

e) Jag kommer bra 

överens med mina 

överordnade på 

arbetsplatsen. 

4 3 2 1 

f) Jag kommer bra 

överens med mina 

arbetskamrater 

4 3 2 1 

 
8. Socialt stöd i privatlivet 

 

Om det skulle uppstå en situation på din arbetsplats och du skulle behöva stöd eller prata ut, hur ofta 

finns det då tillgängligt i din omgivning utanför arbetsplatsen för dig? Ringa in den siffra som 

stämmer in bäst på varje påstående. 
 

 

 

Aldrig Sällan Ofta Hela tiden 

a) Någon som du kan räkna med att 

lyssnar när du behöver någon att 

prata med 

1 2 3 4 

b) Någon som kan ge dig goda råd i 

en nödsituation/ kris 

1 2 3 4 

c) Någon som är villig att ge dig 

information som ger dig en 

förståelse för en situation 

1 2 3 4 

d) Någon att öppna sig för eller tala 

om dig själv och dina problem  

1 2 3 4 

e) Någon vars råd du uppskattar/ vill 

ha 

1 2 3 4 

f) Någon du kan göra saker med för 

att slippa tänka på problem 

1 2 3 4 

g) Någon att prata med om dina 

orosmoment  

1 2 3 4 

h) Någon att be om råd för att 

hantera personliga problem  

1 2 3 4 



 

3 

 

i) Någon som visar förståelse för 

dina problem 

1 2 3 4 

 

 

Hemarbete 
 

9. Hur många timmar per vecka i genomsnitt lägger du ned på arbete i hemmet (som INTE är 

yrkesarbete)? Exempel sådant arbete kan vara sköta barn, vårda anhöriga, handla, laga mat, sköta 

ekonomin, tvätta, städa, underhålla bil, hus och trädgård. Sätt ett kryss för det alternativ som passar 

bäst. 

0 – 2 

timmar/vecka 

 

3 – 10 

timmar/vecka 

 

11 – 20 

timmar/vecka 

 

21 – 30 

timmar/vecka 

 

31 timmar/vecka 

eller mer 

 

 

10. Upplever du att det arbete du utför i hemmet är betungande? Sätt ett kryss för det alternativ 

som passar bäst. 

Aldrig 
 

Sällan 
 

Ibland 
 

För det mesta 
 

Alltid 
 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA B MISSIVBREV 

Västerås  

2015-04-20 

  

 

Missivbrev 

 

Hej, jag heter Magnus Sundbäck och studerar på Folkhälsoprogrammet på Mälardalens 

Högskola Västerås. Jag skriver just nu min kandidatuppsats om arbetsrelaterad stress 

och ska i samband med detta genomföra en undersökning för att samla in data. Syftet 

med min studie är att undersöka om det finns en koppling mellan arbetsrelaterad stress 

och socialt stöd. 

Denna enkät delas ut till flera arbetsplatser och personer med en anställning inom en 

verksamhet är målgruppen och därför har just Du blivit kontaktad. Enkäten tar ca 5 

min att besvara och vid inlämning av enkäten godkänner du ditt deltagande i 

undersökningen. Ditt deltagande är frivilligt samt att det även finns en möjlighet att 

avbryta om du inte längre vill delta i undersökningen.  

Enkäterna är utformade så att ingen enskild individ kan identifieras och dessa kommer 

inte heller kunna kopplas till specifika arbetsplatser. Jag och min handledare är de som 

kommer att ha tillgång till de besvarade enkäterna och dessa kommer sedan förstöras 

när uppsatsen är godkänd. 

Vid frågor eller om du är intresserad av resultatet i undersökningen går det bra att 

kontakta mig. Du kan även kontakta min handledare Peter Larm, peter.larm@mdh.se. 

Det går även bra att spara detta brev om du skulle komma på frågor i efterhand och 

behöver kontakta mig. Se bara till att du inte får med dig någon utav sidorna som 

tillhör frågedelen när du river bort brevet. 

Tack för din medverkan. 

Magnus Sundbäck 

msk12002@student.mdh.se 

0768664749 
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