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Sammanfattning 
Stress i arbetet och bristande återhämtning är källa för ett nedsatt välmående och ohälsa 

på lång sikt. Stress associeras med en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, 

muskuloskeletala problem och psykiska sjukdomar. Anställda i servicebranschen har i 

tidigare undersökningar visat ett högt antal av fysiska och psykiska symtom, samt att 

många ofta upplevde stress i sitt arbete. Syftet med denna studie har varit att undersöka 

grad av stress och återhämtning från stress hos anställda i serviceyrken i 

Helsingforsregionen. En webenkät blev skickat till ett urval medlemmar av 

fackorganisationen Palvlualojen Ammattiliitto (PAM). Korrelationsanalyser och linjär 

regression blev genomförd på datamaterialet. Resultatet var att ingen yrkesgrupp 

utmärktes med högre eller lägre värden för återhämtning., och att de viktigaste faktorer 

för återhämtningen var ”job strain”, socialt stöd och grad av oro eller ångest. Alla 

yrkesgrupper hade ett gott socialt stöd. Individer med hög ”job strain”, lågt socialt stöd 

och högre nivå av oro/ångest var sämre återhämtade än individer med en eller alla av 

dessa faktorer i mera gynnsamma kombinationer. Konklusionen var att ändringar i krav 

och beslutsutrymme kan gynna den anställdas möjlighet att få en bättre återhämtning. 

 
Nyckelord: 
Hospital Anxiety and Depression Scale, krav- kontroll- stöd-modellen, 

servicebranschen, stress, återhämtning. 

 
Abstract 
Stress and lack of adequate recuperation is a source of reduced well-being and ill health 

in the long run. Stress is associated with a heightened risk of cardiovascular diseases, 

musculoskeletal problems and psychiatric disorders. Employees in the service sector 

have shown in previous studies a high number of mental and physical symptoms, and 

many reported to often experience stress at work. The aim of this study has been to 

investigate the level of stress and recuperation form stress in the service-employed 

population of the greater Helsinki area. This was surveyed with an online questionnaire 

sent to a sample from the union members of Palevelualojen Ammattiliitto (PAM). 

Analyses of correlations and linear regression were conducted. The results were that no 

profession had a higher or lower amount of recuperation than the others, and that the 

most important factors for the level of recuperation was job strain, social support and 

anxiety levels. All professions had favorable levels of social support. The individuals 

with high job strain, low social support and increased levels of anxiety were less 

recuperated than individuals with either one or all of the factors in a more favorable 

degree. This study concludes that changes in the employees’ job demands and decision 

latitude could positively affect the ability to recuperate. 

 

Keywords: 
Hospital Anxiety and Depression Scale, job-demands- control- support-model, 

recuperation, service sector, stress. 
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1 Inledning 
 

Det finns få ord som använts så mycket som begreppet stress. Stress används nästan 

dagligen i vårt språk och de allra flesta människor har en personlig uppfattning om vad 

stress är för något. Stress förknippas i allmänhet med att inte hinna med i arbetslivets 

höga tempo och prestationskrav, att uppleva en känsla av tidsbrist när arbetet och 

hemmet måste balanseras in i dygnets värdefulla vakna timmar. Under människornas 

utveckling har stress varit skillnaden på liv eller död, och nödvändigt för artens 

fortlevnad (Währborg, 2009). Nu i modern tid fortsätter människans fysiologi att 

fungera på samma sätt som förr, och stress anknyts numera till ohälsa. Stress kan vara 

både negativ och positiv och är i sig inte något farligt för människan, då stress är en 

naturlig del av människans fysiologi. Vila, rekreationsaktiviteter och pauser 

nedprioriteras ofta för att hinna med i arbetet (Aronsson, Astwik, & Gustafsson, 2013).  

 

Att bli påverkad av arbetsrelaterad stress är enligt WHO (2010) ett resultat av att 

arbetskraven på individen är för stora och att individen inte har den kunskap och 

kompetens som behövs för att kunna hitta strategier för att hantera arbetskraven på ett 

bra sätt. Vidare kan stressreaktionen förstärkas om individen inte upplever sig ha stöd 

från medarbetare och ledare, samt att individen har minimal egen kontroll över sitt 

arbete (Ibid.).  

 

Serviceyrken som kundinformatör och kundservice, kassapersonal och 

restaurangbiträden, truckförare och säkerhetspersonal hamnar högt på listan för yrken 

med hög risk för stress och lågt socialt stöd (Arbetsmiljöverket och Statistiska 

centralbyrån, 2001, Kandolin, Tilev, Lindström, Vartia, & Ketola, 2009). På 

arbetsplatser med dålig psykosocial arbetsmiljö ser man oftare flera sjukskrivningar 

bland personalen, en snabbare utskiftning av personal och förlorande av kompetens i 

organisationen. Detta för med sig ekonomiska konsekvenser i form av ökade kostnader i 

form av sjuklön och vikarier, utbildning av ny personal och att kunder kan flytta sin 

köpkraft till konkurrenten (Ganster & Rosen, 2013). På individnivå är en dålig 

arbetsmiljö och konflikter arbete-hem upphovet till bekymmer, stress och olust att gå till 

arbetet. Får detta fortsätta över längre tid, kan det medföra både kroppslig och mental 

sjukdom (Sluiter, Frings-Dresen, van der Beek, & Meijman, 2001, Magee, Stefanic, 

Caputi, & Iverson, 2012).  
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Under 2012 inleddes 336 647 sjukdagpenningperioder i Finland, till en kostnad av 

nästan 8,5 miljoner Euro (knappt sju och en halv miljard svenska kronor) för 

sjukdagpenning (här enbart fulltids sjukskrivningar, kostnad för deltids sjukskrivning 

och annan stödåtgärd kommer i tillägg). Sjukskrivningar på grund av stressrelaterade 

psykiska besvär stod för 3,7 %, och muskuloskeletala orsaker stod för 35,3 % av den 

totala kostnaden (KELA, 2013). År 2012 i Finland var nya påbörjade fall av 

sjukskrivning hos anställda i servicebranschen 19,4 % av de yrkesverksamma (KELA, 

2013). En finsk undersökning om hälsa och välmående bland anställda i 

servicebranschen upptäckte en hög prevalens av ofta förekommande smärtsymtom från 

axlar och nacke hos anställda inom försäljning (48 %), turism och restaurangbranschen 

(47 %). Även andra fysiska symtom som domningskänslor och huvudvärk upplevdes av 

många. En tredjedel upplevde en ihållande trötthet och många hade sömnproblem (34 

%). Institutet för hälsa och välfärd i Finland undersöker hälsofrågor och levnadsvanor. 

Över en tredjedel av finnarna i arbetsför ålder anser sig ha medelmåttlig eller dålig 

hälsa. Den upplevda stressnivån i Finland är hög. Bara 19 % hade inte känt sig stressade 

under den senaste månaden (THL, 2011a). Över hälften av de tillfrågade upplevde hög 

eller mycket hög grad av stress eller anspändhet (Kandolin, Tilev, Lindström, Vartia, & 

Ketola, 2009). 

 

Denna studie studerar närmare stressnivå och grad av återhämtning hos de som är 

anställda inom servicebranschen i huvudstadsregionen i Finland. Utifrån ett stratifierat 

urval undersöks med hjälp av en enkät skillnader mellan anställda i olika delbranscher 

och samband mellan stressrelaterade faktorer och återhämtning/nedvarvning.  

 

1.1 Begrepp 

Stress 
Den definition av stress som är utgångspunktet för denna uppsats är hämtat från 

Währborg (2009) ”De psykologiska och fysiologiska reaktioner som uppträder vid yttre 

eller inre påfrestningar och som till följd därav ger upphov till funktionsförändringar av 

potentiellt patologisk natur.” (s. 55) 
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Stressorer 
Det som är orsaken till att personen känner sig stressad. Stressorer är högst individuellt, 

och kan vara ganska olika från person till person och baserar sig på erfarenhet och 

miljö. Några stressorer påverkar alla människor och kan inte ”hanteras bort” med 

personliga strategier; vara med om eller bevittna olyckor, buller, vibration, kyla mm 

(Lupien, Maheu, Tu, Fiocco, & Schramek, 2007). I arbetet kan stressorer vara bland 

annat ansvars- och arbetsuppgifter som inte är väldefinierade eller är oklara, samt dålig 

psykosocial arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån, 2001, WHO, 

2010). 

Återhämtning 
Återhämtningen är den aktivitet, vila och sömn som måste till för att kroppen ska hämta 

in sig till sin optimala funktion efter dagliga påfrestningar, skador eller sjukdom. 

Återhämtande aktiviteter kan vara socialt umgänge, träning, vistelse i naturen, 

kulturaktivitet eller annat som individen personligen njuter och tycker om (Trougakos & 

Hideg, 2009). 

Nedvarvning 
Med nedvarvning menas tiden efter en situation eller stressande händelse. En s.k. 

”micropaus” för reflektion, prat med arbetskamrater eller att jobba sig igenom känslorna 

och mentalt lämna situationen före man går till nya uppgifter (Arbetsmiljöverket och 

Statistiska centralbyrån, 2001, Trougakos & Hideg, 2009). 

Kortisol 
Kortisol används flitigt som markör på stress och återhämtning (Juster, McEwen, & 

Lupien, 2010). Kortisol är ett hormon i familjen glukokortekoider som produceras av 

binjurebarken. Hormonets egenskaper är att det stimulerar celler till att bryta ner de 

lager av energi som finns i lever, fettväv och muskler. Dessa energigivande ämnen görs 

tillgängliga i blodbanan i form av fria fettsyror och glukos. Kortisol ökar också 

kroppens motståndskraft mot inflammationer (Martini, Nath, & Bartholomew, 2012). 

Kortisolnivån mäts ofta i morgonsaliv, och förväntas vara som högst 30-45 minuter 

efter uppvaknande, och sedan sjunka jämt under dagen (omtalad i litteraturen som 

”cortisol awakening response”, CAR) (Liao, Brunner, & Kumani, 2013, Chalonda, 

Heraclides, & Kumari, 2010). 
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2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 
 

I detta avsnitt redovisas teoretiska perspektiv av relevans för studien, och tidigare 

forskning som belyser ämnet. 

 

2.1 Krav – kontroll - stödmodellen  
 

Krav - kontroll - stödmodellen (på engelska Job Demand Control Support model: 

JDCS), och dennes företrädare, krav – kontroll - modellen (på engelska Job Demand 

Control model: JDC) har sedan slutet av 1970-talet använts som modell för att förklara 

mental påfrestning i arbetslivet. Den ursprungliga modellen JDC, utvecklades av 

Karasek (1979) och vidareutvecklades sedan tillsammans med Theorell (1990). 

Dimensionen socialt stöd har tillförts av Johnsson och Hall i 1988.  

 

Begreppet krav består av tidsfrister och tidspress, samt arbetsmängd. En annan aspekt 

av krav beskrivs ofta som psykiska krav. Dessa är mera känslofyllda, och innefattar 

rollkonflikter, att vara ansvarig för människors liv och hälsa och kvalitets- och 

prestationskrav (Karasek & Theorell, 1990). Krav av psykisk karaktär kan dels vara 

stressande, men också utvecklande och lärorikt för individen (Ibid., deLange, Taris, 

Kompier, Houtman, & Bongers, 2003). 

 

Kontroll kan också benämnas som beslutsutrymme och är en tvådelad aspekt. ”Skill 

discretion” är individens användning av specifika färdigheter och kreativitet i 

arbetsprocessen. Den frihet individen har till självbestämmande i de egna 

arbetsuppgifterna, t.ex. vid tidsplanering och att använda eget omdöme definieras av 

begreppet beslutsförmåga (”decision latitude”). Det är när kontroll- och 

kravdimensionerna kombineras som man får grunden till hurdan arbetssituation 

individen har. I ett högstressarbete har man oftast låg kontroll över det egna arbetet samt 

att man har höga arbetskrav att svara upp till. En sådan arbetssituation är ogynnsam och 

innebär högre risk för ohälsa och stress. Motsatsen är arbetssituationer där individen har 

hög kontroll och balanserade lite krav, ett så kallad ”low strain job”, där risken att 

drabbas av ohälsa är relativt låg (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Det sociala stödet är en viktig faktor för hur kraftigt de olika arbetssituationerna visar 

sig i ohälsa. Senare års forskning om faktorn socialt stöd visar att stöd och samspel 
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mellan chef och arbetskollegor har en positiv effekt på hälsan (Johnson & Hall, 1988). I 

JDCS benämns de yrkesutövare med högst ”job strain” och minst socialt stöd eller 

social isolering som ”värstingar” med sämst prognos vad gäller stress, ohälsa och 

nedsatt välbefinnande (Karasek & Theorell, 1990, Häusser, Mijzisch, Niesel, & Schulz-

Hardt, 2010). 

 

Det är två grundhypoteser i JDC och JDCS, ”the strain hypotheses” och ”the buffer 

hyptheses”. Den förstnämnda går ut på antagandet att krav och kontroll har en adderad 

effekt för välmående hos individen. De som upplever hög ”job strain”, här definierat 

som höga krav och lågt beslutsutrymme har högre risk att få ett försämrat välmående 

och mental eller fysisk ohälsa. Bufferhypotesen grundas i att dimensionen kontroll har 

en lindrande effekt mot de negativa konsekvenser som arbetsstress kan medföra 

(Häusser, Mijzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 2010). Enligt Johnson et al (1988), har 

kontrolldimensionen den starkast lindrande effekten mot påfrestningar från stress på en 

arbetsplats med högt socialt stöd. Magee (2012) antyder att krav-kontroll-stöd modellen 

ska vara den mest inflytelserika modellerna inom hälsopsykologin. 

 

Dock ska nämnas att bufferhypotesen omtalas vara en s.k ”zombiehypotes” av Taris 

(2006) dvs. att det finns ett sämre empirisk stöd för denna hypotes, än the stain 

hypothesis (Häusser, Mijzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 2010). I denna uppsats kommer 

enbart beräkningar och analyser av ”job strain” att redovisas. 

 

2.2 Nedvarvning och återhämtning  
 

Kortare pauser under arbetsdagen har en positiv effekt på individens humör och energi, 

och ger möjligheten att utföra arbetsuppgifter som önskat. I teoretiska yrken (konsulent 

t.ex.) är sådana pauser viktiga för att kunde bevara koncentration (Trougakos, Beal, 

Green, & Weiss, 2008). Det är särskilt pauser med aktivitet som individen själv tycker 

är avslappnande som har bäst nedvarvande och återhämtande effekt (Trougakos & 

Hideg, 2009). I yrken med högt tempo eller där de anställda upplever att de har ”för 

mycket” att göra, sänks prioriteten att ta pauser, och arbetsuppgiften får fortsätta 

samtidigt som t.ex. lunchen intas, och här är återhämtningen sämre (Trougakos, Beal, 

Green, & Weiss, 2008). Att själv ha möjlighet att kontrollera när man tar paus i arbetet, 
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eller att ha möjligheten att byta mellan arbetsuppgifterna när man känner behov för det, 

har också positiva resultat för både arbetseffektiviteten och hur stort behov man har för 

återhämtning vid arbetsdagens slut (vanHooff, Geurts, Beckers, & Kompier, 2011). 

Motsatt effekt ses när den anställde måste vara deltagande i aktiviteter som känns som 

en plikt, särskilt om aktiviteten ursprungligen var menad (av ledningen) att vara 

nedvarvande eller återhämtande (Trougakos & Hideg, 2009). 

 

Fynden visar att det är den långvariga stressen där kroppen inte får någon möjlighet till 

återhämtning, samt återkommande kronisk stress som är skadlig, och inte de akuta och 

tidsbegränsade stressreaktionerna (Währborg, 2009). Upprepad stressexponering utan 

vila mellan ansträngningarna och långvarig aktivering av kroppens fysiologiska 

stressystem är faktorer som leder till ökad risk för ohälsa (Sluiter, Frings-Dresen, van 

der Beek, & Meijman, 2001). I kopplingen mellan stress och ohälsa är en avgörande 

faktor bristande återhämtning och nedvarvning (Währborg, 2009, Geurts & Sonnentag, 

2006). Det finns ett samband mellan återhämtning och stresshormonet kortisol. 

Individer med bristande återhämtning har uppvisat en högre kortisolutsöndring (Sluiter, 

Frings-Dresen, van der Beek, & Meijman, 2001, Aronsson, Astwik, & Gustafsson, 

2013). Gustafsson och medarbetare (2006) har satt värden för morgonsalivkortisol i 

samband med ett antal subjektivt skattade nivåer av nedvarvning och återhämtning. Det 

fanns en tydlig koppling mellan morgonkortisol och subjektiva skattningar med 

avseende på nedvarvning och återhämtning. Subjektivt skattad bristande återhämtning 

korrelerade med högre än normala värden av kortisol på morgonen (Ibid.). I kontrast till 

dessa resultat har man i Whitehall II-studien hittat att ett minskat s.k. CAR (cortisol 

awakening response) på morgonen hos kvinnor var förenligt med höga krav och lågt 

socialt stöd, samt hög grad av ”job strain” (Liao, Brunner, & Kumani, 2013). 

 

Sömnen kan ses som stressens motsats och reparerar dagens påfrestningar. 

Återhämtning av denna karaktär är avgörande för att kroppen ska kunna läka och bygga 

upp sig, sömnen är en förutsättning för välbefinnande och god hälsa. Personer som 

sover bra tycks ha en bra motståndskraft mot stressrelaterade problem (deLange, o.a., 

2009). Under sömnen ökar produktionen av tillväxthormon och den kraftiga 

antioxidanten melatonin som bygger upp och reparerar celler och vävnader. Under 

natten sjunker produktionen av stresshormonerna kortisol och adrenalin (Martini, Nath, 



 
 

12 

& Bartholomew, 2012). Sömnkvalitén ser också ut till att lida om personen i fråga 

utsätts för hög ”job strain” över längre tid (deLange, o.a., 2009).  

 

2.3 Stressfysiologiska aspekter  
 

Stressreaktioner beror på hjärnans bedömning av hot (Hippocampus, amygdala samt 

reglering från prefrontala cortex). Situationer uppfattas och bedöms mot bakgrund av 

individens tidigare upplevelser och erfarenheter (Juster, McEwen, & Lupien, 2010). 

Summan av alla faktorer avgör i slutänden individens svar på stress och hanteringen av 

denna. Känsligheten för stress kan också ändras under livet, och i perioder med lite 

sömn och återhämtning kan normala situationer upplevs som stressande. Personer som 

har diagnostiseras med depression och ”burnout” reagerar med kraftigare stressreaktion 

på normala nivåer av stresshormoner (Behnken, o.a., 2013). Vid långvarig stress (och 

långvarig smärta), kommer ändringar i hjärnans strukturer att uppstå. Viloläget är 

förhöjt, dvs. att subkortikala strukturer och strukturer som reglerar vakenhet och vila har 

en högre basaktivitet. Detta leder efter en tid till minskad känslighet för stresshormoner. 

Kroppens egna smärthämmande system kommer sluta fungera helt eller delvis, parallellt 

med att aktiviteten i kroppens smärtfaciliterande (förstärkande) system ökar. Ett av 

kroppens smärtfaciliterande system aktiveras framförallt vid stress och oro (Norrbrink 

& Lundeberg, 2010). 

 

Två begrepp har införts av Sterling och Eyer (1988), allostas och allostatisk belastning. 

Dessa används för att beskriva och tydliggöra de skyddande och skadliga effekterna av 

stressreaktioner. Begreppen tillåter en avgränsad och mer exakt definition av begreppet 

stress, till motsättning av homeostas. Homeostas är beteckningen för ett konstant 

upprätthållande av balans i den intra- och extracellulära miljön, pH värde, vätske- och 

elektrolytbalans (Sterling & Eyer, 1988). Begreppet allostas förklarar hur kroppens 

organismer anstränger sig för att hålla en fysiologisk flexibilitet, genom att dynamiskt 

anpassa sig påfrestningar som kroppen upplever under olika situationer. Exempelvis 

håller kroppen under sömn lägre temperatur, puls och blodtryck än vid en stressfylld 

situation (Ibid). Allostatisk belastning beskriver de fysiologiska kostnader av upprepad 

allostasrespons (McEwen & Wingfield, 2003). Allostatisk belastning kan också 

uppkomma i förväntan av situationer som ger oro och ångest, eller att tänka på hotfull 
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situation eller fobi (O'Connor, Walker, Hendrickx, Talbot, & Schaefer, 2013). Individen 

kan uppfatta en ofarlig händelse som en hotfull situation, vilket kan leda till en hög 

belastning i fysiologiska överreaktioner (Ibid). Individens erfarenhet påverkar 

upplevelsen av en händelse, ju bättre föreberett man är inför stressfyllda situationer, 

desto mindre utsätts kroppen för slitage eller allostatisk belastning (McEwen, 2000, 

Juster, McEwen, & Lupien, 2010).  

 

2.4 Hälsokonsekvenser av stress 

 

Hälsoproblematik kan både direkt och indirekt kopplas till kronisk eller långvarig stress. 

Dessa orsakas inte enbart på grund av fysiologiska faktorer, men också på grund av det 

beteende stress för med sig i form av ohälsosamma vanor (McEwen, 2000). I en meta-

analys konstaterades en 50 % ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom på grund 

av arbetsrelaterad stress (Kivimäki, Virtanen, Elovainio, Kouvunen, Väänänen, & 

Vahtera, 2006). 

En konsekvens av störningar i HPA-axeln (Hypotalamus-Pituitaty-Adrenal-Axis) är 

över- eller underaktivitet i kortisolproduktionen (Chalonda, Heraclides, & Kumari, 

2010). För höga halter av kortisol under en längre tid kan ge en rad negativa 

konsekvenser. Kortisol kan minska insulinets effekter på cellnivå och höjer 

blodsockerhalten snabbt vid flera mekanismer. Dels genom att mobilisera proteiner från 

muskulatur och samtidigt aktivera leverenzymer som sätter igång glukoneogenes, och i 

huvudsak genom nedbrytning av glykogendepåer i lever och muskler samt 

fettvävsnedbrytning (Martini, Nath, & Bartholomew, 2012). Denna effekt av kortisol är 

gynnsam vid kortvarig stress, med energimobilisering tillgänglig för stora 

muskelgrupper som är redo att kämpa eller fly. Men vid långvarig aktivering av HPA-

axeln kan den ökade mobiliseringen av energi ske på bekostnad av att muskelmassa, 

glykogendepåer och fettdepåer minskar. Höga kroniska eller långvariga halter av 

kortisol påverkar också flera områden i hjärnan att nedreglera antalet receptorer för 

kortisol (McEwen, 2006). 

 

Det forskas även på kopplingen mellan stress och smärtproblematik i rörelseapparaten. 

Muskuloskeletala problem är en av de största orsaker till sjukfrånvaro och rehabilitering 

i Sverige (Försäkringskassan, 2011). Fynd visar på korrelation mellan individers 
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upplevelse av hög ”job strain” och muskuloskeletala smärtor och obehag i större grad än 

de som inte upplever lika stor ”job strain” (Zakerian & Subramaniam, 2009). När HPA 

axeln aktiveras, kommer också det sympatiska nervsystemet bli mera aktivt, med 

muskelanspänningar, högre blodtryck och hjärtfrekvens som resultat (Martini, Nath, & 

Bartholomew, 2012).  Sömnsvårigheter och trötthet under dagen ökar i tidsperioder med 

högre stressnivå (Dahlgren, Kecklund, & Åkerstedt, 2005, deLange, o.a., 2009). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är viktigt för individers mentala och fysiska 

hälsa och välbefinnande att man får möjlighet att återhämta sig efter stressfyllda 

situationer i arbetet. Genom att identifiera de mest utsatta yrkena kan riktlinjer för inom 

vilka branscher hälsofrämjande insatser bör sättas in. 

3 Syfte   
 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga graden av stress och återhämtning hos 

anställda i serviceyrken i Finland. Ett delsyfte är att studera om det finns skillnader när 

det gäller stress och nedvarvning mellan olika typer av serviceyrken.  

Följande forskningsfrågor är aktuella 

 Vilka serviceyrken utmärker sig vad gäller grad av återhämtning? 

 Finns det något samband mellan demografiska data, exempelvis; kön, ålder, 

familj, ekonomi, och utbildningsnivåer, och anställdas upplevelse avstressnivåer, 

socialt stöd samt grad av återhämtning i serviceyrken? 

 Kan det identifieras riskfaktorer bland anställda i serviceyrken som leder till 

höga stressnivåer, som exempelvis lågt socialt stöd samt låg grad av 

återhämtning?  

4 Metod 

4.1 Urval och bortfall 

 

Utgångspunkt för undersökningen är anställda som är organiserade i den finländska 

fackföreningen Palvelualojen Amattiliitto (på svenska Servicefacket, PAM).Detta är en 

landstäckande fackorganisation i Finland för yrken som bedriver serviceverksamhet. 

PAM har ca 230,000 medlemmar som arbetar inom handel, hotell- och 
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restaurangbranschen, städning och fastighetsservice, väktare och lagerpersonal. Region 

Uusimaa (Nyland) som är empirisk bas i denna undersökning har 57 389 medlemmar. 

PAMs medlemsstatistik visar på att kvinnor är överrepresenterade (80 %), och att en 

knapp tredjedel (29 %) av medlemmarna är under 31år. Uusimaa blev vald som bas for 

undersökningen på grund av regionens tätare befolkning och att stor del av arbetskraften 

arbetar inom serviceyrken som hotell, turism, och försäljning mm (Uudenmaan liitto, 

2013). 

 

Uusimaa (eller på Svenska, Nyland) är Finlands huvudstadsregion. Geografisk består 

den av 26 kommuner och 29 % (1,6 miljoner) av Finlands befolkning bor här. Belägen 

på södra kusten av landet är denna region ett centrum för industri, affärer och service. 

Uusimaa står för 39 % av Finlands BNP, och 82,6 % av arbetskraften arbetar inom 

servicebranschen (Ibid.). Totalt i Finland arbetar 73 % inom service (OECD, 2014a). 

Som i Scandinavien generellt, har den finska arbetsmarknaden en hög 

fackorganisationsgrad (69 % i 2011) jämfört med sydliga delar av Europa (ca 15 % i 

genomsnitt) (OECD, 2014b). 

 

Urvalsgruppen (N=1312) har definierats vid hjälp av ett datorstyrt stratifierat 

randomiserat urval, som PAM stod för att organisera. Stratifierat randomiserat urval är 

när man lägger till bestämningsfaktorer på urvalet, i syfte att få en distribution av 

egenskaper i urvalet som liknar den population man undersöker (Bryman, 2012). I detta 

urval blev bestämningsfaktor satt till att ha postadress i Uusimaa, och kontrollerad för 

en fördelning av män (n=264) och kvinnor (n=1049), som är representativ för 

populationen.  

Genomsnittlig ålder på hela urvalet var 36 år, 93 % har finska som preferensspråk 

(engelska 5 %, svenska 2 %). Geografisk fördelning: 42 % bodde i Helsingfors, och 17 

% i Vantaa, resten bodde spritt i regionen.  Inkluderingskraven för att vara med i studien 

var att man under undersökningsperioden var aktiv i arbete (inte föräldraledig eller 

långvarig sjukskriven), och arbetar mera än 50 % anställning (ca 20t/v). Detta för att ge 

en representativ bild av arbetsför population, att veta hurdan det aktuella läget är i de 

olika yrkesgrupperna. Totalt svarade 194 personer på enkäten, varav 7,3 % (n=14) inte 

uppfyllde inkluderingskraven om arbetstid < 20 timmar, 5,2 % (n=10) var 

långtidssjukskrivning och 3,7 % (n=7) var föräldralediga. Alla blev exkluderade från att 
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fortsätta svara. 2,6 % (n=5) valde att inte gå vidare i enkäten efter dess första sida. 

Inkluderade respondenter i undersökningen var n=156. 

 

PAM:s tidigare erfarenhet är att enkätundersökningar har ganska låg svarsfrekvens. De 

uppger att genomsnittligen svarar ca 30 % av urvalet. Detta togs med i beräkningen av 

urvalets storlek, ursprungligen kalkulerades urvalet till 656 personer vid hjälp av 

”Raosoft Sample size calculator” (Raosoft Inc., 2004) med dessa bestämningsfaktorer: 

”margin of error” (5%), ”confidence level” (99%), ”population size” (57, 389) och 

”response distribution” (50%). Eftersom bortfallet förväntades vara stort, fördubblades 

urvalsgruppen till 1312 personer. 

 

4.2 Design och genomförande 

 

Studien var en tvärsnittsundersökning. En enkät blev utformad i ett online 

websurveyverktyg (www.surveygizmo.com). En innehållsrik administrativ del och 

export till SPSS talade för att använda denna tjänst framför andra tillgängliga. Enkäten 

har varit tillgänglig på tre språk (finska, engelska, svenska). Översättningarna gjordes i 

samarbete med två bilinguala finländare, med stöd av tidigare översättningar av DCSQ 

(Santavirta, 2014) och HADS (Kouvula, 2002). PAM har skickat ut epost till 

urvalsgruppen, med direktlänk till webenkäten. Medlemsuppgifter (epost och namn) 

samlades inte in av författaren, PAM skyddade sina medlemmar från att identifieras vid 

att vara källa för invitation till deltagande. En påminnelse blev utskickad per epost till 

hela urvalet efter en vecka. Enkätssvaren har sparats i lösenordskyddat databas i 

webenkätens plattform. Undersökningen var öppen för svar under två veckor (v.18 och 

19), enkätens hemsida blev stängd för flera svar den 11.maj 2014. 

 

4.3 Enkät och variabler 

Enkäten och invitationen som gick ut till deltagarna finns i bilagorna 1-4. 

 

4.3.1 Websurvey verktyg SurveyGizmo 

Denna webtjänst är ett kraftigt online verktyg för att skapa enkäter, quiz och 

marknadsundersökningar. Logisk programmering i enkäten hjälper till att inkludera och 

exkludera önskade respondenter. Respondenten fick i enkätens första sida svara på 

http://www.surveygizmo.com/
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frågor om arbetstimmar i veckan, föräldraledighet och lång tids sjukskrivning. Om deras 

svar inte passade med inkluderingskraven, skickades de till enkätens slut med tack för 

deltagandet. 

Enkäten innehöll en viss logik, så att några följdfrågor inte visades för de respondenter 

som svarade ”nej” på föregående fråga.  

 

4.3.2 Frågeformulär om bakgrundsförhållanden 

Följande bakgrundsvariabler fanns i enkäten: kön, ålder, antalet år som anställd i 

företaget, antal år i liknande arbete, civilstånd, utbildning, hushållets årsinkomst, om de 

har barn, hemmaboende barn, om de deltar i någon form av regelbunden fysisk aktivitet, 

samt en fråga om de mottar någon form av stöd till fysisk aktivitet och/eller kulturutbud, 

samt vilken typ av stöd de får.  

 

Variabeln ålder besvarades i antal år och delades i analyserna in i fem grupperingar: 18-

28, 29-39, 40-50, 51-61 och 62+. Variabeln inkomst delades upp i frekvenser á 15 000€, 

med minimumsvärde på under 10 000€ och maximumsvärde över 100 000€. Det gick 

att välja ”vill inte svara” i denna fråga. Variablerna för antal år i företaget samt antal år i 

liknande arbete delades in i grupperingar mindre än ett år, 1-3 år, 4-6 år, 7-9 år och mera 

än 10 år.   

 

4.3.3 The Swedish demand-control-support questionnaire (DCSQ) 

DCSQ består av 17 frågor fördelade i tre undergrupper. Första undergruppen består av 5 

frågor om psykologiska krav (PD), den andra består av 6 frågor om beslutsutrymme 

(DL), den sista undergruppen har 6 frågor om det sociala stödet (SS). Undergruppen 

beslutsutrymme har två underkategorier; ”decision authority” (DA) med 2 frågor, och 

”skill discretion” (SD) med 4 frågor. Frågorna för undergrupp PD och DL besvaras på 

en fyragradig frekvensskala, 1=sällan eller aldrig, 4=ofta. De frågor som handlar om 

socialt stöd besvaras med en fyragradig skala, 1= osant, 4= helt sant. Före summering 

reverserades alla frågor utom frågorna DL3 ” Innebär Ditt arbete att man gör samma sak 

om och om igen?” och PD4 ” Har Du tillräckligt med tid för att hinna med Dina 

arbetsuppgifter?”. De summerade undergrupper av frågor ger indikationer på styrkan av 

de olika dimensionerna. ”Job strain” kalkuleras vid att dividera summan av krav, på 

summan av kontroll. En högre poängsumma betyder högre grad av PD, DL och SS, 
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samt ”job strain” (Karasek & Theorell, 1990). Ett Cronbach’s alpha test blev utfört på 

alla subgrupper av DCSQ för att mäta inter-korrelationer i gruppen av frågor, och ger ett 

mått på den interna reliabiliteten (Bryman, 2012). Testet ger resultat från 0 till 1. Ju 

närmare 1 resultatet är, ju högre intern reliabilitet. Det är vanligt att operera med 

gränsvärde på 0,70 för att den interna reliabiliteten ska anses som god. I denna 

undersökning är Cronbach’s alpha 0,808 för PD, 0,636 för DL och 0,768 för SS. 

 

4.3.4 Nedvarvnings- och återhämtningsfrågor 

Frågorna för att skatta nivå av återhämtning och nedvarvning består av 5 frågor. Dessa 

självskattningsfrågor har enligt Gustafsson och medarbetare (2006) en korrelation till 

mätningar av salivkortisol. Frågorna besvaras med en 7-gradig skala, var 1= tar helt 

avstånd och 7= instämmer helt. ”Jag känner mig utvilad när jag börjar arbetet på 

morgonen”, ”jag känner mig fylld av energi under arbetsdagen”, ”jag känner mig trött 

under arbetsdagen”, ”jag känner mig psykiskt trött när jag kommer hem från arbetet”, 

”jag känner mig kroppsligt trött när jag kommer hem från arbetet” (Gustafsson, 

Lindfors, Aronsson, & Lundberg, 2006). Frågorna utvilad på morgonen och fylld av 

energi under dagen kodas om till reverserad ordning och summeras. En maximalt 

utvilad person uppnår 5 poäng, och en minimalt utvilad person uppnår 35 poäng. 

Cronbach’s alpha för återhämtningsfrågorna är 0,765. 

 

4.3.5 Hospital Anxiety and Depression Scale 

”Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADS) är ett index med 14 frågor, varav 7 

frågor för oro och ångest (HADS-A) och 7 frågor för nedstämdhet och depression 

(HADS-D) (Zigmond & Snaith, 1983). Varje fråga besvaras med en fyragradig skala ut 

ifrån hur personen har känt sig senaste veckan. Svaren kodas från 0 till 3 och summeras. 

De två delskalorna (HADS-A respektive HADS-D) har möjliga poäng från 0 till 21, och 

tolkas enligt följande: ingen ångest eller depression/normal (0-7 poäng), låg (8 - 10 

poäng), moderat (11 – 14 poäng) och 15 – 21 poäng talar för kraftig depression eller 

ångest. HADS har som originalspråk engelska, finsk översättning av Meeri Koivula 

(2002). Cronbach’s alpha för HADS är 0,820 och 0,819 för HADS-A respektive HADS-

D 
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4.4 Statistiska analyser 
 

Data har behandlats i statistikprogrammet ”Statistical Package for the Social Sciences” 

(SPSS, version 21.0). I utforskande syfte, och för att få god översikt över kvantitativ 

data och deras fördelning i olika grupper (kön, yrke och åldersgrupp) har histogram med 

normalfördelningslinje och så kallade ”boxplot” diagram använts. Genom att känna till 

hur fördelningen ser ut för de olika variablerna kan man lättare välja korrekta 

analysmetoder (Foltz, 2013). Det lönar sig att slå ihop eller kategorisera variabelvärden 

till en viss grad för att få bättre översikt (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). 

Variabelvärden blev kategoriserade och kodade om enligt: 

Variabeln ”yrkesgrupp” blev omkodad från 12 till 6 värden; försäljning, lagerpersonal, 

restaurangpersonal, fastighetsservice, väktare och annat serviceyrke. Variabeln 

”utbildning” fick värdet för universitet och yrkeshögskola kombinerat på grund av lågt 

antal svar i kategorin ”universitet”. ”Hushållningens samlade årsinkomst” blev också 

grupperade in i färre värden; ”låg” (mindre än € 10 000 och € 10 000-25 000), ”medel” 

(€ 25 001-40 000, € 40 001-55 000 och € 55 001-70 000) och ”hög” (€ 70 001-85 000, € 

85 001-100 000 och over € 100 000). Värden för hur länge man vart anställd i yrket 

samt på nuvarande arbetsplats blev båda kodade om till bredare kategorier; 0-3 år, 4-9 

år och mera än 10 år. Respondenternas ålder blev kategoriserad i grupperna som 

följande: 18-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-68 år. Antalet arbetstimmar i veckan 

blev uppdelat till två värden, fulltid och deltid. 

 

Chi
2
-test har använts för test om det var statistiskt signifikanta skillnader mellan 

observerade värden och förväntade värden på variabler på ordinal- och 

nominalskalenivå (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). 

 

Medelvärdesanalyser har använts för att jämföra skillnader i kvantitativa variabler med 

kontinuerliga värden, mellan olika grupperingar på ordinal- och nominalskalenivå. 

Sambandsmåtten eta och eta
2
 anger samband med värden från 0 (samband saknas) till 1 

(starkt samband). Sambandsmåttet anger hur mycket av variansen i den kvantitativa 

variabeln som kan föras tillbaka till den kvalitativa variabeln (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen, 2003). Denna typ av analys har använts för att ta reda på om det finns 

skillnader mellan könen, yrkes- och åldersgrupper, samt andra demografiska mått i 
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deras förhållande till återhämtningsgrad, ”job strain”, socialt stöd, HADS – 

A(oro/ångest) och HADS – D (depression). 

 

Multipel regressionsanalys och ANOVA (Analysis of Variance) analyserar hur mycket 

av flera oberoende kvantitativa variabler som medverkar till variansen i den beroende 

variabeln. Resultat anges i determinationskoefficienten R
2
, som anger hur starkt de 

oberoende variablerna kan förklara eller kopplas till variansen i den beroende variabeln.  

När man har under 200 svar, som i denna undersökning, rekommenderas det att läsa ut 

”adjusted R
2”, 

som tar hänsyn till liten stickprovsstorlek. De avvikelser som inte kan 

föras tillbaka till de oberoende variablerna anges med residualvärde (Djurfeldt, Larsson, 

& Stjärnhagen, 2003). Det kan förväntas att ca 5 % av observationerna hamnar två eller 

flera standardiserade residualer utanför regressionslinjen, (Wahlgren, 2008) som betyder 

för denna undersökning 7 observationer (för variabler med N=140). I analysen har 

återhämtningsgraden varit beroende variabel med ”job strain”, socialt stöd, HADS – A 

och HADS – D som oberoende. ANOVA analyserar spridningen inom och mellan 

grupper, och anger om resultatet av regressionen är signifikant eller inte. 

Regressionsanalyserna är genomförda i fyra steg: först har olika kombinationer av 

partiella samband mellan återhämtning, ”job strain”, social support, HADS – A och 

HADS – D utforskats med hjälp av scatter-dot diagram med regressionslinje, och 

korrelationsanalysen Pearson’s r. Denna analys räknarut korrelationskoefficienten, samt 

om denna är statistiskt signifikant. Pearson’s r ger svar från -1 (negativt starkt samband) 

till +1 (positivt starkt samband). Är resultatet 0 betyder det att samband saknas 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2003). Sedan har regressionsanalys gjorts med 

återhämtningsgrad som beroende variabel och oberoende variabler ”job strain” och 

”social support”.Därefter har HADS – A och HADS – D blivit använda som oberoende 

variabler. Till sist har alla fyra variabler (”job strain”, socialt stöd, HADS – A och 

HADS – D) satts in för att vara oberoende variabler som påverkar återhämtningsgraden. 

Signifikansnivån har satts till p<0.05.  

5 Etik 

 

Under utarbetningen av projektplan och enkät, har etiska värderingar tagits ställning till 

och undersökts. Helsingforsdeklarationen (första version 1964, senaste uppdatering 2008) 
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(WMA, 2008) har fyra grundprinciper för etisk forskning. Dessa är autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen om att inte skada, och rättviseprincipen. 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2008) och den finska forskningsetiska delegationens 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, TENK) etiska principer har legat till grund för de 

etiska överväganden som är gjort i denna undersökning (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta, 2009). TENK utses av Undervisnings- och kulturministeriet i Finland 

för främjande av god och etisk vetenskaplig praxis (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 

2012). Mittuniversitetets etiska kommitté har också kontaktats för råd om 

undersökningens enkät och invitation. 

Autonomiprincipen: Respekten för försökspersonens eller respondentens rätt till 

självbestämmande. I denna undersökning är det frivilligt att delta och väljer man delta 

godkänner man att uppgifterna som lämnats in får användas enbart till analyser i detta 

projekt. En utförlig beskrivning av projektets mål och behandling av insamlade data ingår 

i invitationen, respondenten har ett informerat samtycke. 

Godhetsprincipen: Att önska göra gott och förebygga eller förhindra skada. Denna 

undersökning önskar ge en bild på dagens läge och belysa vilka områden som kan 

förbättras i hur anställda i servicebranschen i Finlands huvudstadsområde mår med 

hänsyn till stress- och återhämtningsnivå. Detta framkommer tydligt i undersökningens 

invitation till delagande. Resultatet kan tänkas vara till nytta för företagshälsovårdens 

insatser mot riskgrupper. 

Principen om att inte skada: Att de personer som undersöks inte utsätts för något som kan 

skada dem i någon grad. Undersökningen innehåller inga frågor som kan urskilja 

enskillda personer. Insamlingen av data är också genomförd på ett sådant sätt att det är så 

gott som omöjligt att identifiera enskilda respondenter. 

Rättviseprincipen: personer ska behandlas rättfärdig, och urvalsförfarandet ska göras på 

vetenskapliga grunder. I denna undersökning har urvalsprocessen varit stratifierad och 

randomiserad, som ger alla medlemmar av PAM inför det valda geografiska området och 

inför realistisk könsfördelning lika stor chans att bli med i undersökningen. 

Inkluderingskraven är satt upp med tanke på undersökningens syfte; att ge en faktisk bild 

av de som huvudsakligen bedriver mycket av sin tid till att arbeta.  
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6 Resultat 

 

Respondenternas ålder varierade från 20 till 64 år, (genomsnitt 38,85 år, SD:12,8år). 

Andelen kvinnor är 74,4 % (n=116). 45,2 % (n=70) av respondenterna har barn, och av 

dessa bor 68,6 % (n=48) hemma. Över hälften av deltagarna arbetar heltid och 30,7 % 

har en anställning mellan 75-100 %. Hela 48,7 % (n=76) har arbetat mera än 10 år i 

serviceyrket. Många gör regelbunden fysisk aktivitet (74,4 % n=116), och 55,1 % 

(n=86) får någon form för stöd till idrotts- eller kulturaktivitet från sin arbetsgivare (se 

tabell 1). 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik 

 

Män n / % Kvinnor n / % 

Chi2 test 

värde 

Åldersgrupp 

 

16,168* 

18-24 7/17,5 21/18,1 

 25-34 9/22,5 32/27,6 

 35-44 14/35 12/10,3 

 45-54 9/22,5 31/26,7 

 55-68 1/2,5 19/16,4 

     

Barn  

   Ja 13/32,5 57/49,6   

Nej 27/67,5  58/50,4   

  

Barn som bor hemma 3,490 

Ja 10/76,9  38/66,7  

 Nej 3/23,1  19/33,3   

   

Yrkesgrupp 

  Försäljningspersonal 6/15,0  44/37,9   

Lagerpersonal 10/25,0  3/2,6  

 Restaurantpersonal 3/7,5  16/13,8   

Fastighetsservice 6/15,0  15/13,5   

Väktare 6/15,0  3/2,6  

 Andra serviceyrken 9/22,5  35/30,2   

  

Regelbundet fysisk aktivitet på fritid 0,536 

Ja 28/70,0  88/75,9   

Nej 12/30,0  28/24,1   

  

Får stöd från arbetsplatsen till kultur eller idrott 0,122 

Ja 23/57,5  63/54,3   

Nej 17/42,5  53/45,7   

   

Utbildning 

  Grundskola 1/15  16/13,8 

 Gymnas eller yrkesgymnas 28/70 73/62,9 

 Högre utbildning 6/15  22/19 

 Annan utbildning 0/0 5/4,3 

    

Anställning 

 

2,133 

Deltid 12/30 50/43,1 

 Fulltid 28/70 66/56,9 

    

Inkomstgrupp 

  Låg 9/22,5 31/27 

 Medels 25/62,5 59/51,3 

 Hög 2/5 13/11,3 

 Vill ej svara 4/10 12/10,4 

   

År i nuvarande arbete 0,820 

0-3 15/37,5 52/45,2 

 4-9 11/27,5 30/26,1 

 mera än 10 år 14/35 33/28,7 

    

År i yrket 

 

2,635 

0-3 12/30 26/22,4 

 4-9 7/17,5 35/30,2 

 mera än 10 år 21/52,5 55/47,4 

 * p<0,05 (tvåsidig) 



 
 

23 

 

Vad angår DCSQ med ”job strain” och socialt stöd, visar fördelningen tendens till 

bimodal fördelning, med många individer koncentrerade i två olika frekvenser i 

histogram och är därför inte normalfördelade. Det samma gäller histogram för 

återhämtningsgraden, som har många individer med återhämtningsgrad 20-24, färre i 

mellan 25 och 28, och sedan många individer i intervallet 28-32. Det sociala stödet var 

jämnt över hela urvalet högt (medelvärde: 19,65, SD:3,30). 

Ungefär hälften av respondenterna (n=72/51 %) får en summerad HADS-A på över 8 

poäng, i HADS-D ligger 68,8 % under denna poängnivån. 

 

6.1 Bivariata analyser 

 

Medelvärdesanalyser visar inget signifikant samband mellan kön och grad av 

återhämtning, kön och ”job strain”, kön och socialt stöd, kön och HADS – A eller kön 

och HADS – D. Ingen yrkesgrupp skiljer sig signifikant från de andra vad gäller grad av 

återhämtning (F-värde: 0,928, p-värde: 0,465). Det hittas en signifikant skillnad i 

medelvärden för yrkesgruppernas ”job strain” (F-värde:  3,325, p-värde 0,007),  socialt 

stöd (F-värde: 2,666, p-värde:0,025) och HADS-D (F-värde: 2,970, p-värde:0,014). 

Närmare undersökning på könsfördelning inom yrkesgrupperna och medelvärdet på 

dessa variabler blev gjort för att se om det fanns större skillnader orsakade av 

könstillhörighet. Medelvärdet för ”job strain” är högt för kvinnor som arbetar som 

lagerpersonal (medelvärde: 1,692, n=2) och ganska lågt för män som arbetar med 

försäljning (medelvärde: 0,846, n=6). Medelvärdet för det sociala stödet är lågt för 

kvinnor som jobbar i lager och som väktare (medelvärde: 14,0, n=2 respektive 

medelvärde:14,50, n=2). Män i yrkesgruppen för fastighetsservice redovisar höga 

värden på HADS-D skalan (medelvärde: 11,17, n=6), kvinnor i väktaryrket har också 

högt genomsnittpoäng (medelvärde: 10,0, n=2). Ett väldigt lågt medelvärde för män i 

restaurantbranschen, med medelvärde: 2,333 (n=3).  

 

Tillhörighet i de olika inkomstgrupperna visar en statistisk signifikant skillnad i 

medelvärden för ”job strain”(F-värde: 5,054, p-värde: 0,002) och HADS-A poäng(F-

värde: 3,385, p-värde: 0,020). Kvinnorna i den högsta inkomstgruppen som har högst 

medelvärde för ”job strain” (medelvärde: 1,54). Det är särskilt män i den lägsta 
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inkomstgruppen som i genomsnitt får 10,78 på HADS-A skalan, som är tolkbart med 

låg grad av ångest, eller att ångest troligen förligger. Inga andra signifikanta 

medelvärdesskillnader hittades i analys av åldersgrupp, antalet år i nuvarande arbete 

eller antalet år i samma yrke.  

 

Sambandstest med Pearson’s r av återhämtningsgrad och ”job strain” fick positivt 

signifikant samband (r=0,511, p=0,000), som betyder att när ”job strain” ökar, ökar 

också värdet för återhämtning. Socialt stöd har ett negativt signifikant samband både 

med återhämtningsgraden (r= -0,453, p=0,000), och ”job strain” (r= -0,544, p=0,000), 

som betyder att ökande socialt stöd korrelerar med ett sjunkande värde för 

återhämtningsgrad och ”job strain”. HADS-A och HADS-D hade båda positiv 

signifikant korrelation med återhämtningsgraden (r=0,516, p=0,000,respektive r=0,432, 

p=0,000). 

 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

 
”job strain” Socialt stöd Återhämtningsgrad HADS-A HADS-D 

”job strain” 

 
-0,544** 0,511** 0,455** 0,510** 

Socialt stöd -0,544** 

 
-0,453** -0,388** -0,518** 

Återhämtningsgrad 0,511** -0,453** 

 
0,516** 0,432** 

HADS-A 0,455** -0,388** 0,516** 

 
0,604** 

HADS-D 0,510** -0,518** 0,432** 0,604** 
 ** p<0.01 (tvåsidig) 

 

 

 

6.2 Multivariata analyser 

 

Regressionsanalyser i steg två visade att 29,6% av variansen kan föras tillbaka på de 

oberoende variablerna socialt stöd och ”job strain” (adj. R
2
=0,296, F=30,615, p=0,000). 

HADS-A och HADS-D förklarar 27,7% av variansen i återhämtningsgrad (adj. 

R
2
=0,277, F=27,687, p=0,000) i steg tre. När alla oberoende variabler sattes upp mot 

återhämtningsgraden, förklarades variansen med 36,4 % (adj. R
2
= 0,364, F=20,893, 

p=0,000). ”job strain”, socialt stöd, samt HADS-A har var för sig signifikant beta-

koefficient med återhämtningsgrad (”job strain”: β=3,608, p=0,004, socialt stöd: β= -

0,328, p=0,036 och HADS-A: β=0,471, p=0,000). HADS-D är inte signifikant i 

regressionen (β= 0,020, p=0,885). Detta stöds av tidigare scatter-dot, var adj.R
2
=18,2 % 



 
 

25 

och inte riktigt god ”goodness of fit”. Det var 6 observationer som avvek med två eller 

mera residualstandardavvikelser, och hamnar därför under accepterade gränsen på 5 % 

avvik. Detta antal sjönk från 7 och 8 observationer i de två tidigare analyserna. 

Histogram och normal P-P plot av residualen visar bra normalfördelning och inga stora 

avvikelser. 

Regressionen utvidgades med att sätta in dikotoma variabler av demografisk data (kön, 

barn, fysisk aktivitet mm, se tabell). Alla bidrog lite till en ökning i adj. R
2
 var för sig, 

och alla tillsammans också en liten grad (adj. R
2
=0,372, F=12,788, p=0,000). Men 

ändringen i förklaringsgrad var mycket liten (under 1 %), och hade ingen signifikant 

beta-koefficient i analysen. Regressionen redovisas i tabell 3 

 

Tabell 3. Regressionsanalys. Ostandardiserade betakoefficienter, standardfel inom parentes 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Socialt stöd -0,455*(0,152)  -0,328* (0,155) -0,050*(0,148) -0,329* (0,152) 

”job strain” 5,302** (1,180)  3,608* (0,130) 3,532* (1,194)  3,421* (1,232) 

HADS-A 

 

0,596** (0,135) 0,471** (0,130) 0,459**(0,115) 0,451** (0,118) 

HADS-D 

 

0,279* (0,137) 0,020 (0,142) 

  
Ålder 

 

 

 

-0,044 (0,115) -0,044 (0,038) 

Kön 

 

 

  

1,034(0,971) 

Fysisk 

aktivitet 

 

 

  

0,125 (1,014) 

Barn 

 

 

  

0,382 (0,986) 

Deltid eller 

fulltid 

 

 

  

0,500 (0,860) 

N 141 140 140 140 140 

R
2
 justerad 0,296 0,277 

 

0,364 

 

0,373 

 

0,361 

* p< 0,05  ** p<0.01 (tvåsidig) 

 

 

 

7 Diskussion 

 

Det övergripande syftet med denna undersökning var att ta reda på grad av återhämtning 

och stress hos anställda inom servicebranschen i Finlands huvudstadsregion. Båda stress 

och återhämtning är viktiga faktorer som och påverkar individers hälsa och välmående 

(Aronsson, Astwik, & Gustafsson, 2013, Geurts & Sonnentag, 2006). Service och 

handel utklassar de traditionella och manuella yrkena (t.ex. produktion och lantbruk) 

vad gäller andel anställda (OECD, 2014a). När så många arbetar inom denna bransch, 
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påverkar deras hälsa i stor grad samhället, med de kostnader det för med sig. Att 

identifiera om någon yrkesgrupp i branschen särskilt utmärker sig från andra med 

speciella riskfaktorer har varit en av forskningsfrågorna i undersökningen.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Medelvärdesanalyserna visade att ingen yrkesgrupp skilde sig från de andra vad gäller 

återhämtningsgraden. Inom alla yrkesgrupper hittades många individer med relativt 

höga poäng för återhämtning, något som betyder att det finns problem med bristande 

återhämtning oberoende av grupptillhörighet, både bland män och kvinnor. Det är 

enbart 14,9 % av alla respondenter som fick återhämtningspoäng under 20. Liknande 

resultat har tidigare konstaterats av finska arbetshälsoinstitutets undersökning (2009), 

som blev genomförd på PAM:s medlemmar. Över två tredjedelar (67 %) upplevde en 

ihållande trötthet (Kandolin, Tilev, Lindström, Vartia, & Ketola, 2009). Det kan tänkas 

att möjlighet till pauser och nedvarvning under arbetsdagen är en bristvara i dessa 

yrken.  

 

Då signifikanta skillnader i medelvärden för variabeln ”job strain” betraktas visar det 

sig att kvinnor som arbetar som lagerpersonal som har en riktig hög ”job strain”, med 

ett snitt på 1,69, jämfört manliga försäljare som har ett väldigt lågt snitt på 0,85. Det är 

svårt att dra några slutsatser utifrån dessa analyser, då det är relativt få individer i de 

grupper som sticker sig ut (2 kvinnor från lagerpersonal, 6 män från försäljning). Det 

samma gäller för medelvärden i HADS-D, samt i inkomstgrupperna med signifikant 

HADS-A och ”job strain”, där de grupper som står för den stora medelvärdesskillnaden 

är representerade av väldigt få individer. 

 

Det psykologiska tillståndet som mäts med HADS, kan ses på som antingen ett svar på 

längre tids stress med försämrad återhämtning, eller att de som får höga poäng med 

HADS på grund av sitt mentala tillstånd ha en sämre vardag i arbetet, med lägre socialt 

stöd och känsla av att kraven är för stora som visar sig i stress och högre ”job strain”. 

Korrelationsanalysen visade just detta, att när värdena för HADS-A eller –D stiger, så 

sjunker det sociala stödet signifikant, och värden för ”job strain” och återhämtningsgrad 

stiger. Personer med ett högre socialt stöd upplever mindre symtom på depression och 
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ångest. Men som redan nämnts ovan, vad som kom först av det mentala tillståndet eller 

den ökade stressen och sjunkande stödet, kan man inte säga med hjälp av de data som 

föreligger i denna undersökning. Det går också utöver syftet i denna uppsats. Det stöds 

också av observationerna av Sanne et al (2005), som i HUSK-studien hittade ett 

signifikant samband mellan höga krav och låg kontroll, och en ökad nivå av depression 

och ångest hos män. Lägre socialt stöd korrelerade med depression och ångest hos 

kvinnor. Korrelationsanalyserna visade att när värdet för ”job strain” ökar, alltså att 

kombinationen av arbetskrav och beslutsutrymme inte är gynnsam, kommer behovet för 

återhämtning att öka. De individer som utsätts för mycket stress, liten tid till pauser och 

höga krav på arbetet, har försämrad chans att antigen i eller utanför arbetstiden varva 

ned eller återhämtas från dag till dag (Trougakos, Beal, Green, & Weiss, 2008, 

vanHooff, Geurts, Beckers, & Kompier, 2011). När det sociala stödet stiger, är också 

återhämtningsgraden mera gynnsam. För att anknyta detta till verkligheten, kan detta 

betyda att de individer som upplever en god atmosfär socialt på jobbet, har lättare att 

återhämta sig antigen i eller utanför arbetstiden från dag till dag.  

 

Vad gäller det negativa sambandet mellan ”job strain” och socialt stöd, så kan man se 

orsak och verkan av Johnson och Halls teori om att det sociala stödet skyddar mot eller 

kan sänka ett högt ”job strain” (Johnson & Hall, 1988). Om individen jobbar på en 

arbetsplats med dåligt socialt stöd, kan det tänkas att kraven känns tyngre att bära, och 

den egna kontrollen är dålig som får i resultat en högre grad av ”job strain”. Men det 

kan också tänkas att i yrken eller på arbetsplatser där kraven är höga och kontrollen låg, 

är organiseringen på ett sätt som gör att det sociala stödet är lågt. Man kanske inte 

umgås sina arbetskamrater och ledare i så stor grad, eller måste ta pauserna ensamma. 

 

I regressionsanalysen kommer det fram att det är ”job strain” i kombination med socialt 

stöd och HADS-A som är den bästa förklaringen till varför återhämtningen är så låg, 

och inte köns- eller yrkestillhörighet. Att HADS-D inte hade signifikant betydelse i 

regressionen kan bero på att så många fick en låg poängsumma. När dikotoma variabler 

tillfördes utan större ändringar i förklaringsgraden, blev det klart att ut ifrån det 

enkätunderlag som finns i denna undersökning, finns inte de utlösande faktorer för 

återhämtning, eller brist på denna, att hitta i de demografiska data. Snarare är det troligt 

att de mekanismer som finns i serviceyrkens organisering eller i individens 

underliggande personlighetsdrag eller mentala tillstånd, påverkar återhämtningsgraden i 
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mycket högre grad än de faktorer som individen har med sig i form av demografiskt 

mätbara variabler. 

 

Under de senaste 10-15 år har flera longitudinella studier genomförts med JDC/JDCS 

som instrument. Detta ger forskningen en bättre möjlighet att uttala sig enligt 

JDC/JDCS modell om sämre arbetssituationer ger ett reducerat välmående, högre risk 

för sjuklighet och försämrad hälsa (Häusser, Mijzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 2010). 

Det sägs vidare av Häusser et al (2010) att utbrändhet (”burnout”) troligen är den mest 

vanliga funktionsnedsättningen av kontinuerlig arbetsrelaterad stress. Om JDCS och 

hög ”job strain” kan vara med och förklara detta sammanhang, finns det belägg för att 

säga att omläggning av arbetsorganisationen kan leda till ett minskat antal långtidssjuka 

på grund av stressrelaterade diagnoser. Ändringar enbart i arbetskraven hjälper inte på 

de arbetsplatser där ”the strain hypothesis” är valid. Här måste tas hänsyn till alla 

dimensioner av krav-kontroll-stöd modellen, då alla faktorer kan addera till varandras 

effekt (Häusser, Mijzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 2010).  

 

Man kan som arbetstagare i Finland få skattefri förmån från sin arbetsgivare i form av 

sedlar eller speciella betalningskort som kan används som betalning till idrott, 

medlemskapsavgift på gym, bio-, teater- eller konsertbiljetter mm. Detta är en godkänd 

betalningsordning i båda stora och små företag, och ger den anställda friheten att själv 

välja olika friskvårdsaktiviteter. Den enkätfråga som berörde dessa aktiviteter visade sig 

inte ha någon betydelse för stressnivå eller återhämtning. Lite oväntat, eftersom det 

ursprungligen var antagandet bakom frågan. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Cronbach’s alfa var i denna undersökning under gränsvärdet på 0,7 i den delen av 

DCSQ som handlarom psykologiska krav i arbetet. Det har konstaterats i flera artiklar 

om detta instruments interna reliabilitet, att denna del av DCSQ får lågt värde för 

Cronbach’s alfa vid översättningar av DCSQ till andra språk. Även med lägre värde, har 

det konkluderats en tillfredsställande reliabilitet i instrumentet (Sanne, Torp, Mykletun, 

& Dahl, 2005, Mase, o.a., 2012). 
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Det visade sig också att Chi
2
 inte var ett väl ägnat test i alla tillfällen, då många av de 

demografiska variablerna fick ett mycket lågt värde i några kategorier. Chi
2
 har inte bra 

träffsäkerhet om många av de förväntade värdena är under 5 observationer (Djurfeldt, 

Larsson, & Stjärnhagen, 2003). 

 

Faktorer som inte har mätts i denna undersökning kan vara av vikt för en bättre 

återhämtning. Dessa kan vara sömnkvalitet, att om tankar om problem eller händelser i 

jobbet gör det svårt att falla i sömn bromsar detta för återhämtningen. Sömn har vid 

flera tillfällen visat sig vara den viktigaste faktorn för återhämtning (deLange, o.a., 

2009, Dahlgren, Kecklund, & Åkerstedt, 2005). Om sömnen uteblir eller är för kort, kan 

den goda återhämtningen utebli. Också tankarna individen har om jobbet spelar roll. 

Om negativa händelser eller konfrontationer från kunder eller medarbetare får mycket 

utrymme i tankarna, kommer tiden för återgång till det normala att förlängas, och 

påfrestningen blir större (O'Connor, Walker, Hendrickx, Talbot, & Schaefer, 2013, 

Radstaak, Geurts, Brosschot, Cillessen, & Kompier, 2011). Att ha förmågan att ”lägga 

igen” arbetet när man går hem från sin arbetsplats, har satts i samband med en bättre 

återhämning (Sonnentag & Bayer, 2005). Om denna enkät hade inkluderat frågor om 

sömn och hur bra man klarar skilja arbetstid och privat tid, hade kanske en bättre 

orsaksanalys varit möjlig. 

En annan faktor som denna undersökning inte har tagit ställning till är 

konfliktsituationer mellan hemmet och arbetet. De som upplever hög ”job strain” har 

också mindre energi till familjeliv och aktiviteter i hemmet, och känner lättare en hem-

arbete konflikt enligt resultat i en longitudinal studie (Magee, Stefanic, Caputi, & 

Iverson, 2012). 

 

Den största svaghet med denna undersökning är det stora bortfallet. Med en 

svarsprocent på ca 15 %, kan man fundera hur de som svarade skiljer sig från de som 

inte svarade. Det resultat som kom fram har sannolikt en grad av bias eftersom det kan 

tänkas att respondenterna är de som är mindre stressade eller i någon form av bättre 

situation än de som inte svarade. En möjlighet är att generellt sätt har många människor 

en så kallad ”enkät-trötthet”, var invitationerna till olika enkäter är direkt 

överväldigande, och resulterar i ett lågt interesse (Bryman, 2012). Det låga interesset 

kan också förklaras med det ständigt ökande förekomsten av ”skräppost” via epost 

(Manfreda, Bosnjak, Berzelak, Haas, & Vehovar, 2008), även om utformingen av denna 



 
 

30 

undersökning försökte kringgå detta med att använda PAM som avsändare. Eftersom 

denna undersökning var begränsad i både tid och att personuppgifter inte samlades in, 

kunde inte en bortfallsanalys genomföras. Enligt Manfreda och medarbetare (2008) har 

web-enkäter över lag en sämre svarsfrekvens än traditionella metoder. 

 

En annan begränsning med denna undersökning var att den var en 

tvärsnittsundersökning med relativt få svar. Enligt Häusser et al (2010) är inte denna 

form av forskningsdesign ägnat att testa kausala förhållanden. Dessutom ger denna 

undersökning en ganska begränsad bild av hur servicebranschens anställda mår, 

eftersom populationen var baserad på de som var fackorganiserade. De 

fackorganiserade har troligtvis andra egenskaper än de som väljer att inte organisera sig, 

dock har Finland ganska hög organiseringsgrad, så ett urvalsbias är inte troligt. Det bör 

också nämnas att med denna population får man inblick i hur det ser ut på många 

arbetsplatser inom servicebranschen. 

 

HADS är inte ett optimalt mätinstrument och används sällan i Finland. Några av 

frågorna passar varken den finska kulturen eller det finska språket, t.ex. har man 

”fjärilar i magen” i Finland, är man glad och upprymd i förväntan, kry och lycklig. Det 

Finska Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) använder i egna forskningsprojekt andra 

mätinstrument för psykiska besvär (THL, 2011). HADS har också nackdelar med sig 

vad gäller validitet när den översätts till andra språk av icke-anglosaxisk kulturbakgrund 

(Maters, Sanderman, Kim, & Coyne, 2013). SBU (2012) kritiserar också HADS i att 

inte uppfylla vetenskapliga krav om tillräcklig känslighet, och har för stor spridning i 

sin träffsäkerhet till att vara pålitlig (Ibid.). Men det är inte bara dåliga ”betyg” för 

HADS, valideringsundersökningar genomförd i Norge säger tvärt om att norska 

översätningar av instrumenten är mycket träffsäkra och har en god validitet (Bjelland, 

Dahl, Haug, & Necklemann, 2002). 

 

Några frågor i denna undersökning borde ha ställts annorlunda, eller ha svaralternativ 

som var mera lämpliga. Särskild gäller detta i frågan om yrkestitel, där det var många 

svar i kategorien för ”annat”. Detta begränsade analysen då det var omöjligt att säga 

vilken yrkestillhörighet respondenterna i denna grupp hade. Också kodningen på 

återhämtningsfrågorna borde ha reverserats så att analysarbetet och redovisningen blev 
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mera logisk. Att få hög poängsumma för återhämtning borde betyda att man är mycket 

återhämtad. 

 

7.3 Konklusion och förslag till fortsatt forskning 
 

Återhämtning från stress är ett komplext ämne, med många faktorer som spelar roll för 

god eller dålig återhämtning. Det finns redan ganska bra socialt stöd på många 

arbetsplatser, som hjälper till att skydda mot de negativa effekterna som höga arbetskrav 

och lågt beslutsutrymme kan medföra. Om små ändringar till mera gynnande 

beslutsutrymme och psykologiska krav får ske i de yrken som har hög stressnivå, kan 

det tänkas att dessa kan ge positiva konsekvenser för de anställdas återhämtning från 

stress.  

När det gäller förslag till fortsatt forskning hittades inga artiklar som hade undersökt 

serviceyrken med kombinationen DCSQ och återhämtning från stress. Servicebranschen 

var underrepresenterande i undersökningar om återhämtning och/eller stress. Här finns 

belägg för att tro att vidare forskning behövs om studerade områden som underlag för 

att förbättra arbetsplatser för yrkesgrupper i denna bransch. 
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Bilaga 1: Invitation 
Osallistusmiskutsu kyselyyn stressistä ja siitä toipumisesta. Kyselyseen 

  

Inbjudan till att delta i en undersökning om arbetsrelaterad stress, nedvarvning 

och återhämtning. (Text på svenska hittar du om du scrollar ned) 

Invitation to participate in a survey about work related stress and recuperation. 

(For English text, scroll down)  

  

 Projektin tavoite 

  

Aikaisempien tutkimuksien mukaan palvelualojen työntekijät ovat työssään usein 

stressaantuneita, uuvuksissa ja vailla puhtia. Kun tällainen olotila jatkuu pitkään, saattaa 

se johta normaalia useampiin sairaslomiin, psykologisiin ongelmiin tai 

elämäntapasairauksiin. Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kuinka hyvin 

palvelualojen työntekijät pystyvät toipumaan työympäristön aiheuttamasta stressistä. 

Kyselyyn vastanneiden eri ammattikuntien vastauksia vertaamalla työterveydenhuolto 

ja amattiliitto saavat hyödyllistä tietoa, joka voi auttaa heitä joilla on korkeampi 

stressitaso ja vähäisemmät mahdollisuudet stressistä toipumiseen. 

  

Kyselystä 

  

Kyselyyn osallistujat ovat Palvelualojen Ammattiliiton Uudenmaan jäseniä. Kysely 

järjestetään verkkokyselynä, jossa vastataan kysymyssarjoihin joiden peruteella 

määritellään vastaajan ammattikunnan sterssitaso ja mahdollisuudet toipumiseen. 

Kyselyyn vastaaminen vie viidestä kymmeneen minuuttia. Vastauksia analysoidaan 

statistisen analysoinnin työkaluilla eri vastaajaryhmien erojen ja samankaltaisuuksien 

löytämiseksi. Vastaukset julkaistaan kesäkuun 2014 lopussa tutkijan tutkintokokeessa.   

  

Tietosuoja ja datan tallennus 

  

Mitään henkilön tunnistamisen mahdollistavaa dataa ei kerätä ja kaikkea kerättyä tietoa 

käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamalla kysymyksiin myönnät tutkijoille oikeuden 

käyttää vastauksia akateemiseen tutkimustyöhön kuuluvassa statistisessa analyysissä. 

Verkkokyselyn tietokanta on asianmukaisesti suojattu. Vastaukset tallennetaan vain 

tutkimustyön ajaksi, jonka jälkeen kaikki lähdedata poistetaan. Kyselyyn vastaaminen 

on vapaaehtoista. 

  

Tutkijasta 

  

http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
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Lisa Torsdatter Markussen on kanditason opiskelija Keski-Ruotsin Yliopistossa, 

Terveysalan laitokselta, Työterveyden ja Kuntoutuksen koulutusohjelmasta. 

Tutkimustyön ohjaajana toimii Joaquim Soares. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää 

tutkimuksesta, ole hyvä ja ota ytheyttä seuraaviin osoitteisiin: 

  

Lisa T. Markussen limal208@student.miun.se (Englanniksi, Ruotsiksi, Suomeksi, 

Norjaksi)  

  

Kyselyseen 

  

  

Inbjudan till att delta i en undersökning om arbetsrelaterad stress, nedvarvning och 

återhämtning. Till enkäten 

  

Mål med projektet: 

  

Tidigare forskning har visat att anställda inom serviceyrken ofta är stressade, det visar 

sig i att de ofta känner sig trötta och saknar energi. Om detta får pågå över en längre tid 

kan det resultera i en högre andel sjukskrivningar, livsstilssjukdomar eller psykologiska 

problem.  

Denna undersökning syftar till att fastställa hur väl arbetare i serviceyrken kan varva ner 

och återhämta sig från en stressande atmosfär i sitt arbete. Genom att jämföra resultaten 

mellan yrken representerade i undersökningen, kan företagshälsovården och facket få 

användbar information som kan gynna de som har högre stress och mindre chans att 

varva ner. 

  

Om undersökningen: 

  

Deltagare inviterade till undersökningen är medlemmar från Servicefacket (PAM) 

bosatt i Nyland.  

Undersökningen genomförs via en webenkät, där du får besvara ett antal frågor för att 

kunna fastställa graden av stress och återhämtning i ditt arbete. Det tar ca 5-10 minuter 

att besvara enkäten. Statistiska analyser och jämförelser kommer att genomföras för att 

undersöka skillnader och likheter mellan yrkesgrupperna. Resultaten kommer att finnas 

tillgängliga i slutet av juni 2014, då författaren presenterar sina rön i ett examensarbete.  

  

Sekretess och datalagring:  

  

mailto:limal208@student.miun.se
http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
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Frågorna ber inte om personlig information som kan identifiera dig, och alla svar 

behandlas konfidentiellt. Genom att svara på frågorna, godkänner du villkoren för att 

använda dina svar för statistiska analyser i ett akademiskt examensarbete. De statistiska 

uppgifterna kommer endast att sparas under arbetstiden för projektet, och raderas vid 

projektets slut. Databasen för webbenkäten är lösenordsskyddad. Deltagandet i 

undersökningen är frivilligt. 

  

Om författaren:  

 

Lisa Torsdatter Markussen studerar vid Mittuniversitetet, Institutionen för 

hälsovetenskap, kandidatprogrammet för Hälsa och Rehabilitering i Arbetslivet. 

Projektets handledare är prof. Joaquim Soares. Om du har frågor om projektet är du 

välkommen att kontakta Lisa på följande e-post.  

  

Lisa T. Markussen: lima1208@student.miun.se (Engelska, svenska, finska och norska)  

Till enkäten 

  

  

Invitation to participate in a survey about work related stress and recuperation. To the 

survey 

  

Aim of the project:  

  

Previous research has shown that people employed in the service sector are often 

stressed, fatigued and experience a lack of energy. When these conditions continue over 

time, it can eventually lead to higher number of sick leaves, psychological problems or 

lifestyle diseases. This survey aims to establish how well employees in service 

professions can recuperate from a stressful atmosphere at their work. By comparing 

results between the professions represented in the survey, the occupational healthcare 

and the union might receive useful information that may benefit those who have higher 

stress and less possibility to wind down.  

  

The survey: 

  

Participants invited to this survey are members of Palvelualojen Ammattiliitto (PAM) 

living in Uusimaa. To gather the data for this research there is a web survey where you 

will answer a series of questions that will determine your degree of stress and recovery 

in your occupation.  

mailto:lima1208@student.miun.se
http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
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The survey takes about 5-10 minutes. Statistical analyses and comparisons will be done 

to explore the differences and similarities between the professions represented. Results 

will be available by the end of June 2014, when the author presents the findings in a 

degree examination.  

  

Confidentiality and data storage: 

  

No personally identifiable information is collected and all information given will be 

treated confidentially. By answering the questions you consent to the terms of using 

your answers for statistical analysis in an academic degree paper. The database of the 

web survey is appropriately protected. The statistical data will only be saved during the 

research process, protected, after which the data will be deleted. The survey 

participation is voluntary. 

  

  

About the author: 

  

Lisa Torsdatter Markussen studies at Mid Sweden University, Department of Health 

Sciences and student in the bachelor program of Health and Rehabilitation in Work 

Life.  The thesis advisor is prof. Joaquim Soares. If you have questions about the 

project, please contact Lisa following email.  

  

Lisa T. Markussen: lima1208@student.miun.se (English, Swedish, Finnish, Norwegian)  

To the survey 

  

http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place If you have 
trouble opening the link, copy the web address and paste it into the address-field of 
your browser. The survey works best on a computer or tablet. 
 
  

mailto:lima1208@student.miun.se
http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
http://www.surveygizmo.com/s3/1608312/Stress-and-recuperation-at-the-work-place
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Bilaga 2: Enkät, Svenska 
Stress och nedvarvning på arbetsplatsen 

 
Välkommen! 

Tidigare forskning har visat att anställda inom serviceyrken ofta är stressade, det visar 

sig i att de ofta känner sig trötta och saknar energi. Om detta får pågå över en längre tid 

kan det resultera i en högre andel sjukskrivningar, livsstilssjukdomar eller psykologiska 

problem.  

Denna undersökning syftar till att fastställa hur väl arbetare i serviceyrken kan varva ner 

och återhämta sig från en stressande atmosfär i sitt arbete. 

 

Frågorna ber inte om personlig information som kan identifiera dig, och alla svar 

behandlas konfidentiellt. Genom att svara på frågorna, godkänner du villkoren för att 

använda dina svar för statistiska analyser i ett akademiskt examensarbete. 

 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt 

 

1) Hur många timmar i veckan arbetar du?* 

( ) Mindre än 20 timmar 

( ) 20-27 timmar 

( ) 28-37 timmar 

( ) 37,5 timmar eller mera 

 

2) Är du för tillfället långtidssjuksriven?* 

( ) Ja 

( ) Nej 

 

3) Är du för tillfället föräldraledig?* 

( ) Ja 

( ) Nej 

 

 
Din bakgrund 

 

4) Kön?* 

( ) Man 

( ) Kvinna 

 

5) Ålder?* 

_________________________________________________ 

 

6) Vad är din civilstånd?* 

( ) Gift/sambo 

( ) Änka/änkling 

( ) Frånskillt/separerad 

( ) Ogift 
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7) Vad är hushållningens årliga inkomst?* 

( ) mindre än €10,000 

( ) €10,000 - €25,000 

( ) €25,001 - €40,000 

( ) €40,001 - €55,000 

( ) €55,001 - €70,000 

( ) €70,001 - €85,000 

( ) €85,001 - €100,000 

( ) €100,001 eller mera 

( ) Vill ej svara. 

 

8) Har du barn?* 

( ) Ja 

( ) Nej 

 

9) Bor barnen hemma?* 

( ) Ja 

( ) Nej 

 

10) Vad är din utbildningsnivå?* 

( ) Grundskola 

( ) Gymnasiet eller yrkesskola 

( ) Universitet 

( ) Yrkeshögskola 

( ) Annat 

 

11) Vad är ditt yrke?* 

( ) Försäljare utan provisionslön 

( ) Försäljare med provisionslön 

( ) Kassör 

( ) Receptionist eller liknande (tex kundinformatör) 

( ) Restauranganställd med kundkontakt 

( ) Restauranganställd utan kundkontakt 

( ) Säkerhetspersonal/Väktare 

( ) Lagerpersonal med kundkontakt 

( ) Lagerpersonal utan kundkontakt 

( ) Truckförare 

( ) Städare 

( ) Fastighetsservice 

( ) Annat 

 

12) Vänligen specificera 

_________________________________________________ 

 

13) Hur länge har du arbetat i det jobb du har nu?* 

( ) Mindre än ett år 

( ) 1-3 år 

( ) 4-6 år 

( ) 7-9 år 

( ) Mera än 10 år 
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14) Hur länge har du arbetat i samma eller liknande yrke (räkna med också tid i andra 

företag än det du nu arbetar för)?* 

( ) Mindre än ett år 

( ) 1-3 år 

( ) 4-6 år 

( ) 7-9 år 

( ) Mera än 10 år 

 

15) Gör du regelbundet någon form för fysisk aktivitet? (idrottsgren, gå eller cykla till 

jobbet, gym etc.)* 

( ) Ja 

( ) Nej 

 

16) Många företag har avtal som ger sina anställda kompensation eller reducerade priser 

på sports-, fritids-, välmående- eller kuturaktivitet för användning på fritiden. Får du 

någon sådan förmån?* 

( ) Ja 

( ) Nej 

 

 
17) Vilken? 

_________________________________________________ 
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Arbetspåfrestning 

 

18) Följande kommer frågor om din arbetssituation. Var vänlig skatta alla frågorna med 

det alternativ som passar bäst till ditt nuvarande arbete. Markera enbart ett alternativ.* 

 
Oftast Ibland Sällan 

Inte 

alls 

Kräver Ditt arbete att Du arbetar 

mycket fort? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Kräver Ditt arbete att Du arbetar 

mycket hårt (intensivt)? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Kräver Ditt arbete en för stor 

arbetsinsats? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Har Du tillräckligt med tid för att 

hinna med Dina arbetsuppgifter? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Förekommer det motstridiga krav i 

Ditt arbete? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Får Du lära Dig nya saker i Ditt 

arbete? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Kräver Ditt arbete skicklighet? ( )  ( )  ( )  ( )  

Kräver Ditt arbete att Du måste vara 

påhittig och uppfinningsrik? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Innebär Ditt arbete att man gör 

samma sak om och om igen? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Har Du frihet att bestämma hur Ditt 

arbete skall utföras? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Har Du frihet att bestämma vad som 

skall utföras i Ditt arbete? 

( )  ( )  ( )  ( )  
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Arbetsklimat och socialt miljö 

 

19) Följande kommer frågor om arbetsklimatet på ditt arbete. Var vänlig skatta alla 

frågorna med det alternativ som passar bäst till ditt nuvarande arbete. Markera enbart ett 

alternativ. * 

 
Alltid Ibland Sällan Aldrig 

Det är en lugn och behaglig stämning i 

min omgivning. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Det är en god sammanhållning på min 

arbetsplats. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Mina kolleger ställer upp för mig 

(stöder mig). 

( )  ( )  ( )  ( )  

Människor på jobbet har förståelse för 

att jag har en "dålig" dag. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Jag kommer bra överens med mina 

ledare. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Jag trivs bra med mina kolleger. ( )  ( )  ( )  ( )  
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Trötthet och nedvarvning 

 

20) Under ser du fem påståenden om trötthet under arbetsdagen och energinivå. 

Vänligen fyll i på en skala från 1 (tar helt avstånd) till 7(instämmer helt) hur du tycker 

påståendet samsvarar med hur du har känt dig under arbetsdagen senaste vecka. 

Markera enbart ett alternativ. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Inte 

tillämplig 

Jag känner mig utvilad när jag 

börjar arbetet på morgonen. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag känner mig fylld av energi 

under arbetsdagen. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag känner mig trött under 

arbetsdagen. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag känner mig psykiskt trött när 

jag kommer hem från arbetet. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Jag känner mig kroppslig trött 

när jag kommer hem från arbetet. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Ditt humör och välbefinnande 

 

Läs igenom varje påstående och sätt ett kryss i den ruta som bäst beskriver hur du har 

känt dig den senaste veckan. Fundera inte för länge över dina svar; din spontana 

reaktion inför varje påstående är förmodligen mer korrekt än ett svar som du tänkt på 

länge. 

 

21) Jag känner mig spänd eller nervös. 

( ) Mestadels 

( ) Ofta 

( ) Av och till 

( ) Inte alls 

 

22) Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat. 

( ) Definitivt lika mycket 

( ) Inte lika mycket 

( ) Endast delvis 

( ) Nästan inte alls 

 

23) Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända. 

( ) Mycket klart och obehaglig 

( ) Inte så starkt nu 

( ) Betydligt svagare nu 

( ) Inte alls 

 

24) Jag kan skratta och se det roliga i saker och ting. 

( ) Lika ofta som tidigare 

( ) Inte lika ofta nu 

( ) Betydligt mer sällan nu 

( ) Aldrig 

 

25) Jag bekymrar mig över saker 

( ) Mestadels 

( ) Ganska ofta 

( ) Av och till 

( ) Någon enstaka gång 

 

26) Jag känner mig på gott humör 

( ) Aldrig 

( ) Sällan 

( ) Ibland 

( ) Mestadels 

 

27) Jag kan sitta stilla och känna mig avslappnad 

( ) Definitivt 

( ) Vanligtvis 

( ) Sällan 

( ) Aldrig 
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28) Allting känns trögt. 

( ) Nästan alltid 

( ) Ofta 

( ) Ibland 

( ) Aldrig 

 

29) Jag känner mig orolig, som om jag hade ”fjärilar” i magen. 

( ) Aldrig 

( ) Ibland 

( ) Ganska ofta 

( ) Väldigt ofta 

 

30) Jag har tappat intresset för hur jag ser ut. 

( ) Fullständigt 

( ) Till stor del 

( ) Delvis 

( ) Inte alls 

 

31) Jag känner mig rastlös. 

( ) Väldigt ofta 

( ) Ganska ofta 

( ) Sällan 

( ) Inte alls 

 

32) Jag ser med glädje fram emot saker och ting. 

( ) Lika mycket som tidigare 

( ) Mindre än tidigare 

( ) Mycket mindre än tidigare 

( ) Knappast alls 

 

33) Jag får plötsliga panikkänslor. 

( ) Väldigt ofta 

( ) Ganska ofta 

( ) Sällan 

( ) Aldrig 

 

34) Jag kan uppskatta en god bok, ett TV- eller radioprogram. 

( ) Ofta 

( ) Ibland 

( ) Sällan 

( ) Mycket sällan 

 

 
Tack! 

 

Tack för att du svarade på enkäten. Din respons är väldigt viktig för oss. 

 

Statistiska analyser och jämförelser kommer att genomföras för att undersöka skillnader 

och likheter mellan yrkesgrupperna. 

Resultaten kommer att finnas tillgängliga i slutet av juni 2014, då författaren presenterar 
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sina rön i ett examensarbete.  

 

Om författaren:  

 

Lisa Torsdatter Markussen är student vid Mittuniversitetet, Institutionen för 

hälsovetenskap, kandidatprogrammet för Hälsa och Rehabilitering i Arbetslivet. 

Projektets handledare är prof. Joaquim Soares. Om du har frågor om projektet är du 

välkommen att kontakta Lisa på följande e-post: 

 

Lisa T. Markussen: lima1208@student.miun.se (Engelska, svenska, finska och norska)  
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Bilaga 3: Tutkimus, Suomeksi 
Stressi ja siitä toipuminen työpaikalla 

 
Tervetuloa! 

Aikaisempien tutkimuksien mukaan palvelualojen työntekijät ovat työssään usein 

stressaantuneita, uuvuksissa ja vailla puhtia. Kun tällainen olotila jatkuu pitkään, saattaa 

se johta normaalia useampiin sairaslomiin, psykologisiin ongelmiin tai 

elämäntapasairauksiin.  

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kuinka hyvin palvelualojen työntekijät 

pystyvät toipumaan työympäristön aiheuttamasta stressistä.  

 

Mitään henkilön tunnistamisen mahdollistavaa dataa ei kerätä ja kaikkea kerättyä tietoa 

käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamalla kysymyksiin myönnät tutkijoille oikeuden 

käyttää vastauksia akateemiseen tutkimustyöhön kuuluvassa statistisessa analyysissä.  

 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 

 

1) Mikä on viikkotyötuntiesi määrä?* 

( ) Vähemmän kuin 20 tuntia 

( ) 20-27 tuntia 

( ) 28-37 tuntia 

( ) 37,5 tuntia tai enemmän 

 

2) Oletko tällä hetkellä pitkällä sairaslomalla?* 

( ) Kyllä 

( ) Ei 

 

3) Oletko tällä hetkellä vanhempainvapaalla?* 

( ) Kyllä 

( ) Ei 

 

 

 
Tietoja vastaajasta 

 

4) Sukupuoli?* 

( ) Mies 

( ) Nainen 

 

5) Ikä?* 

_________________________________________________ 

 

6) Oletteko?* 

( ) Naimisissa tai avoliittossa 

( ) Leski tai leskimies 

( ) Eronnut 

( ) Naimaton 
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7) Mitkä ovat kotitaloutesi vuositulot?* 

( ) Vähemmän kuin €25,000 

( ) €10,000 - €25,000 

( ) €25,001 - €40,000 

( ) €40,001 - €55,000 

( ) €55,001 - €70,000 

( ) €70,001 - €85,000 

( ) €85,001 - €100,000 

( ) €100,001 tai lisää 

( ) En halua sanoa. 

 

8) Onko sinulla lapsia?* 

( ) Kyllä 

( ) Ei 

 

9) Asuvatko lapsesi vielä kotona?* 

( ) Kyllä 

( ) Ei 

 

10) Koulutustasosi?* 

( ) Peruskoulu 

( ) Lukio tai ammattikoulu 

( ) Yliopisto 

( ) Ammattikorkeakoulu 

( ) Muu 

 

11) Ammattisi?* 

( ) Myyntihenkilö provisiopalkalla 

( ) Myyntihenkilö muulla kuin provisiopalkalla 

( ) Kassahenkilö 

( ) Vastaanottovirkailika tai vastava 

( ) Ravintolatyöntekijä asiakasrajapinnassa 

( ) Ravintolatyöntekijä muualla kuin asiakasrajapinnassa 

( ) Vartija 

( ) Varastotyöntekija asiakasrajapinnassa 

( ) Varastotyöntekija muualla kuin asiakasrajapinnassa 

( ) Trukinkuljettaja 

( ) Siivoja 

( ) Kiinteistöpalvelu 

( ) Muu 

 

12) Tarkennettava 

_________________________________________________ 

 

13) Kuinka kauan olet ollut nykyisen työnantajasi palveluksessa?* 

( ) Alle vuoden 

( ) 1-3 vuotta 

( ) 4-6 vuotta 

( ) 7-9 vuotta 

( ) Enemmän kuin 10 vuotta 
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14) Kuinka kauan olet yhteensä työskennellyt samalla toimialalla?* 

( ) Alle vuoden 

( ) 1-3 vuotta 

( ) 4-6 vuotta 

( ) 7-9 vuotta 

( ) Enemmän kuin 10 vuotta 

 

15) Harrastatko liikuntaa vapaa-ajallasi? (urheilua, kävelyä tai pyöräilyä töihin, 

kuntosalia tms.)* 

( ) Kyllä 

( ) Ei 

 

16) Tarjoaako työnantajasi hyvinvointiin, kulttuuriin tai muuhun vapaa-ajan toimintaan 

liittyviä työsuhde-etuja?* 

( ) Kyllä 

( ) Ei 

 

17) MinkÃ¤laisia (työsuhde-etuja työnantajasi tarjoaa)? 

_________________________________________________ 
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Työn rasittavuus 

 

18) Seuraavat ovat kysymyksiä tyätilanteestasi. Vastaa kysymyksiin tilanteeseesi 

parhaiten sopivalla vaihtoehdolla. Merkitse vain yksi vaihtoehto. * 

 
Usein Joskus Harvoin 

Ei juuri 
koskaan 

Täytyykö sinun työskennellä erittäin 

nopeasti? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Onko työtehtäväsi kovin raskas? ( )  ( )  ( )  ( )  

Vaaditaanko sinulta liian suurta työpanosta? ( )  ( )  ( )  ( )  

Onko sinulla riittävästi aikaa kaikkien 

työtehtäviesi suorittamiseen? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Sisältyykö työtehtäviisi ristriitaisia 

vaatimuksia? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Onko sinulla mahdollisuus oppia töissä uusia 

asioita? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Vaatiiko työsi erikoistaitoja tai 

erityisosaamista? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Tarvitaanko työssäsi luovuutta? ( )  ( )  ( )  ( )  

Joudutko työssäsi toistamaan samoja asioita 

jatkuvasti? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Voitko päättää itsenäisesti, kuinka suoritat 

annetut työtehtävät? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Voitko päättää omat työtehtäväsi? ( )  ( )  ( )  ( )  
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Työilmapiiri ja sosiaalinen ympäristö 

 

19) Seuraavat ovat kysymyksiä sosiaalisesta ilmapiiristä työssäsi. Arvioi väittämiä sen 

perusteella miten ne sopivat nykyiseen työhösi. Merkitse vain yksi vaihtoehto. * 

 
Usein Joskus Harvoin 

Ei juuri 

koskaan 

Työympäristöni on rauhallinen ja 

mielyttävä. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Työpaikallani vallitsee hyvä 

yhteishenki. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Kollegani tukevat minua työssäni. ( )  ( )  ( )  ( )  

Työpaikallani ymmärretään, että 

minullakin voi joskus olla huono 

päivä. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Tulen hyvin toimeen esimiesteni 

kanssa. 

( )  ( )  ( )  ( )  

Tulen hyvin toimeen kollegoideni 

kanssa. 

( )  ( )  ( )  ( )  
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Väsymys ja toipuminen. 

 

20) Alla on kuvattu viisi väittämää, jotka käsittelevät energisyyttä ja väsymystä. 

Määrittele asteikolla 1(täysin eri mieltä)-7(täysin samaa mieltä), kuinka hyvin väittämät 

pitävät sinun kohdallasi paikkansa, kun vertaat niitä edelliseen työviikkoon. Merkitse 

vain yksi vaihtoehto. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Ei 

soveltuva 

Tunnen oloni hyvin levänneeksi 

aloittaessani työt aamuisin. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Tunnen oloni energiseksi koko työpäivän 

ajan. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Tunnen väsymystä työpäivän aikana. ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Tunnen itseni henkisesti väsyneeksi 

työpäivän jälkeen. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

Tunnen itseni fyysisesti väsyneeksi 

työpäivän jälkeen. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Mielentila ja tyytyväisyys 

 

Lue seuraavat väittämät ja valitse se vaihtoehto joka parhaiten vastaa sitä, miltä sinusta 

on tuntunut viimeisen viikon aikana.  

Älä pohdi vastausta, ensivaikutelma väittämästä on todennäkösesti totuudenmukaisempi 

kuin harkittu vastaus. 

 

21) Tunnen itseni jännittyneeksi 

( ) Kaiken aikaa 

( ) Suurimman osan ajasta 

( ) Silloin talloin 

( ) Ei lainkaan 

 

22) Nautin samoista asioista kuin ennenkin 

( ) Varmasti yhtä paljon kun ennenkin 

( ) En aivan yhtä paljon 

( ) Vain vähän 

( ) Tuskin lainkaan 

 

23) Minua pelottaa, että jotain kamalaa on juuri tapatuhmassa 

( ) Ehdottomasti kyllä ja tunne on melko voimakas 

( ) Kyllä, mutta tunne ei ole kovin voimakas 

( ) Vähän, mutta asia ei huolestutua minua 

( ) Ei lainkaan 

 

24) Pystyn nauramaan asioille ja näkemään niiden hyvät puolet 

( ) Yhtä paljon kuin ennenkin 

( ) En enää yhtä paljon 

( ) Selvästi vähemmän kuin ennen 

( ) En lainkaan 

 

25) Olen huolestunut 

( ) Hyvin usein 

( ) Usein 

( ) Silloin tällöin 

( ) Hyvin harvoin 

 

26) Olen iloinen 

( ) En lainkaan 

( ) Hyvin harvoin 

( ) Joskus 

( ) Useimmiten 

 

27) Voin istua rauhassa ja tuntea itseni rentoutuneeksi 

( ) Ehdottomasti aina 

( ) Useimmiten 

( ) En kovin usein 

( ) En lainkaan 
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28) Tuntuu kuin elämäni olisi pysähtynyt 

( ) Melkein aina 

( ) Useasti 

( ) Joskus 

( ) Ei lainkaan 

 

29) Minulla on sellaisia pelon tunteita, jolloin tuntuu kuin vatsassa olisi perhosia 

( ) Ei lainkaan 

( ) Satunnaisesti 

( ) Melko usein 

( ) Hyvin usein 

 

30) En ole enää kiinnostunut ulkonäöstäni 

( ) Selvästi en 

( ) En huolehdi ulkonäöstäni kuten pitäisi 

( ) En ehkä huolehdi ulkonäöstäni yhdä paljon kuin ennen 

( ) Huolehdin ulkonäöstäni yhtä paljon kuin ennen 

 

31) Tunnen oloni rauhattomaksi ikäänkuin minun olisioltava koko ajan liikkeellä 

( ) Hyvin paljon 

( ) Melko paljon 

( ) En kovin paljon 

( ) En lainkaan 

 

32) Odotan mielenkiinnolla uusia aisoita 

( ) Yhtä paljon kuin ennenkin 

( ) Hieman vähemmän kuin ennen 

( ) Ehdottomasti vähemmän kuin ennen 

( ) Tuskin lainkaan 

 

33) Joudun äkillisesti paniikkiin (pakokauhuun) 

( ) Hyvin usein 

( ) Melko usein 

( ) En kovin usein 

( ) Ei lainkaan 

 

34) Nautin hyvästä kirjasta, radio- tai TV-ohjelmasta 

( ) Usein 

( ) Joskus 

( ) Melko harvoin 

( ) Hyvin harvoin 

 

 
Kiitos! 

 

Kiitos että vastasit kyselyymme. Vastauksesi on meille tärkeä. 

 

Vastauksia analysoidaan statistisen analysoinnin työkaluilla eri vastaajaryhmien erojen 

ja samankaltaisuuksien löytämiseksi.  

Vastaukset julkaistaan kesäkuun 2014 lopussa tutkijan tutkintokokeessa.  
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Tutkijasta 

 

Lisa Torsdatter Markussen on kanditason opiskelija Keskiruotsin Yliopistossa, 

Terveysalan laitokselta, Työterveyden ja Kuntoutuksen koulutusohjelmasta. 

Tutkimustyön ohjaajana toimii Joaquim Soares. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää 

tutkimuksesta, ole hyvä ja ota ytheyttä seuraaviin osoitteisiin: 

 

Lisa T. Markussen limal208@student.miun.se (Englanniksi, Ruotsiksi, Suomeksi, 

Norjaksi) 
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Bilaga 4: Survey, English 
Stress and recuperation at the work place 

 
Welcome! 

Previous research has shown that people employed in the service sector 

are often stressed, fatigued and experience a lack of energy. When these 

conditions continue over time, it can eventually lead to higher number of 

sick leaves, psychological problems or lifestyle diseases.  

This survey aims to establish how well employees in service professions 

can recuperate from a stressful atmosphere at their work.  

No personally identifiable information is collected and all information 

given will be treated confidentially. By answering the questions you 

consent to the terms of using your answers for statistical analysis in an 

academic degree paper.  

The survey participation is voluntary.  
 

1) How many hours a week do you work?* 

( ) Less than 20 hours 

( ) 20-27 hours 

( ) 28-37 hours 

( ) 37,5 hours or more 

 

2) Are you currently on long-term sick leave?* 

( ) Yes 

( ) No 

 

3) Are you currently on parental leave?* 

( ) Yes 

( ) No 

 

 

 
About you 

 

4) Gender* 

( ) Male 

( ) Female 

 

5) What is your age?* 

_________________________________________________ 

 

6) What is your marital status?* 

( ) Married/Cohabiting 

( ) Widowed 

( ) Divorced/Separated 

( ) Unmarried 
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7) What is your households yearly income?* 

( ) Less than €10,000 

( ) €10,000 - €25,000 

( ) €25,001 - €40,000 

( ) €40,001 - €55,000 

( ) €55,001 - €70,000 

( ) €70,001 - €85,000 

( ) €85,001 - €100,000 

( ) €100,001 or more 

( ) Don't want to answer 

 

8) Do you have children?* 

( ) Yes 

( ) No 

 

9) Are the children living at home?* 

( ) Yes 

( ) No 

 

10) What is your degree of education?* 

( ) Grade school 

( ) High school or equivalent 

( ) University 

( ) University of applied sciences 

( ) Other 

 

11) What is your profession?* 

( ) Salesman without commission salary 

( ) Salesman with commission salary 

( ) Cashier 

( ) Receptionist or similar 

( ) Restaurant employee with customer contact 

( ) Restaurant employee without customer contact 

( ) Security personnel 

( ) Warehouse personnel with customer contact 

( ) Warehouse personnel without customer contact 

( ) Forklift driver 

( ) Cleaner 

( ) Property mainenance 

( ) Other 

 

12) Please specify 

_________________________________________________ 

 

13) How long have you worked in your current job?* 

( ) Less than one year 

( ) 1-3 years 

( ) 4-6 years 

( ) 7-9 years 

( ) More than 10 years 
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14) How long have you worked in the same or similar profession (count also time 

worked for other companies than the current)?* 

( ) Less than one year 

( ) 1-3 years 

( ) 4-6 years 

( ) 7-9 years 

( ) More than 10 years 

 

15) Do you regularly participate in any physical activity on your free-time? (sports, 

walking or bicycling to and from work, gym etc)* 

( ) Yes 

( ) No 

 

16) Many companies has contracts that give their employees compensation or reduced 

prices on sports, leisure, wellness or cultural activities to use in their free- time.  

Do you receive any such benefit?* 

( ) Yes 

( ) No 

 

 
17) Which kind? 

_________________________________________________ 
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Job strain 

18) Following are some questions about your work situation. Please rate all the 

questions with the alternative that fits best for your current job. . Please mark only one 

alternative. * 

 
Always 

Some 

times 
Rarely Never 

Does your job require you to work very 

fast? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Does your job require you to work very 

hard? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Does your job require too great a work 

effort? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Do you have sufficient time for all your 

work tasks? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Do conflicting demands occur in your 

work? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Do you have the opportunity to learn 

new things in your work? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Does your work demand a high level of 

skill or expertise? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Does your job require creativity? ( )  ( )  ( )  ( )  

Does your job require doing the same 

tasks over and over again? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Do you have the possibility to decide 

for yourself how to carry out your 

work? 

( )  ( )  ( )  ( )  

Do you have the possibility to decide 

for yourself what should be done in 

your work? 

( )  ( )  ( )  ( )  
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Work atmosphere and social environment 

 

19) Following are some questions about the social atmosphere at your work place. 

Please grade this group of questions into what extent it fits with your current job. Please 

mark only one alternative. * 

 
Always 

Some 

times 
Rarely Never 

There is a quiet and pleasant 

atmosphere at my place of 

work. 

( )  ( )  ( )  ( )  

There is good collegiality at 

work. 

( )  ( )  ( )  ( )  

My co-workers (colleagues) 

are there for me (support me). 

( )  ( )  ( )  ( )  

People at work understand that 

I may have a ‘‘bad’’ day 

( )  ( )  ( )  ( )  

I get along well with my 

supervisors. 

( )  ( )  ( )  ( )  

I get along well with my co-

workers. 

( )  ( )  ( )  ( )  
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Tiredness and Recuperation 

 

20) Below, you will find five statements about tiredness and energy level during the 

work day. Please fill in how much you think the statement fits on the scale from 1 

(strongly disagree) to 7 (strongly agree) to your feeling during the work days of the past 

week. . Please mark only one alternative. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Not 

Applicable 

I feel well-rested when I begin 

working in the morning. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

I feel energetic during the work 

day. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

I feel tired during the work day. ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

I feel mentally tired when I come 

home from work. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

I feel physically tired when I come 

home from work. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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Your mood and well-being 

 

Please read each question below and click the reply that comes closest to how you have 

been feeling in the past week.  

Don’t take too long over your replies; your immediate reaction to each question will 

probably be more accurate than a long, thought‐out response. 

 

21) I feel tense or ‘wound up’. 

( ) Most of the time 

( ) A lot of the time 

( ) From time to time (occasionally) 

( ) Not at all 

 

22) I still enjoy the things I used to enjoy. 

( ) Definitely as much 

( ) Not quite as much 

( ) Only a little 

( ) Hardly at all 

 

23) I get a sort of frightened feeling as if something awful is about to happen. 

( ) Very definitely and quite badly 

( ) Yes, but not too badly 

( ) A little, but it doesn’t worry me 

( ) Not at all 

 

24) I can laugh and see the funny side of things. 

( ) As much as I always could 

( ) Not quite so much now 

( ) Definitely not so much now 

( ) Not at all 

 

25) Worrying thoughts go through my mind. 

( ) A great deal of the time 

( ) A lot of the time 

( ) From time to time, but not often 

( ) Only occasionally 

 

26) I feel cheerful. 

( ) Not at all 

( ) Not often 

( ) Sometimes 

( ) Most of the time 

 

27) I can sit at ease and feel relaxed. 

( ) Definitely 

( ) Usually 

( ) Not often 

( ) Not at all 
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28) I feel as if I am slowed down. 

( ) Nearly all the time 

( ) Very often 

( ) Sometimes 

( ) Not at all 

 

29) I get a sort of frightened feeling like ”butterflies” in the stomach. 

( ) Not at all 

( ) Occasionally 

( ) Quite often 

( ) Very often 

 

30) I have lost interest in my appearance. 

( ) Definitely 

( ) I don’t take as much care as I should 

( ) I may not take quite as much care 

( ) I take just as much care 

 

31) I feel restless as I have to be on the move. 

( ) Very much indeed 

( ) Quite a lot 

( ) Not very much 

( ) Not at all 

 

32) I look forward with enjoyment to things. 

( ) As much as I ever did 

( ) Rather less than I used to 

( ) Definitely less than I used to 

( ) Hardly at all 

 

33) I get sudden feelings of panic. 

( ) Very often indeed 

( ) Quite often 

( ) Not very often 

( ) Not at all 

 

34) I can enjoy a good book or radio/TV program. 

( ) Often 

( ) Sometimes 

( ) Not often 

( ) Very seldom 

 

 
Thank You! 

 

Thank you for taking our survey. Your response is very important to us. 

 

Statistical analyses and comparisons will be done to explore the differences and 

similarities between the professions represented.  

Results will be available by the end of June 2014, when the author presents the findings 
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in a degree examination. 
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