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Abstrakt 

Sjukskrivningar ökar på arbetsmarknaden och orsaken har ofta visat sig vara arbetsrelaterad 
stress där förskollärare och barnskötare ses som en av riskgrupperna. Studiens syfte var att 
undersöka om det fanns samband mellan arbetsrelaterad stress, utbrändhet, sömnkvalitet och 
fysisk hälsa. Det undersöktes dessutom eventuella skillnader mellan män och kvinnor i studien. 
Inbjudan att delta skickades till 64 olika förskolor i en kommun i norra Sverige där 17 valde 
att delta. Totalt deltog 101 förskollärare och barnskötare med en medelålder på 41 år. 
Deltagarna fick svara på enkäter rörande stress (Effort-Reward Imbalance model), utbrändhet 
(Shirom-Melamed Burnout Questionnaire), sömnkvalitet (Karolinska Sleepiness Scale) och 
fysisk hälsa. Resultatet visade flera signifikanta samband mellan variablerna 
ansträngning/belöning (stress), utbrändhet, sömnkvalitet och huvudvärk, tryck över bröstet och 
ont/spänningar i axlar (fysisk hälsa). Några generella slutsatser drogs inte med tanke på det 
relativt låga antalet undersökningsdeltagare. Resultatet av studien ger däremot förskolor 
indikationer på de negativa effekterna av arbetsrelaterad stress och vikten av att identifiera 
stressorer inom organisationen.  

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, utbrändhet, sömnkvalitet, fysisk hälsa 

Abstract 

Illnesses are increasing in the labor market and the cause has often been proved to be work-
related stress where preschool teachers and child care workers are seen as one of the risk 
groups. The purpose of this study was to investigate whether there was a correlation between 
work-related stress, burnout, sleep quality and physical health. In addition, any differences 
between men and women in the present study were investigated. Invitation to attend the test 
was sent to 64 different preschools in a municipality in northern Sweden where 17 chose to 
attend. A total of 101 preschool teachers and child care workers with an average age of 41. 
Participants were able to answer questionnaires regarding physical health, stress (Effort-
Reward Imbalance Model), Shirom-Melamed Burnout Questionnaire, and sleep quality 
(Karolinska Sleepiness Scale). The result showed several significant relationships between 
effort/reward (stress), burnout, sleep quality and headache, pressure over the chest and tension 
in the shoulders (physical health). Some general conclusions were not drawn because of the 
relatively low number of survey participants. The results of the study, on the other hand, give 
preschools indications of the negative effects of work-related stress and the importance of 
identifying stressors within the organization.  

Keywords: work-related stress, burnout, sleep quality, physical health 
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Arbetsrelaterad stress och dess negativa effekter inom förskolan 
 

Stress och sjukskrivningar är ett växande problem i samhället och anledningarna 
bakom detta blir allt mer viktiga för framtidens arbetsförhållanden. Definitionen av stress är 
enligt Erdiller och Doğan (2015) balansen mellan krav och en individs förmåga att möta och 
hantera dessa. När stressen blir långvarig ses detta som mycket allvarligt och symptomen blir 
bland annat trötthet, spänningar, ångest, nedstämdhet och fysiska smärtor (Erdiller & Doğan, 
2015). För mycket arbetsrelaterad stress har visat sig vara negativ för delar av de anställdas 
arbetsmiljö och har även visat sig bidra till en sämre hälsa, både psykiskt och fysiskt (Wang 
et al., 2017). En individ som utsätts för långvarig stress kan dessutom drabbas av ytterligare 
effekter. Exempelvis har sömnkvaliteten visat sig påverkas negativt av arbetsrelaterad stress 
(Eskildsen et al., 2017).  

I Sverige ökade antalet sjukfall mellan åren 2010 och 2015 med 98 000 och 
psykiatriska diagnoser stod för 59% (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). Av dessa sjukfall 
grundade sig 95% i stressrelaterade faktorer som ledde till ångestsyndrom och depressioner 
där den största gruppen var personer i den yngre medelåldern (30-49 år). Rapporten från 
Försäkringskassan visade att det var övervägande kvinnor då de stod för 73% av de 
psykiatriska diagnoserna (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016). Även forskning har visat att 
kvinnor har en större tendens till utmattning än män (Mastenbroek et al., 2014; Norlund et al., 
2010). Studien av Mastenbroek et al. (2014) gjordes i Nederländerna på 1760 veterinärer där 
resultatet visade att männen hade färre utmattningssymptom samt ett större jobbengagemang 
jämfört med kvinnorna. Vid högre krav på arbetet visades större tendens till utmattning hos 
kvinnorna medan fler resurser ökade jobbengagemanget (Mastenbroek et al., 2014). Vidare 
har det genom tidigare forskning visat sig vara en skillnad mellan män och kvinnor i Sverige 
då studien av Norlund et al. (2010) resulterade i att kvinnor hade högre nivåer av utbrändhet i 
jämförelse men männen. Anledningarna bakom detta förklaras delvis av mer ogynnsamma 
arbetsförhållanden för kvinnorna jämfört med männen. 

Vad ökningen av sjukfall i Sverige beror på är svårt att säga och handlar förmodligen 
inte om enskilda faktorer utan kombinationen av flera. Litteraturen visar att stress ökar 
tillsammans med sjukskrivningar på arbetsplatser. Statistiken och en del forskning visar 
dessutom att kvinnor har en högre risk att bli utmattade (Lidwall & Olsson, 2016; Norlund et 
al., 2010). Forskning har även visat att anställda inom förskolan löper stor risk för hög stress 
och dess negativa följder (Erdiller och Doğan, 2015). Den aktuella studien syftade därför till 
att undersöka effekter av arbetsrelaterad stress, utbrändhet och dess relation med 
sömnkvalitet och fysisk hälsa hos förskollärare och barnskötare i en kommun i norra Sverige. 
Det undersöktes dessutom om det fanns eventuella skillnader mellan män och kvinnor i den 
studerade populationen.  

 
Utbrändhet  
Utbrändhet kännetecknas enligt Melamed, Shirom, Toker, Berliner och Shapira (2006) av 
emotionell utmattning samt fysisk och kognitiv trötthet, vilket uppstår från långvarig 
exponering för stress på arbetet. Emotionell utmattning innebär att individen saknar energin 
som behövs för att engagera sig i relationer med andra människor på arbetet, fysisk trötthet 
avser låga nivåer av energi att utföra uppgifter på arbetet och kognitiv trötthet syftar till 
sämre mentalt tänkande (Melamed et al., 2006). Att drabbas av utbrändhet kan medföra en 
risk för den fysiska hälsan då det sliter på kroppsvävnader och organ som grundas i 
överaktivitet hos stressystemet (Melamed et al., 2006). Maslach, Shaufeli och Leiter (2001) 
påvisade i deras studie att individer som utsätts för utbrändhet försöker distansera sig från 
arbetet för att hantera den höga arbetsbelastningen. Att arbetet har överväldigande krav som 
leder till utmattning och att individen distanserar sig från arbetet medför även ineffektivitet i 
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arbetet (Maslach, Shaufeli & Leiter, 2001). Wang et al. (2017) beskriver andra faktorer som 
kan påverka utbrändhet. Resultatet i deras studie visade att deltagarna med lägre utbildning 
och inkomst samt högre arbetstid associerades med utbrändhet (Wang et al., 2017). Det 
visade sig också att de äldre arbetstagare hade lägre risk för emotionell utmattning. Detta 
menar de beror på att de äldre har mer erfarenhet än de yngre och detta hjälper dem att 
hantera olika situationer bättre (Wang et al., 2017). Nya arbetstagare startar ofta med höga 
förväntningar där inskolningen kan bli svår eftersom erfarenheten och de praktiska 
kunskaperna saknas (Wang et al., 2017).  

Langballe, Innstrand, Aasland och Falkum (2010) gjorde en studie på läkare i Norge 
där de ville se hur individuella faktorer, arbetsrelaterade faktorer och arbete/hemma-
konflikten påverkade utbrändhet. Studien resulterade i att individuella faktorer, såsom att 
känna sig värdefull på arbetsplatsen, var viktigt för att motverka utbrändhet (Langballe, 
Innstrand, Aasland & Falkum, 2010). Vad gäller de arbetsrelaterade faktorerna visade sig hög 
arbetsbelastning vara centralt för att predicera utbrändhet, främst hos de manliga läkarna. Hos 
de kvinnliga läkarna ansågs arbete/hemma-konflikten ha störst betydelse vilket även hade ett 
starkt samband för de manliga läkarna men inte lika starkt som den höga arbetsbelastningen 
(Langballe, Innstrand, Aasland & Falkum, 2010). Det finns även andra studier som fokuserat 
mer på anledningar och effekter av arbetsrelaterad stress. Kula (2017) undersökte om 
arbetsrelaterad stress associeras till arbetstillfredsställelse, utbrändhet och chefsstöd. Studien 
skiljde på organisatoriska och operationella stressorer. Organisatoriska stressorer är 
egenskaper hos organisationen och hur de behandlar sina anställda medan operationella 
stressorer handlar mer om vad individen utsätts för i det dagliga arbetet (Kula, 2017). 
Resultatet visade att organisatoriska stressorer vägde tyngre än de operationella, både 
gällande arbetsrelaterad utbrändhet och arbetstillfredsställelse. Den visade även att 
arbetsrelaterad stress ledde till högre nivåer av utbrändhet (Kula, 2017).  

 
Sömn  
Störd sömn innebär att ha svårigheter att somna eller svårigheter att fortsatt sova vid 
insomning (Eskildsen et al., 2017). En studie av Åkerstedt (2006) visade att stress har ett 
samband med minskad sömnkvalitet då det orsakar ökningar av kortisol som därmed kan 
förvärra effekterna av stress. Att stress påverkar sömnen negativt är ofta beroende av att 
något viktigt sker dagen efter (Åkerstedt, 2006). Forskning har även visat att individer som är 
sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress har svårigheter med sömn (Eskildsen et al., 
2017). Studien undersökte individer som varit sjukskrivna en längre tid för arbetsrelaterad 
stress. Detta gjordes genom en longitudinell studie i Danmark där de tittade på den upplevda 
stressen, utvecklingen av kognitiva svårigheter samt sömnsvårigheter. Att ha kognitiva 
svårigheter innebär svårigheter att uppmärksamma saker, lära sig nya saker och komma ihåg 
saker (Eskildsen et al., 2017). Tanken med studien var att förbättra den kognitiva förmågan 
och resultatet indikerade i att förbättring av den kognitiva förmågan ledde till minskad stress 
och minskade sömnsvårigheter (Eskildsen et al., 2017). Sömn, stress och den kognitiva 
förmågan har även visat sig  ha ett samband genom annan forskning då en studie på studenter 
visade att vid bättre sömnkvalitet så minskar stressen för att prestera (Ahrberg, Dresler, 
Niedermaier, Steiger & Genzel, 2012). 

Det har även visat sig finnas samband mellan arbetsmiljö och sömnkvalitet då Linton 
et al. (2015) utförde en systematisk översyn på studier inom detta område. Översynen 
synliggjorde att socialt stöd, kontroll och rättvisa på arbetsplatsen var relaterat till färre 
sömnstörningar medan höga arbetskrav, mobbning, stress samt en obalans mellan 
ansträngning och belöning medförde en högre risk för sömnsvårigheter. Studien visade 
dessutom att psykosociala faktorer på arbetet och schemaläggning påverkade sömnkvaliteten, 
vilket de menar borde tas i beaktning av organisationer (Linton et al., 2015).  
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Åkerstedt, Hallvig och Kecklund (2017) utförde en studie där de undersökte 
relationen mellan trötthet och ålder, kön, arbetsplats, sömnkvalitet och sjukfrånvaro på 
dagtidsarbetare. De ville även upplysa eventuella skillnader på en arbetsdag jämfört med en 
ledig dag för att se om detta påverkade individen. Studien visade att deltagare med högre 
nivåer av trötthet även hade dålig sömnkvalitet (Åkerstedt, Hallvig & Kecklund, 2017). Den 
resulterade även i att förbättrad sömnkvalitet reducerade både stressnivån och trötthet på 
lediga dagar. Vidare fann de att kvinnor uppgav sig vara mer trötta än män, vilket Åkerstedt, 
Hallvig och Kecklund (2017) menar kan bero på både högre stressnivå men även sämre 
sömnkvalitet hos kvinnorna jämfört med männen.  

Det finns ytterligare faktorer som spelar in vid stress och sömnkvalitet, vilket Van 
Lathem et al. (2015) påvisade i deras studie. Studien utgick från relationen mellan stress och 
sömnkvalitet men med negativt tänkande som en underliggande faktor. Relationen mellan 
stress och sömnkvalitet visade sig påverkas mer åt ena hållet då arbetsrelaterad stress 
nödvändigtvis inte påverkade sömnkvaliteten men dålig sömnkvalitet associerades med ökad 
stress på arbetet (Van Laethem et al., 2015). Studien resulterade även i att negativt tänkande 
fungerar som en underliggande faktor i relationen mellan stress och sömnkvalitet vilket 
innebär att alla tre faktorer påverkar varandra. Detta menar Van Laethem et al. (2015) leder 
till en ond cirkel. Även fysisk hälsa har visat sig påverkas av sömnkvaliteten då studien av 
Wong et al. (2013) visade att sömnkvalitet kan förutsäga den fysiska hälsan och leder till 
bland annat trötthet under dagen.  
 
Fysisk hälsa  
Arbetsrelaterad stress har genom forskning visat sig vara missgynnande för både den 
psykiska och fysiska hälsan. Kim, Ji och Kao (2011) undersökte grad av utbrändhet och den 
fysiska hälsan hos socialarbetare med hjälp av en longitudinell studie. De ville se om 
utbrändhet kunde förutsäga förändringar i den fysiska hälsan. Resultatet visade att deltagare 
med högre nivåer av utbrändhet även rapporterade en sämre fysisk hälsa. Studien resulterade 
dessutom i att individer med högre nivåer av utbrändhet hade en snabbare försämring av den 
fysiska hälsan under ett års tid. Deltagarna i studien rapporterade mer huvudvärk, 
gastrointestinala problem (mag- och tarmsystemet) samt problem med luftvägar (Kim, Ji & 
Kao, 2011). En försämrad fysisk hälsa kan vidare leda till sämre arbetsprestation men även 
frånvaro och omsättningsförändringar (Darr & Johns, 2008).  

Honkonen et al. (2006) menar i deras studie att det finns relativt lite forskning mellan 
utbrändhet, vilket är en effekt av arbetsrelaterad stress och fysisk hälsa. Med tanke på detta 
gjordes en undersökning som visade att fysiska sjukdomar var mer förekommande bland 
individer som drabbats av utbrändhet jämfört med de som inte drabbats. Studien visade även 
att utbrändhet associerades med muskuloskeletala sjukdomar bland kvinnor och med hjärt- 
och kärlsjukdomar hos män (Honkonen et al., 2006). Även Kirkcaldy och Shephard (2001) 
gjorde en studie som inkluderade fysisk hälsa på socialarbetare, medicinsk och klinisk 
personal samt poliser där arbetsrelaterad stress hade ett negativt samband med 
arbetstillfredsställelse, fysisk hälsa samt mental hälsa. Stressen utgjordes av arbetsbelastning, 
erkännande, relationer, personligt ansvar, ledarroll och dagliga problem (Kirkcaldy & 
Shephard, 2001).  
 
Effort-Reward Imbalance (ERI) 
En välanvänd modell inom arbetspsykologin är Siegrist’s Effort-Reward Imbalance (ERI) 
som handlar om balansen mellan ansträngning och belöning. Ansträngning innehåller 
skyldigheter i arbetet och fysiska krav medan belöning berör lön, personligt och socialt 
erkännande samt andra former av personlig tillfredsställelse (Siegrist, 1996). När en obalans 
mellan ansträngning och belöning sker, alltså vid hög ansträngning och låg belöning, skapas 
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en emotionell stress hos individen (Siegrist, 1996). En annan studie visade att anställda med 
en obalans mellan ansträngning och belöning hade högre risk för emotionell utmattning, 
psykosomatiska hälsoproblem och otillfredsställelse på arbetsplatsen (de Jonge, Bosma, Peter 
& Siegrist, 2000). Modellen har även en tredje del som innebär ett överengagemang till 
arbetet vilket medför att individen uppvisar attityder, beteenden och känslor som blir 
överdrivna för att individen vill uppnå resultat och bli omtyckt (Wang et al., 2017). Att vara 
överengagerad till sitt arbete visade sig medföra en högre risk för ohälsa och utbrändhet 
(Wang et al., 2017; Wang et al., 2015). Det finns ytterligare forskning som beskriver ERI 
men här i förhållande till överengagemang och sömnkvalitet (Kudielka, Känel, Gander & 
Fischer, 2004). Studien visade att personer som hade sömnstörningar även utgjorde större 
ansträngning och upplevde lägre belöning, vilket tyder på en obalans mellan ansträngning 
och belöning. Detta innebär att en obalans mellan ansträngning och belöning kan leda till 
sömnsvårigheter (Kudielka, Känel, Gander & Fischer, 2004).  
 
Tidigare forskning inom skolan/förskolan 
Internationell forskning visar att ett yrke som är utsatt för hög stress är lärare i förskolan 
vilket medför svårigheter för deras prestation samt för elevernas utveckling (Erdiller & 
Doğan, 2015). Erdiller och Doğan (2015) skriver vidare att det generellt sätt arbetar fler 
kvinnor än män inom förskolan och vid deras studie som gjordes i Turkiet uppvisade män en 
mer personlig stress och en annorlunda motivation till arbetet i jämförelse med deras 
kvinnliga kollegor. I Storbritannien gjordes en studie på flera yrkesroller där lärare visade sig 
vara den mest stressade yrkesgruppen gällande fysiskt och psykiskt välmående och hade även 
de lägsta nivåerna av arbetstillfredsställelse (Johnson et al., 2005). Även Wang et al. (2015) 
förklarar läraryrket som en utsatt grupp. Deras studie gjordes på lärare i Kina med syftet att 
se till relationen mellan arbetsrelaterad stress och utbrändhet. Resultatet visade att 
arbetsrelaterad stress var associerat med flera dimensioner av utbrändhet, vilket de menar 
uppmanar ledningen på skolor att ingripa. Förskollärares roll har förändrats med tiden och 
idag innebär det inte bara att förmedla kunskap utan även att se till barnens behov, intressen 
och individuella förmågor för att ge barnen bästa möjliga förutsättningar (Erdiller & Doğan, 
2015). Även Hall-Kenyon, Bullough och Marshall (2014) menar att förskolläraryrket är i stor 
förändring då för lite uppmärksamhet ses på effekterna hos lärarna och deras välmående 
vilket är en central faktor att börja se till inom forskningen. Detta gör att förskolläraren får 
mer att tänka på än bara undervisningen vilket innebär högre krav på den anställde.  

Att förskollärare känner sig stressade ger negativa effekter såsom sämre arbetsmoral, 
sämre arbetstillfredsställelse, högre frånvaro, lägre produktivitet och höga medicinska 
kostnader (Erdiller & Doğan, 2015). Kokkinos, Panayiotou och Davazoglou (2005) fann i 
deras studie att lärare som utsätts för hög stress har en lägre tolerans för studenternas 
beteenden. Studien gjordes på praktiserande och erfarna lärare och såg till personliga 
egenskaper som skulle vara till hjälp för lärarna. Det visade sig att samvetsgrannhet var en 
viktig faktor att lyckas då detta hjälper lärare att agera öppet och kunna hantera studenternas 
olika beteenden (Kokkinos, Panayiotou & Davazoglou, 2005). Brown och Roloff (2011) 
skriver att utbildade lärare ofta går ut i arbetslivet med en bra inställning och högt 
engagemang men att detta kan förstöras av de långa arbetsdagarna och risken till utmattning 
blir påtagligt för lärarnas välmående. Brown och Roloff (2011) presenterade en modell vid 
namn extra-role time (ERT) som har sin grund i Conservation of Resources (COR) teorin av 
Hobfoll (1989). ERT innebär arbetsförlagd tid på kvällar, helger och annan allmän tid som 
kan leda till stress på samma sätt som för anställda med skiftarbete (Brown & Roloff, 2011). 
Studien undersökte vidare relationen mellan ERT och utbrändhet bland lärare där resultatet 
visade att lärare som arbetar utanför den dagtid som är satt (kvällar och helger), har större 
risk att drabbas av utmattningssyndrom (Brown & Roloff, 2011). De Simone och Cicotto 
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(2016) utförde en studie på lärare i Italien där de ville se direkta effekter av stress på den 
fysiska hälsan. Upplevda svårigheter och stressorer hos lärarna var uppfattning av 
arbetsmiljön, arbetsbelastning, upplevt ledarskap och attityder gentemot förändringar. De 
nämnda faktorerna visade sig ha en direkt effekt på den fysiska hälsan, vilket även 
arbetstillfredsställelse hade (De Simone & Cicotto, 2016). Att identifiera källorna till 
stressorer i organisationer kan minska stressnivån hos individer men även påverka hela 
organisationen positivt (De Simone & Cicotto, 2016).  
 
Syfte 
Stress, utmattning, hälsa och sömnsvårigheter associeras med varandra genom tidigare 
forskning och den aktuella studien ville sammanväva dessa fyra faktorer. Deltagarna i studien 
består av förskollärare och barnskötare, vilket är två yrkesgrupper som anses mer utsatta än 
andra (Erdiller & Doğan, 2015; Hall-Kenyon, Bullough och Marshall, 2014). Med tanke på 
att mestadels av tidigare forskning gjorts i andra länder och det genomförts relativt få studier 
i Sverige anses området fortsatt intressant att studera. Syftet med studien var att undersöka 
huruvida det finns ett samband mellan arbetsrelaterad stress, utbrändhet, sömnkvalitet och 
fysisk hälsa hos förskollärare och barnskötare i Sverige. Vidare var syftet att undersöka om 
eventuella samband även skiljde sig åt mellan män och kvinnor i ett kvinnodominerande 
yrke.  
 

Metod 

Studien har tagit del av datamaterial som forskare vid Umeå Universitet samlat in och använt 
i tidigare forskning (Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg, 2014; Sjödin, 2012; 
Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg, 2012; Sjödin, Kjellberg, Knutsson, 
Landström & Lindberg, 2012). Författaren till den aktuella studien har analyserat en del av 
datamaterialet som inte undersökts i de nämnda studierna.  

Deltagare 

Inbjudan skickades till 64 rektorer på förskolor i en kommun i norra Sverige. Detta 
gjordes i samarbete mellan den lokala skolmyndigheten och forskningsgruppen där 17 
förskolor frivilligt valde att delta. Efter ett möte med rektorn och representanter från dessa 
förskolor valdes två avdelningar från varje förskola ut. Avdelningar med planerade ändringar 
fick avstå från studien. Övriga kriterier för att delta i studien var att den anställda skulle 
arbeta minst 30 timmar/veckan, vara anställd som barnskötare eller förskollärare. De skulle 
dessutom inte ha en tillfällig anställning eller funderingar på att sluta. Totalt deltog 101 
personer i studien, varav 87 kvinnor och 14 män, med en medelålder på 41.0 år (min 25 år, 
max 63 år). Av deltagarna bestod 62 av förskollärare och 32 av barnskötare samt sju personer 
som valde att inte ange yrkeskategori.  

Instrument och material 

Stress. För att mäta stress på arbetet hos deltagarna användes Siegrists Effort Reward 
Imbalance model (ERI) som ser till balansen mellan ansträngning och belöning (Siegrist, 
1996). Modellen baseras på frågor som besvaras genom påståenden gällande olika aspekter 
av arbetet. ”Jag arbetar ofta under tidspress på grund av den höga arbetsbelastningen” är ett 
exempel på en fråga om ansträngning och ”Jag får inte det stöd jag behöver i svåra 
situationer” är ett exempel på en fråga om belöning. Påståendena besvaras med hjälp av en 
femgradig Likert-skala (0 = stämmer inte, 1 = stämmer, men är ingen belastning, 2 = 
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stämmer, men är bara en mindre belastning, 3 = stämmer, och är en klar belastning, 4 = 
stämmer, och är en stor belastning). Sedan summerades medelvärdet för de sex frågorna om 
ansträngning och detsamma för de elva frågorna om belöning.  

Utbrändhet. Utbrändhet bedömdes av deltagarna med hjälp av Shirom-Melamed 
Burnout Questionnaire (SMBQ) som utvärderar fyra olika underskalor: emotionell och fysisk 
utmattning, spänning, bristande intresse och kognitiv trötthet (Norlund et al., 2010). 
Frågeformuläret grundas på 22 frågor med svarsalternativ från 1 (nästan aldrig) till 7 (nästan 
alltid) där poängen från deltagarna gjorde att de kategoriserades i olika grupper av 
utbrändhet. ”Jag känner mig trött” och ”Jag har problem med koncentrationen” är exempel på 
frågor deltagarna fick besvara. Medelvärdet av den sammanlagda summan i varje dimension 
visar mått på utbrändhet där ett högt värde innebär ett mer patologiskt tillstånd och ett lågt 
värde innebär att personen är frisk. SMBQ-Global visar sedan medelvärdet för samtliga 
frågor där grad av hög utbrändhet är värden över 4,47 och låg grad av utbrändhet är värden 
under 2,75.  

Sömnkvalitet. För att mäta sömnkvaliteten användes Kecklund och Åkerstedts 
Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) (Åkerstedt et al., 2002). Deltagarna fick svara 
subjektivt på sin upplevda sömnkvalitet. Fyra dimensioner av sömnkvalitet utgjorde frågorna 
vilka var ”svårigheter att somna”, ”upprepade uppvaknanden med svårigheter att somna om”, 
”för tidigt uppvaknande” samt ”störd och orolig sömn”. Deltagarna utgick från de senaste tre 
månaderna och svaren gavs med hjälp av en femgradig Likert-skala (1 = aldrig, 2 = sällan, 3 
= ibland, 4 = för det mesta, 5 = alltid). Svaren delades in i åtta items: svårt att somna, hur en 
sovit, orolig sömn, vaknat för tidigt, sovit tillräckligt, djup/lätt sömn, stiga upp, utsövd. 
Därefter gjordes en variabel vid namn ”sömnkvalitet” som baserades på dessa åtta items.  

Fysisk hälsa. Den fysiska hälsan på arbetet mättes med hjälp av att deltagarna fick 
besvara frågor om huvudvärk, problem med axlar och bröstsmärtor under de senaste 30 
dagarna (Sjödin, 2012). Frågorna besvarades med hjälp av fyrgradig skala (1 = aldrig, 2 = 1-3 
gånger, 3 = 1-3 gånger/veckan, 4 = nästan dagligen). Sedan delades de in i två grupper: de 
som haft symptom (2-4) och de som inte haft symptom (1).  

Procedur 

Data samlades in via enkäter utdelat till 17 olika förskolor i en kommun i norra 
Sverige. Deltagarna i studien tog hand om barnen och utförde de dagliga rutinerna där 
insamlingen skedde under en vecka på varje förskola (måndag-fredag). Datainsamlingen var 
omfattande och med flera områden än de som redovisats i den aktuella studien. Den 
fullständiga översikten av datainsamlingen finns redovisad i tidigare studier (Sjödin, 
Kjellberg, Knutsson, Landström & Lindberg, 2014; Sjödin, 2012; Sjödin, Kjellberg, 
Knutsson, Landström & Lindberg, 2012; Sjödin, Kjellberg, Knutsson, Landström & 
Lindberg, 2012). 

Analysmetod 

För att analysera insamlade data användes IBM SPSS Statistics 25. Där genomfördes 
Spearman’s rankkorrelation för att se eventuella samband mellan stress, utbrändhet, 
sömnkvalitet samt fysisk hälsa hos deltagarna. Anledningen till att Spearman’s 
rankkorrelation valdes var för att värdena på variablerna huvudvärk, tryck över bröstet och 
ont/spänningar i axlar inte var normalfördelade. För att se om stress och utbrändhet kunde 
predicera sömn gjordes en linjär regressionsanalys. För att se om stress och utbrändhet kunde 
predicera fysisk hälsa gjordes tre olika logistiska regressionsanalyser. 
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Etiska överväganden 

Innan deltagandet blev respondenterna informerade om studiens syfte och design samt skrev 
på ett samtycke om att delta i studien. De medverkande meddelades dessutom att all data 
skulle behandlas anonymt och att resultatet presenterades gruppvis. Vidare informerades att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta studien när som helst.   

. 
 

Resultat 

I Tabell 1 presenteras alla variabler, deras medelvärde, standardavvikelse, skewness, 
kurtosis och Cronbach’s Alpha. För att det ska uppstå obalans mellan ansträngning och 
belöning krävs att ansträngning har ett högre värde än belöning, vilket den aktuella studiens 
population inte hade, se Tabell 1. Cronbach’s Alpha presenteras inte för huvudvärk, tryck 
över bröstet och ont/spänningar i axlar eftersom de endast bestod av ett item vardera. Av de 
101 deltagarna som svarade rapporterade 87 huvudvärkssymptom, 24 tryck över brösten, och 
79 ont/spänningar i axlar.  

 
 
Tabell 1. Medelvärde, standardavvikelse, skewness, kurtosis och Cronbach’s Alpha för 
ansträngning, belöning, utbrändhet, sömnkvalitet, huvudvärk, tryck över bröstet, 
ont/spänningar i axlar.  
 M (SD) Skewness Kurtosis α 
Ansträngning 1.91 (.57) 0.79 .13 0.68 
Belöning 3.25 (.50) -0.47 -.04 0.79 
Utbrändhet 3.18 (.87) 0.19 -.71 0.81 
Sömnkvalitet 3.67 (.41) -0.29 -.28 0.75 
Huvudvärk 2.22 (.80) 0.50 0.04 - 
Tryck över bröstet 1.17 (.38) 1.78 1.15 - 
Ont/spänningar i axlar 2.39 (1.06) 0.22 -1.16 - 

 
För att se eventuella samband mellan ansträngning, belöning, utbrändhet, 

sömnkvalitet, huvudvärk, tryck över bröstet och ont/spänningar i axlar genomfördes 
Spearman’s (non-parametric) rankkorrelation, se Tabell 2.  
 
Tabell 2. Korrelationer för alla variabler.  

 
Ansträngning Belöning Utbrändhet Sömnkvalitet Huvudvärk 

Tryck över 
bröstet 

Belöning -0.44**      
Utbrändhet 0.40** -0.49**     
Sömnkvalitet -0.21* 0.30** -0.52**    
Huvudvärk 0.17 -0.12 0.33** -0.24*   
Tryck över 
bröstet 

0.18 -0.18 0.40** -0.31** 0.20  

Ont/spänningar i 
axlar 

0.33** -0.32** 0.49** -0.35** 0.47** 0.42** 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivå 
**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivå 
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Analysen visade att ju större ansträngning desto mindre belöning (r(91) = -.44, p < 

.01), högre grad av utbrändhet (r(91) = .40, p < .01) och mer ont/spänningar i axlar (r(91) = 

.33, p < .01). Resultatet visade även att större ansträngning är relaterad till sämre 
sömnkvalitet (r(91) = -.21, p < .05). Genom korrelationsanalysen visades att ju högre 
belöning desto lägre grad av utbrändhet (r(91) = -.49, p < .01) och mindre ont/spänningar i 
axlar (r(91) = -.32, p < .01) och ju högre belöning desto bättre sömnkvalitet (r(91) = .30, p < 
.01). Vidare visades att ju lägre grad av utbrändhet desto bättre sömnkvalitet (r(91) = -.52, p 
< .01) och ju högre grad av utbrändhet desto mer huvudvärk (r(91) = .33, p < .01), mer tryck 
över bröstet (r(91) = .40, p < .01) samt mer ont/spänningar i axlar (r(91) = .49, p < .01). 
Gällande sömnkvalitet visade resultatet att ju bättre sömnkvalitet desto mindre huvudvärk 
(r(91) = -.24, p < .05), tryck över bröstet (r(91) = -.31, p < .01) och ont/spänningar i axlar 
(r(91) = -.35, p < .01). Huvudvärk hade ett positivt samband med ont/spänningar i axlar 
(r(91) = .47, p < .01), vilket innebär att mer huvudvärk även innebär mer ont/spänningar i 
axlar. Slutligen visades ett positivt samband mellan tryck över bröstet och ont/spänningar i 
axlar (r(91) = .42, p < .01) som betyder att högre tryck över bröstet också är relaterad till mer 
ont/spänningar i axlar. De signifikanta korrelationernas effektstorlek rör sig mellan -.52 till 
.49 innebär svag till måttlig effekt.  
 

För att se om kön, befattning (förskollärare eller barnskötare), ansträngning, belöning 
och utbrändhet kan predicera sömnkvalitet gjordes en linjär regressionsanalys (se Tabell 3). 
Demografiska variabler (kön och befattning) användes som kontrollvariabler i första steget 
och ansträngning, belöning och utbrändhet i andra steget.  
 
Tabell 3. Regressionsanalys. Beroende variabel: Sömnkvalitet. Standardiserade β-
koefficienter, standardavvikelse inom parantes.  

 Modell 1 (Kön och 
befattning)  

Modell 2 (Kön, befattning, 
utbrändhet, ansträngning, belöning  

Kön 
Befattning 
Utbrändhet 
Ansträngning 
Belöning 
(Konstant) 
∆R2 

0.09 (0.12) 
0.05 (0.09) 

- 
- 
- 

3.51 (0.18)*** 
0.01 

 

 0.00 (0.11) 
0.07 (0.08) 

-0.22 (0.05)*** 
0.02 (0.08) 
0.02 (0.09) 

4.21 (0.50)*** 
0.24 

 

 R2 Totalt   0.25 
*. p<0.05  **. p<0.01  ***. p<0.000 
 

Resultatet visade att utbrändhet kan predicera sömnkvalitet, vilket innebär att en person 
med hög grad av utbrändhet har större risk för sämre sömnkvalitet till skillnad från de med låg 
grad av utbrändhet. Regressionsanalysen visade även att 25% av sömnkvaliteten kan förklaras 
av de oberoende variablerna. Inga fler signifikanta resultat hittades. 

Vidare genomfördes tre olika binära logistiska regressioner för att se om kön, 
befattning, stress, ansträngning, belöning och utbrändhet kunde predicera hälsa (huvudvärk, 
tryck över bröstet, ont/spänningar i axlar) hos deltagarna. En med huvudvärk som beroende 
variabel (se Tabell 4), en med tryck över bröstet som beroende variabel (se Tabell 5), och en 
med ont/spänningar i axlar (se Tabell 6) som beroende variabel.  
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Tabell 4. Regressionsanalys. Huvudvärk.  

 B (S.E) p Odds ratio 
Kön -2.60 (0.81) 0.001** 0.07 
Befattning 0.11 (0.73) 0.885 1.11 
Utbrändhet 1.04 (0.55) 0.060 2.83 
Ansträngning -0.31 (0.67) 0.642 0.73 
Belöning -0.53 (0.99) 0.576 0.59 
(Konstant) 4.10 (4.93) 0.405 60.40 

*. p<0.05  **. p<0.01  ***. p<0.001 
 

Resultatet visade att kön var den enda variabeln som kunde predicera om deltagarna 
hade huvudvärk eller inte. Det tolkas som att kvinnor (M = 1.92) har större tendens att 
drabbas av huvudvärk än män (M = 1.50). Odds ratio visar inverkan av en viss faktor, ostört 
av annat som kan påverka där ett värde större än 1 innebär en överrisk och ett värde under 1 
innebär en underrisk. Tabell 4 visar att det signifikanta resultatet har en odds ratio på 0.07 
vilket betyder att risken inte är så stor att kvinnor drabbas mer än män.  
 
Tabell 5. Regressionsanalys. Tryck över bröstet.  

 B (S.E) p Odds ratio 
Kön -0.75 (1.17) 0.524 0.47 
Befattning -0.32 (0.67) 0.635 0.73 
Utbrändhet 1.26 (0.44) 0.004** 3.51 
Ansträngning 0.05 (0.61) 0.937 1.05 
Belöning -0.28 (0.71) 0.696 0.76 
(Konstant) -3.93 (3.94) 0.320 0.02 

*. p<0.05  **. p<0.01  ***. p<0.001 
 

Det visade sig även att utbrändhet kan predicera tryck över bröstet, vilket innebär att 
personer med hög grad av utbrändhet även har större risk att få av tryck över bröstet jämfört 
med personer som har låg grad av utbrändhet. Odds ratio visar 3.51 för utbrändhet som är ett 
värde över 1 vilket innebär att det finns en stor risk att utbrändhet leder till tryck över bröstet.  
 
Tabell 6. Regressionsanalys. Ont/spänningar i axlar. 

 B (S.E) p Odds ratio 
Kön -0.48 (0.73) 0.516 0.62 
Befattning -0.04 (0.56) 0.944 0.96 
Utbrändhet 0.84 (0.41) 0.040* 2.32 
Ansträngning 0.75 (0.61) 0.224 2.11 
Belöning -0.39 (0.71) 0.579 0.68 
(Konstant) -0.77 (3.77) 0.839 0.47 

*. p<0.05  **. p<0.01  ***. p<0.001 
 

Slutligen visade resultatet att utbrändhet kan predicera ont/spänningar i axlar, vilket 
betyder att personer med hög grad av utbrändhet har större risk för ont/spänningar i axlar än 
de som har låg grad av utbrändhet. Inga andra signifikanta resultat hittades. Utbrändhet har 
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ett odds ratio på 2.32 vilket betyder att risken för att drabbas av ont/spänningar i axlar är stor 
hos dem som drabbats av utbrändhet. 
 

Diskussion 

Den aktuella studien hade som syfte att undersöka eventuella samband mellan 
arbetsrelaterad stress, utbrändhet, fysisk hälsa och sömnkvalitet hos deltagarna som var 
förskollärare och barnskötare. Vidare var syftet att se om eventuella samband även skiljde sig 
åt mellan män och kvinnor i studien. Resultatet visade flera signifikanta samband mellan 
variablerna samt ett förslag att utbrändhet kan fungera som en mediator mellan stress och 
hälsa samt mellan stress och sömnkvalitet.  

Den studerade populationen visade inga höga värden på stress då det inte fanns någon 
tydlig obalans mellan ansträngning och belöning. Däremot gav studien signifikanta resultat 
som indikerade att större ansträngning på arbetsplatsen medför mer ont/spänningar i axlar 
samt sämre sömnkvalitet. Resultatet visade även att belöning har betydelse för utbrändhet, 
fysisk hälsa och sömnkvalitet då höga nivåer av belöning hade ett samband med lägre grad av 
utbrändhet, mindre ont/spänningar i axlar samt en bättre sömnkvalitet. Den aktuella studien 
resulterade även i att lägre grad av utbrändhet associeras med en bättre sömnkvalitet. Det 
visade sig dessutom att högre grad av utbrändhet hade en koppling till mer huvudvärk, tryck 
över bröstet samt ont/spänningar i axlar. Vidare visade den aktuella studiens resultat att 
sömnkvalitet hade ett signifikant samband med fysisk hälsa där en bättre sömnkvalitet 
kopplades ihop med mindre huvudvärk, mindre tryck över bröstet samt mindre 
ont/spänningar i axlar. Regressionsanalyserna visade att utbrändhet kan predicera 
sömnkvaliteten då högre grad av utbrändhet leder till sämre sömnkvalitet. Studiens resultat 
visade även att utbrändhet kunde predicera fysisk hälsa då utbrändhet leder till både mer 
tryck över bröstet och mer ont/spänningar i axlar. Sammanlagt föreslår resultaten att 
arbetsrelaterad stress hänger starkare ihop med utbrändhet, och att utbrändhet hänger starkare 
ihop med sömnkvalitet och hälsa. Det föreslås alltså att utbrändhet kan bli mekanismen då 
arbetsrelaterad stress kopplas till hälsa och sömnkvalitet.  

För att styrka validiteten och reliabiliteten i studien användes redan beprövade 
mätinstrument: Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ), Effort Reward Imbalance 
model (ERI) och Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ). En svaghet med studien var det 
relativt låga antalet deltagare men även att det fokuserades på enbart en kommun i Sverige. 
Att det var så få män som deltog i studien ses som en annan svaghet då det var en av studiens 
syften. Anledningen till att så få män deltog kan bero på att det generellt sätt arbetar fler 
kvinnor än män i förskolan (Erdiller & Doğan, 2015).  

Tidigare forskning har visat att dålig sömnkvalitet kan leda till ökad stress på 
arbetsplatsen (Van Laethem et al., 2015). Den aktuella studien resulterade i att större 
ansträngning kopplas till sämre sömnkvalitet och högre belöning till bättre sömnkvalitet. 
Enligt Siegrist (1996) uppstår stress utifrån en obalans mellan ansträngning och belöning men 
resultatet från den aktuella studien kunde dock inte svara på om obalansen skapar dålig 
sömnkvalitet eller inte. Det är däremot anmärkningsvärt att sömnkvaliteten hade ett samband 
med både ansträngning och belöning. Detta går i linje med tidigare forskning som resulterat i 
att individer med sämre sömnkvalitet och sömnstörningar även hade större ansträngning och 
lägre belöning (Kudielka, Känel, Gander & Fischer, 2004). Van Laethem et al. (2015) 
påvisade relationen åt ena hållet (dålig sömn leder till ökad stress) medan den aktuella studien 
visar på sambandet mellan stress och sömnkvalitet, vilket innebär att de kan påverka 
varandra.  
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Den aktuella studien visade som tidigare nämnt samband mellan stress och fysisk 
hälsa då för stor ansträngning innebar mer ont/spänningar i axlar medan höga nivåer av 
belöning var negativt relaterad till ont/spänningar i axlar. Studien av De Simone och Cicotto 
(2016) visade att stressorer såsom hög arbetsbelastning och en missgynnande arbetsmiljö 
påverkade den fysiska hälsan negativt vilket kan kopplas till den aktuella studiens resultat. 
Detta speciellt vid för höga krav och för stor arbetsbelastning som ofta kan leda till en större 
ansträngning hos arbetstagare. Precis som De Simone och Cicotto (2016) yrkar författaren till 
den aktuella studien att dessa negativa stressorer bör uppmärksammas i organisationen för att 
minska den upplevda stressen då det får negativa effekter på hälsan.  

Utbrändhet är en effekt av långvarig arbetsrelaterad stress och studiens resultatet kan 
därför kopplas till tidigare forskning. Den aktuella studien visade både på samband mellan 
ansträngning och belöning och sömnkvalitet samt utbrändhet och sömnkvalitet. Tidigare 
forskning har visat att sömn och stress (som kan utvecklas till utbrändhet) påverkar varandra 
negativt. Åkerstedt (2006) påvisade att ökad stress leder till minskad sömnkvalitet och det 
kan ofta bero på en viktig händelse dagen efter. Individen blir stressad av morgondagens 
situation vilket leder till en sämre natts sömn. Vidare leder detta till trötthet dagen efter en 
dålig natts sömn vilket kan påverka individen ännu mer negativt (Wong et al., 2013). Även 
Eskildsen et al. (2017) påvisade sambandet mellan utbrändhet och sömnkvalitet där personer 
som varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress även hade svårigheter med sömn. 
Den aktuella studien styrker därmed tidigare forskning. Den aktuella studien och tidigare 
forskning visar att stress och sömnkvalitet kan påverka varandra, både i det att arbetsrelaterad 
stress påverkar sömnen negativt och att låg grad av utbrändhet påverkar sömnen positivt. 
Vidare resulterade studien i att högre grad av utbrändhet relaterades till mer huvudvärk, men 
också att högre grad av utbrändhet predicerar tryck över bröstet och ont/spänningar i axlar. 
Att det finns en relation mellan utbrändhet och fysisk hälsa går i linje med tidigare forskning 
(Kim, Ji och Kao, 2011; Kirkcaldy & Shephard, 2001). Det visade sig dessutom att 
sömnkvalitet hade ett negativt samband till huvudvärk, tryck över bröstet och ont/spänningar 
i axlar vilket tyder på en negativ effekt mellan dålig sömnkvalitet och den fysiska hälsan. 
Detta resultat stärker studien av Wong et al. (2013) som menade att sömnkvaliteten kan ha en 
negativ inverkan på den fysiska hälsan. Att utbrändhet visade sig kunna predicera 
sömnkvalitet var väntat med tanke på tidigare forskning. Resultatet indikerar utbrändhet som 
en möjlig mediator mellan stress och sömnkvalitet där stress kan leda till utbrändhet och 
utbrändhet i sin tur kan medföra sömnsvårigheter. Likaså fungerar utbrändhet som en 
mediator för stress och fysisk hälsa där stress kan leda till utbrändhet som sedan kan en 
negativ effekt på den fysiska hälsan, i detta fall tryck över bröstet och ont/spänningar i axlar. 
Framtida studier med större urvalsgrupp bör testa denna hypotes. 

Studiens syfte var också att se om eventuella skillnader fanns mellan könen. 
Resultatet visade endast skillnad på huvudvärk där kvinnorna uppgav en större tendens, men 
också med en svag effektstorlek. Tidigare forskning har påvisat vissa skillnader där kvinnor 
är mer utsatta inom området. Mastenbroek et al. (2014) åskådliggjorde att kvinnor drabbas av 
mer utmattningssymptom än män. Dessutom resulterade studien av Åkerstedt, Hallvig och 
Kecklund (2017) i att kvinnorna hade en högre stressnivå samt sämre sömnkvalitet i 
jämförelse med männen. Även studien av Erdiller och Doğan (2015) påvisar skillnaden 
mellan män och kvinnor i hanteringen av stress. Den aktuella studien kan dock inte styrka 
dessa resultat då inga signifikanta skillnader hittades, förutom symptom på huvudvärk. Att 
den aktuella studien inte hittade fler signifikanta skillnader mellan könen kan bero på att den 
studerade populationen innehöll en majoritet av kvinnor (87 kvinnor, 14 män). Med tanke på 
de ojämna antalet kvinnor och män finner författaren det ogrundat att dra en generell slutsats 
om att det inte finns några skillnader av stress, utbrändhet och sömnkvalitet.  
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För att sätta resultatet av den aktuella studien i perspektiv till yrkesgruppen som 
studerades finns flera aspekter att ta i beaktning. Tidigare forskning har resulterat i flera 
negativa effekter för anställda inom förskolan. Det har dessutom visat sig vara en av de mest 
stressade yrkesgrupperna (Wang et al., 2015; Johnson et al., 2005). Den studerade 
populationen i den aktuella studien var som tidigare nämnt förskollärare och barnskötare där 
resultatet visade att det är en utsatt grupp, även i Sverige. Med tanke på den relativt låga 
urvalsgruppen och med enbart en deltagande kommun i Sverige är det svårt att generalisera 
resultatet över hela landet. Resultatet gav däremot stora indikationer på ett yrke med tämligen 
höga nivåer av utbrändhet vilket kan påverka både sömnen och den fysiska hälsan. 
Deltagarna i studien uppgav att ju större ansträngning, desto sämre sömnkvalitet och mer/ont 
spänningar i axlar. Detta går att relatera till studien av Hall-Kenyon, Bullough och Marshall 
(2014) som menar att allt högre krav ställs på en förskollärare idag jämfört med tidigare. 
Detta innebär därmed negativa effekter hos en förskollärare då det genom den aktuella 
studien kan leda till reducerad sömnkvalitet och sämre fysisk hälsa. Att för hög ansträngning 
har negativa effekter visas i resultatet av den aktuella studien och detta blir utmärkande för 
anställda inom förskolan med koppling till tidigare forskning. Nyutbildade lärare har en 
tendens att kliva in i arbetslivet med stort engagemang vilket kan leda till mer än de klarar av 
och risken ökar till utmattning (Brown & Roloff, 2011). Den aktuella studien visade även att 
för hög ansträngning kan leda till sämre sömnkvalitet. Detta kopplas till studien av Ahrberg 
et al. (2012) som menade att bättre sömnkvalitet minskar stressen att prestera. Det blir därför 
viktigt för organisationer inom området att vara vaksam på de stressorer som finns i 
arbetsmiljön för att stoppa den negativa spiralen så tidigt som möjligt, både för nyanställda 
och rutinerade förskollärare/barnskötare. Den aktuella studien åskådliggör de negativa 
effekterna av arbetsrelaterad stress men som De Simone och Cicotto (2016) skriver blir 
tydliggörandet av dessa stressorer avgörande för att förebygga arbetsrelaterad stress. Givetvis 
är barnens utveckling central inom förskolan men utan välmående personal blir det 
problematiskt för de anställda att leva upp till de krav som ställd på dem. Att 
förskolläraryrket förändrats till något mer än att förmedla kunskap gör yrkesrollen till en 
riskgrupp för ohälsa. Hall-Kenyon, Bullough och Marshall (2014) påpekar detta vilket den 
aktuella studiens resultat kan styrka. Vidare kan det leda till negativa effekter för barnen då 
Kokkinos, Panayiotou och Davazoglou (2005) menar att lärare kan ha en lägre tolerans mot 
elevernas beteenden vid en hög arbetsrelaterad stress.  
 
Vidare forskning 
Med tanke på svagheterna i den aktuella studien borde framtida forskning genomföra 
liknande studier men på en större population för att kunna dra en mer generell slutsats. Det 
borde dessutom inkluderas flera män i studien för att se eventuella skillnader, som visat sig i 
statistiken och i tidigare forskning (Lidwall & Olsson-Bohlin, 2016; Mastenbroek et al., 
2014). Det skulle dessutom vara intressant att fokusera mer på de bakomliggande faktorerna 
till arbetsrelaterad stress och utbrändhet för att kunna ge organisationer verktyg att arbeta mer 
hälsopromotivt.  
 
Slutsats 
Den aktuella studien bidrar med information om negativa effekter hos förskollärare och 
barnskötare som utsätts för arbetsrelaterad stress. Arbetsrelaterad stress som pågår under 
längre tid kan vidare leda till utbrändhet som genom studien visat sig kunna predicera både 
sömnkvalitet och fysisk hälsa i negativ riktning. Några generella slutsatser var svåra att dra 
med tanke på det relativt låga undersökningsdeltagare men ger indikationer på att 
förskollärare och barnskötare befinner sig i ett utsatt yrke för stressrelaterad ohälsa. Precis 
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som nämnt i inledningen styrker även den aktuella studien att faktorer bakom arbetsrelaterad 
stress och dess effekter inte endast består av enskilda faktorer utan kombinationen av flera. 
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