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Inledning

Stress i arbetslivet har varit på agendan i flera decennier. Få framsteg har skett trots att det både 
finns kunskap om orsaker till stress och åtgärder som kan bidra till att minska den. Människor 
är inte mindre stressade idag, trots att många av de insatser som nu är i fokus inom arbetsmiljö
området är kopplade till stress. 

När det gäller faktorer som påverkar arbetsmiljön negativt klarar sig i regel de med längre utbild
ning bäst. Stress förekommer dock i stor omfattning också bland akademiker. Det gör stress till en 
viktig fråga för Juseks medlemsgrupper. 

Den främsta anledningen till sjukskrivning är idag psykisk ohälsa, där stressen är en viktig del.  
Att uppleva hög stress i relation till arbetet är ett problem i sig, men det är de konsekvenser i form  
av ohälsa som stress kan leda till som framför allt gör frågan till en viktig samhällsutmaning. 

I denna rapport beskrivs olika faktorer som kan förklara stress i arbetslivet och vilka områden som 
kräver insatser för att stressen ska kunna minska. Undersökningen illustrerar att stress kopplat till 
arbetslivet är ett komplext område, där många olika faktorer spelar in. Två av de mer framträdande 
resultaten är att graden av stress skiljer sig mycket mellan olika grupper och att vad som skapar 
stress skiljer sig mellan olika människor. Detta ställer krav på anpassade lösningar. 

Välbefinnandet minskar i arbetslivet. Stress är en komponent som bidrar till detta. Stressen 
hindrar utveckling, både för enskilda människor för organisationer och ytterst även för samhället. 
Därför behövs riktade åtgärder på olika nivåer för att minska stressen. I rapporten pekar Jusek  
ut ett antal förslag som kan medverka till just detta. Om enskilda individer, arbetsplatser och  
samhället bidrar finns goda möjligheter att minska den arbetsrelaterade stressen.  
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Sammanfattning

N Ä R A TR E AV TI O U P P LE V E R S TR E S S I  A R B E TE T
Av de som ingår i undersökningen uppger nästan tre av tio att de upplever negativ stress i sitt 
arbete. Dessa har i de flesta fall också en negativ upplevelse av en rad förhållanden på eller kopplat 
till arbetet. Exempelvis sömnsvårigheter på grund av tankar på arbetet, att de inte hinner med sina 
arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid eller att de saknar balans mellan arbete och fritid.

K V I N N O R K L A R T M E R S TR E S SA D E Ä N M Ä N
Stora olikheter mellan i vilken omfattning kvinnor och män upplever stress i relation till arbetet 
framkommer i studien. Även när det gäller konsekvenser av långvarig stress, såsom sjukskrivning, 
finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män. Dessa skillnader är inte okända, likaså finns en 
rad olika förklaringar. Frågan behöver dock få ett större utrymme i jämställdhetspolitiken, inte 
minst för att konsekvenserna av stressen kan vara så allvarliga.

FA K TO R E R S O M S K A PA R S TR E S S R I S K E R A R O CK SÅ AT T H I N D R A U T V E CK LI N G
Många av de förhållanden som förklarar höga nivåer av stress är samtidigt faktorer som kan ha stor 
betydelse för en organisations förutsättningar att rekrytera kompetens, främja innovation eller att 
vara konkurrenskraftig. Det kan exempelvis handla om inflytandet över det egna arbetet, nöjdhet 
med ledning och styrning eller ett bra stöd från närmaste chef. I praktiken innebär detta att många 
av de åtgärder som kan sättas in för att minska stressen bland medarbetare även har förutsättningar 
att i olika avseenden stärka organisationen.

S K I LLN A D E R M E LL A N O LI K A G R U P P E R – I NTE A LL A Ä R FÖ RVÄ NTA D E
Resultaten pekar på stora skillnader mellan olika grupper. Materialet visar också att stressen inte 
alltid är störst där man kan förvänta sig. Exempelvis är inte storstadsbor mer stressade än de  
utanför storstaden, och totalt sett är de med barn mindre stressade än de utan barn. Skillnaderna 
är viktiga att förhålla sig till för arbetsgivare, myndigheter och beslutsfattare när åtgärder utformas. 

V I K TI GT VÄG A I N FA K TO R E R U TA N FÖ R A R B E T S P L AT S E N
I undersökningen framträder faktorer som förklarar stress på två nivåer. Den första nivån återfinns 
på arbetsplatsen. Det kan handla om nöjdhet med ledning och styrning eller bli rättvist behand
lad. Den andra nivån är också kopplad till arbetet, men handlar om faktorer i anslutning till job
bet. Här återfinns faktorer som svårigheter att sova på grund av tankar på jobbet och dålig balans 
mellan arbete och fritid. Båda dessa nivåer är viktiga att rikta ljuset mot för att minska stressen i 
arbetslivet. 

I N D I V I D U E LL A LÖS N I N G A R N Ö DVÄ N D I GT FÖ R AT T M I N S K A S TR E S S E N
Människor blir stressade av olika saker. Tillgänglighet utanför arbetstid är ett exempel, där det 
skapar stress hos vissa medan andra ser det som positivt och blir mindre stressade av det. Vad som 
skapar stress kan också påverkas av den nuvarande arbetssituationen. I kombination med skillna
derna kopplat till bakgrundsvariabler pekar resultaten på att insatser för att minska stressen måste 
skräddarsys både för olika grupper och för enskilda individer.

FÖ R S L AG F R Å N J U S E K
Att minska den skadliga stressen kopplad till arbete kräver insatser från samhället, arbetsgivare, 
fackliga organisationer och enskilda medarbetare. Med utgångspunkt i undersökningens resultat 
föreslår Jusek ett antal olika åtgärder. Några av dessa är: 
• Ge den nya jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att prioritera stress i arbetslivet
• Utvärdera de nya arbetsmiljöföreskrifterna ur perspektivet stress
• Inför arbetsmiljökunskap i högre utbildning
• Prioritera ett kunskapsbaserat arbete ute på arbetsplatserna 
• Olika saker stressar olika människor – individanpassa stressförebyggande insatser
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O M U N D E R S Ö K N I N G E N
Undersökningen genomfördes hösten 2016 och bygger på ett datamaterial som togs fram i 
oktober 2015. 2072 webbintervjuer genomfördes av sysselsatta tjänstemän i åldern  
1865 år. 59,6 procent av nettourvalet genomförde hela intervjun. Urvalet har dragits ur 
Novus telefonrekryterade webbpanel.

STRE SS I  ARBETSLIVET – EN BILD AV L ÄGET I  SVERIGE
Enligt Arbetsmiljöverket är negativ stress ”den fysiologiska påfrestning som individen utsätts 
för när krav och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan”. Stress är en 
delförklaring till den psykiska ohälsa som idag är den dominerande orsaken till sjukskrivning och 
höga nivåer av stress under lång tid är ett direkt hot mot hälsan. 

Under de närmare 30 år som Arbetsmiljöverket undersökt frågor som rör negativ stress i arbetslivet 
har inga stora förändringar skett, trots att det idag finns relativt mycket kunskap om vilka faktorer 
som skapar stress, och även kunskap om vilka åtgärder som kan genomföras för att minska stress. 
Området ägnas också mycket uppmärksamhet, bland annat mot bakgrund av de många sjuk
skrivningar som kan kopplas till stress.  
 
Arbetsmiljöverket ger vartannat år ut rapporten Arbetsmiljön, som belyser hur den sysselsatta 
befolkningen upplever sin arbetsmiljö. I den finns flera frågor som kan kopplas till stress. Av den 
senaste undersökningen, från 2015, framgår att strax över hälften upplever att de har alldeles för 
mycket att göra på jobbet. Ju längre utbildning, desto större andel upplever att de har för mycket 
att göra. Kvinnor är värst drabbade.  
 
Drygt fyra av tio upplever enligt samma undersökning sitt arbete som psykiskt påfrestande, något 
som kan hänga samman med stress. Det är vanligare att kvinnor än att män upplever det så. Av 
undersökningen framgår också att nära hälften av de sysselsatta har svårt att koppla bort tankarna 
på jobbet när de är lediga, och var tredje har svårt att sova. Totalt sett uppger var tredje att de har 
så mycket att göra att de är tvungna att dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem minst 
en dag per vecka. 

Sammantaget finns alltså utmaningar kopplat till stress i arbetslivet i Sverige. Dessa utmaningar 
finns också bland akademiker, som i de flesta andra avseenden har en god arbetsmiljö. 
När det handlar om insatser för att motverka och förebygga stress är de nya arbetsmiljöföre skrifter 
som trädde i kraft en början av 2015 en aktuell åtgärd. I föreskrifterna behandlas sociala och  
organisatoriska frågor. 
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Resultatredovisning

I resultatredovisningen används balansmått för att beskriva resultaten. En femgradig skala har 
använts i undersökningen. Balansmåttet är framtaget genom antalet positiva omdömen (1 eller 2) 
subtraheras från antalet negativa omdömen (4 eller 5). På detta sätt illustreras skillnaderna mellan 
grupper tydligare. Är balansmåttet noll är det lika många som upplever hög som låg nivå av nega
tiv stress. Är balansmåttet större än noll är det fler som upplever hög nivå av negativ stress.

NÄR A TRE AV TIO UPPLE VER NEGATIV STRE SS I  ARBETET
Den fråga som ligger till grund för den vidare analysen av vad som kan förklara stress i arbetslivet 
är i vilken utsträckning människor upplever negativ stress i sitt arbete totalt sett. 

Nära tre av tio, 28 procent, av de drygt 2000 tjänstemännen/akademikerna anger att de upplever 
stress. Åtta procent anger att de upplever stress i väldigt hög utsträckning. 
 
Drygt fyra av tio, 42 procent, anger samtidigt att de inte alls eller i liten utsträckning upplever 
stress.  13 procent väljer det första svarsalternativet, att de inte alls eller i väldigt låg utsträckning 
upplever stress. Sammantaget är det alltså en större andel som inte upplever negativ stress än som 
gör det. 

Diagram 1: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. På det hela taget, i vilken utsträckning  
upplever du negativ stress i ditt arbete?  

I  V ILKEN UTSTR ÄCK NING UPPLEV ER  DU NEGATIV  STR ESS I DITT AR BETE? 
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K VINNOR UPPLEVER MER STRE SS ÄN MÄN  
–  UNGA K VINNOR ME ST STRE SSADE
Undersökningen visar att kvinnor upplever stress i större utsträckning än män. Endast en fjärdedel 
av männen upplever negativ stress totalt sett, att jämföra med nära var tredje, 32 procent, bland 
kvinnor. Om vi använder måttet stressbalans, där vi subtraherat summan av de positiva svaren från 
summan av de negativa, framträder skillnaderna ännu tydligare. Det skiljer då hela 20 procent
enheter mellan kvinnor och män. 

Diagram 2: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Negativ stress i relation till kön.

Även mellan olika åldersgrupper förekommer skillnader, generellt sett minskar graden av upplevd 
stress i takt med högre ålder. Stressen minskar markant när människor passerar 40 år och är som 
lägst från 51 år och uppåt. Men åldersmönstret är olika för män och kvinnor. 

Diagram 3: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Negativ stress i relation till ålder.
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Totalt sett minskar stressen med ökad ålder. Delas materialet upp på både kön och ålder ser det 
dock annorlunda ut, minst stressade är män upp till 34 år. Samtidigt är kvinnor i samma ålders
grupp de som är mest stressade. För denna grupp är stressbalansen större än noll, det är fler som 
svarar att de upplever negativ stress än som svarar att de inte gör det. Nära fyra av tio, 38 procent, 
av kvinnorna upp till 34 upplever negativ stress i arbetet. De stora skillnaderna mellan män och 
kvinnor i åldersgruppen kan ha flera orsaker, och kan vara kopplade både till faktorer i arbetslivet 
och faktorer hos individen. Orsakerna behöver undersökas närmare.

Diagram 4: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Kombination av kön och ålder. 

HÖGSKOLEUTBILDADE UPPLE VER MINDRE STRE SS  
ÄN DE MED KORTARE UTBILDNING
Samtliga respondenter i undersökningen är tjänstemän, men utbildningsnivån varierar. Resultaten 
visar att utbildningsnivå påverkar stressen. Skillnaderna är dock inte särskilt stora, vilket pekar 
på att andra faktorer spelar en större roll för upplevelsen av stress. De med högskoleutbildning 
upplever i mindre utsträckning stress, men längden på utbildningen påverkar inte. Resultaten är 
desamma, oavsett om utbildningen är kortare än tre år eller minst tre år eller längre. 
 
Diagram 5: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Utbildningsnivåer.
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FÖRSTA LINJENS CHEFER ÄR ME ST STRE SSADE
Den grupp som sticker ut tydligast när det handlar om befattningar är chefer som befinner sig 
närmast medarbetarna, första linjens chefer. I denna grupp uppger en majoritet att de känner sig 
stressade på grund av arbetet. Även bland mellancheferna är stressen relativt hög. 

Högst välbefinnande går att hitta bland de som finns inom företags eller verksamhetsledning. I 
denna grupp återfinns också egenföretagare. 

Diagram 6: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. Befattningsnivåer. 

DE SOM BOR I  STOCKHOLM ÄR MINST STRE SSADE 
Stora städer förknippas ofta med ett högt tempo och en stressigare livsstil. Undersökningen visar 
dock att de som bor i Stockholm upplever minst stress i arbetet. Det kan jämföras med regionen 
Småland samt Öland och Gotland, där fler uppger att de är stressade än som inte gör det. Även i 
Övre Norrland är den negativa stressen kopplad till arbetet relativt hög, samtidigt som stressen är 
förhållandevis låg i Mellersta Norrland. 

Sammantaget kan alltså konstateras att det finns tydliga skillnader i upplevd stress beroende på 
var människor lever. En rad olika faktorer kan förstås påverka detta. En förklaring kan ligga i att 
många som bor utanför större städer arbetar inom kommunal sektor, där den upplevda stressen är 
högre, medan en större andel i exempelvis Stockholm arbetar i statlig eller privat sektor. 

Diagram 7: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015. 
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AT T BLI  NÅDD UTANFÖR ARBETSTID  
UPPFAT TA S PÅ OLIK A SÄT T 
En fråga som uppmärksammats under senare år är tillgängligheten utanför arbetstid, att bli nådd 
och nå andra via mobil eller mejl, och hur det påverkar människor. Av undersökningen framgår att 
de som inte alls eller i väldigt låg utsträckning kan bli nådda utanför arbetstid är mindre stressade.
 
Samtidigt visar resultaten att bland dem som tycker att det är positivt att kunna bli nådd och nå 
andra utanför arbetstid så är stressen mindre. Omvänt upplever de som inte alls tycker att det är 
positivt att bli nådd höga nivåer av stress. 

En slutsats som går att dra av detta är att en policy eller motsvarande för tillgänglighet utanför 
arbetstid måste ta hänsyn till att människor upplever tillgängligheten på olika sätt. Vissa upplever 
också att tillgängligheten underlättar arbetet, medan det för andra enbart är en källa till stress. 

Diagram 8: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015.
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DEN STRE SSADE S TILLVARO  
–  FAK TORER SOM HAR ET T SAMBAND MED STRE SS
I undersökningen har en rad olika körningar gjorts av materialet för att få fram faktorer som har 
ett samband med stress. Det ger en bild av vad som förklarar stress, men också vägledning om vad 
som är viktigt för att undvika stress. 

Eftersom stress hänger samman med en lång rad olika faktorer och förhållanden ger resultaten oss 
ett begränsat perspektiv på frågan. Samtidigt framträder en bild av hur tillvaron kan se ut för en 
person som upplever mycket stress i arbetet. 

Stress relaterad till arbetet kan sägas bestå av två delar. Den första delen är direkt kopplad till det 
som händer på arbetsplatsen, och rör samspelet i arbetet. Den andra delen handlar om hur stress 
i arbetet får konsekvenser även utanför jobbet och hur omständigheter runtomkring jobbet kan 
skapa stress. 

 
STRE SSEN PÅ JOBBET
När det gäller tiden som en person befinner sig på jobbet finns flera tydliga samband mellan olika 
faktorer och upplevd stress. Något som spelar stor roll är utrymmet för återhämtning i arbetet efter 
en period med mycket jobb. Bland de som upplever negativ stress saknas detta utrymme i många 
fall. 

Att inte hinna med det som ska göras under ordinarie arbetstid är också något förklarar stress. 
Definitionen av negativ stress är den fysiologiska påfrestning som individen utsätts för när krav 
och förväntningar inte stämmer överens med vad hon förmår och kan. Att ha fler arbetsuppgifter 
än vad man hinner med är ett tydligt exempel på när kraven inte står i relation till möjligheter att 
utföra jobbet på ett bra sätt. 

Nöjdheten med det egna arbetet är också något som hänger samman med stress. Den som är 
missnöjd med arbetet tenderar att uppleva stress. Denna relation fungerar åt båda hållen eftersom 
personer som upplever negativ stress får en försämrad relation till jobbet. Även nöjdheten med 
inflytandet på arbetet och möjligheten att påverka sättet att utföra sina arbetsuppgifter spelar roll, 
den som upplever lågt inflytande är ofta stressad. 
 
Hur arbetsgivaren leder och styr arbetet totalt sett har också betydelse. Den som är missnöjd 
med detta upplever i många fall stress. Likaså är upplevelsen av att verksamheten inte drivs på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt något som förklarar stress. Viktigt är också att chefen behandlar 
medarbetarna rättvist. 

JOBBET PÅVERK AR LIVET NEGATIV T
De som upplever en hög nivå av stress i arbetet känner ofta också att det arbetet kräver så mycket 
energi och engagemang att deras övriga liv påverkas negativt. Sambandet är tydligt, vilket pekar på 
att det är viktigt att se till att arbetet inte få för stor påverkan på livet i övrigt.

Svårigheter att sova på grund av tankar på jobbet är också något som har ett starkt samband  
med stress. På denna punkt är också forskningen tydlig. Dålig sömn är en av de viktigaste och 
tydligaste signalerna på stress som kan leda till ohälsa. 

Vikten av balans i livet är något som framförts som centralt när det handlar om att skapa ett håll
bart arbetsliv. Detta bekräftas i undersökningen. En dålig balans mellan arbete och andra delar av 
livet, som familj, barn, vänner och fritid, hänger samman med en hög nivå av stress. 
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Något som också är tydligt att många av dem som upplever stress i arbetet arbetar 45 timmar per 
vecka eller mer. Många som angett att de är stressade upplever också att de arbetar för mycket. De 
som däremot arbetar mindre än detta upplever i mindre utsträckning stress. Minst stressade är de 
som arbetar mellan 35 och 39 timmar per vecka. 
 
Diagram 9: Yrkesverksamma tjänstemän och akademiker 2015.

Sammantaget är de som upplever mest stress personer som jobbar mer än heltid, och där jobbet 
går ut över annat. Balans i livet saknas och sömnen störs på grund av tankar på jobbet. Förstås 
påverkar också andra omständigheter, men detta är viktiga faktorer att hålla ett öga på både för 
medarbetare och arbetsgivare. 

AR BETADE TIMMAR

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

< 30 30-34 35-39 40-44

45-49 > 50

Snittvärde
14%



13

 BRIST PÅ 
INFLYTANDE 

HÄMMAR 
KREATIVITETEN

ARBETS- 
MILJÖKUNSKAP 

I  HÖGRE 
UTBILDNING 



14

Förslag från Jusek

FÖRSL AG PÅ SAMHÄLL SNIVÅ
S TR E S S I  A R B E TE T – E N JÄ M S TÄ LLD H E T S F R ÅG A
Stressen slår olika mot män och kvinnor. Trots de stora skillnaderna, som också återfinns när det 
gäller ohälsa kopplat till arbetet och sjukskrivningar, har inte frågan fått tillräcklig uppmärk
samhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Den nya jämställdhetsmyndighet som ska inrättas bör få i 
uppdrag att prioritera stress i arbetslivet och se till att insatser för att förebygga stress får genomslag 
i styrningen av myndigheter och andra verksamheter. 
 
U T VÄ R D E R A ÅTG Ä R D E R N A M OT S TR E S S
I och med regeringens nya strategi och de nya riktlinjerna kring social och organisatorisk arbets
miljö tillkom nya verktyg för att motverka stress i arbetslivet. Arbetet behöver följas upp för att 
undersöka om de åtgärder som satts in haft effekt på stressen och så fall vilken.

I N FÖ R A R B E T S M I L J Ö K U N S K A P I  H Ö G R E U TB I LD N I N G
Arbetsmiljöfrågorna har i takt med arbetslivets utveckling blivit mer komplexa och innehåller fler 
dimensioner idag än tidigare. Den psykiska ohälsan, som idag är den vanligaste orsaken till sjuk
skrivning, behöver minska och samtidigt behöver välbefinnande öka. Detta kräver kunskap, inte 
minst bland chefer. Eftersom många chefer idag har högskoleutbildning bör frågorna föras  
in utbildningen. 

O M SÄT T K U N S K A P TI LL P R A K TI K
Även om det finns ett behov av mer kunskap om faktorer som förklarar stress och insatser som 
kan genomföras för att minska densamma så vet vi idag relativt mycket. En viktig utmaning är 
därför att få organisationer att arbeta systematiskt med de verktyg som finns och samtidigt se till 
att ny kunskap utvecklas till användbara redskap. Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att under
söka i vilken utsträckning befintliga verktyg används och i vilken takt ny kunskap får genomslag i 
praktiken. 

SAT SA PÅ AT T Ö K A VÄ LB E F I N N A N D E T I  A R B E T S LI V E T
Arbetsmiljöarbetet i Sverige behöver kompletteras med perspektivet välbefinnande. När medarbe
tare mår bra på och av jobbet skapas stora mervärden för individer, organisationer och samhället. 
En höjd ambition för arbetsmiljöarbetet har goda förutsättningar att bidra till mer effektiva insat
ser för att förebygga risker som riskerar att leda till ohälsa. Stress är en av de faktorer som bättre 
skulle kunna åtgärdas om välbefinnandet var ett tydligt mål med arbetsmiljöarbetet.  

 
FÖRSL AG PÅ ARBETSPL ATSNIVÅ
SAT SA PÅ E T T K U N S K A P S BA S E R AT A R B E TE
För att det förebyggande arbetet mot stress ska bli framgångsrikt är det viktigt att det vilar på 
kunskap. För att tecken på stress ska kunna identifieras krävs att rätt frågor ställs till medarbetar
na. Därför bör frågeformulär som genomgått vetenskaplig prövning som regel användas. Arbetet 
bör också ta utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och material och bygga på ett tätt 
sam arbete med företagshälsovård. Vidare bör utbildningsinsatser om stress genomföras riktat till 
medarbetare och chefer, och det är också viktigt att nya kunskaper regelbundet samlas in och 
omsätts i insatser. 

SÄT T FO K U S PÅ S T Y R N I N G O CH LE D N I N G
Undersökningen visar att ledarskap och styrning har stor betydelse när det handlar om stress. I 
grunden handlar det också om en arbetsbelastning som går att hinna med på ordinarie arbetstid. 
Men det handlar också om hur effektivt medarbetare upplever att verksamheten bedrivs, och om 
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kontakten med närmaste chef. Samtidigt visar att undersökningen att första linjens chefer ofta 
upplever stress. Detta pekar på vikten av att chefer ges goda förutsättningar för att leda och  
utveckla verksamheten och medarbetarna. 
  
S K A PA M ÖJ LI G H E TE R TI LL ÅTE R H Ä MTN I N G
Efter krävande arbetsperioder är det viktigt med möjligheter till återhämtning enligt undersök
ningen. Genom att ge utrymme för detta kan stressen hanteras genom att den bara tillåts under en 
begränsad period. Detta kräver en dialog på arbetsplatsen, men också att det skapas en flexibilitet i 
verksamheten som möjliggör en lägre arbetsbelastning efter intensiva insatser. 

S Y N LI G G Ö R I NTE BA R A FA K TO R E R S O M Ä R D I R E K T KO P P L A D E TI LL A R B E T S P L AT S E N
Resultaten pekar på att många av de indikatorer på stress som finns inte är direkt kopplade till 
arbetsplatsen. Det kan handla om svårigheter att sova på grund av tankar på jobbet, som är ett av 
de tydligaste tidiga tecknen på en stress som riskerar att leda till ohälsa. Men det kan också handla 
om att jobbet påverkar det övriga livet negativt. Mot denna bakgrund är det viktigt att de före
byggande insatser som genomförs också identifierar faktorer som hänger ihop med jobbet,  
men tar sig uttryck på andra sätt. 

A N PA S SA ÅTG Ä R D E R N A TI LL O LI K A I N D I V I D E R
Olika saker skapar stress för olika människor, något som också framgår i studien. Hur olika  
faktorer i omgivningen uppleves påverkas också av den nuvarande arbetssituationen, om den upp
levs som stressande eller inte. Detta innebär att det är viktigt att insatserna för att förebygga och 
hantera stress inte är likadana för alla, utan att de anpassas till olika människors behov. 

FÖRSL AG PÅ INDIVIDNIVÅ
A R B E TA I NTE M E R Ä N 4 0 TI M M A R P E R V E CK A
De som över tid arbetar mer än 40 timmar per vecka upplever mer stress än de som jobbar mindre. 
För att undvika stress är det därför en god idé att se till att antalet arbetade timmar för vecka inte 
är för hög över tid.

S E TI LL AT T J O B B E T I NTE PÅV E R K A R ÖV R I G A LI V E T N EG ATI V T
Det finns ett samband mellan att uppleva stress och att jobbet påverkar andra delar av livet på ett 
negativt sätt. Därför är det viktigt att säkerställa att det finns balans mellan arbete och tid för fritid 
och familj. 

N ÖJ D M E D J O B B E T – V I K TI GT FÖ R AT T U N DV I K A S TR E S S
De som är nöjda med sitt arbete är mindre stressade. Alla medarbetare bör därför regelbundet 
fundera över hur nöjda de är med sina jobb. Den som inte känner sig nöjd bör försöka få till en 
förändring av arbetsuppgifterna, byta arbetsuppgifter inom organisationen eller byta jobb.
  
AG E R A O M D U I NTE K A N S OVA B R A
Svårt att sova på grund av tankar på jobbet är en tydlig tidig signal på stress enligt forskning, och 
sambandet syns också i denna undersökning. Den som får svårt att sova behöver dra i nödbromsen 
och se över sin arbetssituation i dialog med närmaste chef.
 
B E O M S K R Ä D DA R S Y D DA LÖS N I N G A R
Olika människor blir stressade av olika saker. Därför är det viktigt att förhållanden som att vara 
tillgänglig utanför arbetstid eller arbetsbelastning anpassas till olika individer. Enskilda med
arbetare har också ett ansvar för att peka ut vilka lösningar som fungerar för dem.  
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