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ANVISNINGAR: STRESS OCH HÄLSA I ARBETSLIVET, 7,5 HP 
 
Kursansvarig: Constanze Leineweber 
Biträdande kursansvarig, examinator: Göran Kecklund 

 

 
Kursbeskrivning  
 
Välkommen till kursen Stress och hälsa i arbetslivet! 
Stress är ett angeläget tema i samhällsdebatten och många människor upplever sin 
vardag som kravfylld och pressad. Det finns ett behov att ge en nyanserad och 
vetenskapligt baserad bild av vad i samhället och arbetslivet som orsakar 
stressreaktioner, när stressexponering kan vara skadlig för hälsan, och hur skadlig 
stress i arbetslivet kan förebyggas. Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom HR, 
hälsopedagogik och arbetsmiljö eller andra yrkesgrupper i behov av kunskap om 
arbetsmiljö och stressförebyggande åtgärder.  
 
Kursen ger grundläggande kunskaper i aktuell teoribildning och begrepp inom området 
stress och hälsa, med fokus på att bedöma, värdera och förebygga långvarig stress inom 
arbetslivet. Ett annat centralt tema berör hur långvarig stressbelastning kan kopplas till 
hjärnfunktion, välbefinnande och återhämtning. Inom kursen ges föreläsningar med de 
senaste rönen inom stressforskning, till exempel hur nya stressorer inom arbetslivet kan 
påverka hälsan.  
 
 

Kursens lärandemål 
 
Efter genomgången kurs ska studenten kunna: 

1) Redogöra för, använda och kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier, och 
modeller inom området stress och hälsa med särskild tillämpning inom 
arbetslivet  

2) Redogöra för hälsorelaterade effekter av arbetsrelaterad stressbelastning.  
3) Redogöra för, analysera och reflektera över vilka faktorer i samhället, arbetslivet 

och vardagslivet som kan bidra till skadligt hög stress och stressrelaterad ohälsa 
samt betydelsen av kön och ålder.  

4) Redogöra och reflektera över olika organisatoriska och individuella 
förebyggande åtgärder som kan minska hälsoriskerna med hög stressbelastning 
inom arbetslivet.  

 
 

Kursupplägg och närvaro 
 

Kursen ges på distans, på halvfart under kvällstid, via e-mötestjänst vid Stockholms 
universitet. All undervisning ges på svenska. Undervisningen består av föreläsningar 
blandad med gruppdiskussioner och seminarier. Lärandeaktiviteter med obligatorisk 
närvaro anges i schemat. Max 1 frånvarotillfälle vid obligatoriska moment kan 
kompenseras med individuellt utförd uppgift. Innan studenten har deltagit i de 
obligatoriska lärandeaktiviteterna eller tagit igen frånvaro enligt kursansvariges 
anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Närvaro vid ej obligatoriska 
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undervisningstillfällen rekommenderas starkt, eftersom det underlättar inläsningen av 
litteratur och ger tillfälle till fördjupad diskussion och lärande. Såväl kurslitteratur som 
föreläsningar ligger till grund för den skriftliga examinationen. För att på bästa sätt 
kunna tillgodogöra sig undervisningen ska du följa läsanvisningarna i schemat. 
 
 

Seminarieuppgift 
 
I slutet av kursen ska du redovisa en skriftlig inlämningsuppgift på ett seminarium. 
Inlämningsuppgiften är på cirka 3 sidor och ska handla om stress och hälsa i arbetslivet. 
Uppgiften kan till exempel baseras på att du beskriver och analyserar händelser i det 
egna arbetslivet eller att du gör en kort litteraturgenomgång av ett relevant tema som är 
kopplat till arbete, stress och hälsa. 
 
 

Examination och kurskrav 
 
Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen som betygssätts med A-F, 
samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift (betygssätts med G eller U). 
Inlämningsuppgiften presenteras vid ett seminarium med obligatorisk närvaro. 

 
 

Bedömning och betygskriterier 
 
Det slutgiltiga betyget på kursen baseras på resultatet från hemtentamen. 
Tentamensskrivningen baseras på all obligatorisk kurslitteratur samt material och 
diskussioner som behandlats vid respektive undervisningstillfälle. 
 
Svaren på den skriftliga tentamen betygsätts enligt en sjugradig målrelaterad 
betygsskala (från A till F). Den sammanlagda bedömningen grundas på nedanstående 
kriterier. 
 
A. Utmärkt 
Studenten kan självständigt koppla ihop centrala begrepp, teorier och modeller. 
Studenten argumenterar och diskuterar självständigt i förhållande till kurslitteraturen / 
kursmaterial samt integrerar på ett förtjänstfullt sätt relevanta principer och 
problematiseringar på ett övergripande teoretiskt plan. Studenten har uppnått > 90 % 
rätt på tentamen. 
 
B. Mycket bra 
Studenten kan redogöra för skillnader och likheter mellan centrala 
begrepp, teorier och modeller samt resonera kring de centrala begreppens relevans, 
tillkortakommanden och giltighet. Studenten har uppnått 81 - 90 % rätt på tentamen. 
 
C. Bra  
Studenten kan redogöra för skillnader mellan centrala begrepp, teorier 
och modeller samt applicera centrala begrepp på egna exempel. Studenten har uppnått 
71 - 80 % rätt på tentamen. 
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D. Tillfredsställande 
Studenten kan redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller. Studenten har 
uppnått 61-70 % rätt på tentamen. 
 
E. Tillräckligt 
Studenten kan definiera centrala begrepp och redogöra för huvuddragen i relevanta 
teorier och modeller. Studenten har uppnått 51- 60 % rätt på tentamen. 
 
Fx. Komplettering krävs 
Komplettering krävs för att de förväntade studieresultaten ska ha uppnåtts. 
 
F. Otillräckligt 
De förväntade studieresultaten har inte uppnåtts. Studenten har inte uppnått 50% rätt 
på tentamen. 
 
OBS: Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna 
kurs. 
 
 

Plagiat, fusk och otillåtet samarbete  
 
Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för 
examination. Utförlig information finns både på institutionens och Stockholms 
universitets hemsida www.su.se/regelboken. Lärare är skyldiga att anmäla misstanke 
om fusk och plagiat till rektor och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir alltid ett 
disciplinärende och kan leda till avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant 
eller nästan ordagrant skriva av en text (gäller även enstaka meningar) och inte ange 
varifrån detta kommer. Detta gäller även texter du själv skrivit tidigare (självplagiat). 
Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna hjälpmedel, som mobil, på prov. Att ha 
studiegrupper tillsammans är utvecklande och tidsbesparande, men när det kommer till 
examinationsuppgifter måste du vara noggrann med att arbeta själv (om inte annat 
tydligt anges) för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet samarbete. 
 
 

Schema och Lärare 
Se Athena. Kontrollera regelbundet schemat, då förändringar kan ske under kursens 
gång. 
 
 

Kurslitteratur  
 
Bok  
Arnetz, B., & Ekman, R. (Red). (2013). Stress: gen, individ, samhälle. Liber (valda delar, 13 

kapitel, ca 200 sidor). 

 

Rapporter och artikel (se länkar för nedladdning) 

 

Sverke, M., Falkenberg, H., Kecklund, G., Magnusson Hanson, L., & Lindfors, P. (2016). 

Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och 
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psykosociala arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Arbetsmiljöverket, 

kunskapssammanställning 2016:2. (140 sidor, laddas ned som pdf). 

 

Aronsson, G. (Red). (2018). Gränslöst arbete. En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar 

i anknytning till ett gränslöst arbetsliv. Arbetsmiljöverket, rapport 2018:1. (94 sidor, 

laddas ned som pdf).  

 

Engman, F., Nordin, A., & Hagqvist, E. (2017). Obalans mellan arbetet och privatlivet bland       

offentliganställda: betydelsen av kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen. 

Socialmedicinsk tidskrift, 5, 610-622 (kan laddas ned som pdf). 

 

Grossi, G., Perski, A., Osika, W., & Savic, I. (2015). Stress-related exhaustion disorder – 

clinical manifestation of burnout? A review of assessment methods, sleep impairments, 

cognitive disturbances, and neuro-biological and physiological changes in clinical 

burnout. Scandinavian Journal of Psychology, 56, 626-636 (kan laddas ned som pdf).  

 

Hultberg, A., et al. (2018). Hälsa på arbetsplatsen: en sammanställning av kunskaper och 

metoder. Institutet för Stressmedicin, Västra Götalandsregionen. ISM rapport 21 (ca 140 

sidor, exklusive referenser, kan laddas ned som pdf). 

 

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MYNAK). (2021). Kartläggning och analys av 

förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin. Rapport 2021:2. (50 sidor, kan 

laddas ned som pdf).  

 

En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025. Regeringens 

skrivelse 2020/21:92. (31 sidor, kan laddas ned som pdf). 

 

Myndigheten för Arbetsmiljökunskap (MYNAK). (2020). Faktorer som skapar friska och 

välmående arbetsplatser. Rapport KS 2020:2. (25 sidor, kan laddas ned som pdf). 

 
 

Reservation för ändringar 
Då schemat och anvisningarna kan komma att ändras hänvisas till Athena för senaste 
uppdatering. Vid skillnader mellan föreliggande dokument och ett nyare på Athena 
gäller således det senare.  
 
 
 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/Granslost-arbete-En-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1157492/FULLTEXT02.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12251
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1c23da66-62e1-4c47-bc34-bd8288aad0e6/2018%20_21_H%c3%a4lsa%20p%c3%a5%20arbetsplatsen.pdf?a=false&guest=true
https://mynak.se/wp-content/uploads/2021/04/Kartlaggning-och-analys-av-forutsattningar-for-arbete-hemifran-under-Coronapandemin.pdf
https://www.regeringen.se/491108/contentassets/33c82f11026848a6bcf68745b0f49249/en-god-arbetsmiljo-for-framtiden--regeringens-arbetsmiljostrategi-20212025.pdf
https://www.mynak.se/wp-content/uploads/2020/03/faktorer-som-skapar-friska-och-valmaende-arbetsplatser-rapport-ks-2020-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/Granslost-arbete-En-forskarantologi-om-arbetsmiljoutmaningar-i-anknytning-till-ett-granslost-arbetsliv_rap2018_1.pdf
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:1157492/FULLTEXT02.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12251
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/1c23da66-62e1-4c47-bc34-bd8288aad0e6/2018 _21_H%c3%a4lsa p%c3%a5 arbetsplatsen.pdf?a=false&guest=true
https://mynak.se/wp-content/uploads/2021/04/Kartlaggning-och-analys-av-forutsattningar-for-arbete-hemifran-under-Coronapandemin.pdf
https://www.regeringen.se/491108/contentassets/33c82f11026848a6bcf68745b0f49249/en-god-arbetsmiljo-for-framtiden--regeringens-arbetsmiljostrategi-20212025.pdf
https://www.mynak.se/wp-content/uploads/2020/03/faktorer-som-skapar-friska-och-valmaende-arbetsplatser-rapport-ks-2020-2.pdf

