
C/D-UPPSATS
2005:13

ANNA-LENA BJÖRKENÄS
MARITA LUNDKVIST

Stress & Coping
En vägledning för ledningen

PSYKOLOGI C/D
Luleå tekniska universitet

Institutionen för Arbetsvetenskap • Avdelningen för Teknisk psykologi

2005:13 • ISSN: 1402 - 1781 • ISRN: LTU - C/DUPP - - 05/13 - - SE



Abstract 
 
The purpose of this study was to illustrate what employers can do to reduce negative stress 
among individuals, and by doing that also diminish the costs of bad health. A number of 
researcher’s theories of stress has been studied to show which factors that have significance 
to individual’s social work environment. A questionnaire survey was carried out to 
measure what factors courses the individual to experience stress. The starting point was to 
a large  part Karasek´s model of demand and control. Factors measured in the survey were 
individual’s experience of control, demand, social support, personal characteristics and 
technical support. The results showed a relationship between individuals experienced 
demand and experienced stress. They further showed that leader support and leader 
respect of the individuals’ ideas and opinions have importance for job satisfaction. It is 
therefore of great importance that leaders are aware of the importance that a good social 
environment has on the employers helth. Also that leaders understand the importance of a 
supporting leadership to counteract negative stress. To focus on the healthy parts of the 
work environment also leaves less room for its negative parts. For the individual worker it 
can be of great help to review his/her life situation, and to gain control over it to be able 
to reduce negative stress. Education in this questions are also highly important. 



Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att belysa vad arbetsgivare kan göra för att minska stressen hos 
den enskilde individen och på så sätt också minska ohälsotalen. Ett antal forskares syn på 
stress har studerats för att få fram vilka faktorer som har betydelse för den enskilde 
individens psykosociala arbetsmiljö. En enkätundersökning genomfördes för att mäta vilka 
faktorer som framkallar upplevd stress hos individen. Vår utgångspunkt bestod till stor del 
av Karaseks krav och kontrollmodell. De faktorer som mättes i enkäten var individens 
upplevda kontroll, krav, sociala stöd, personliga egenskaper och tekniskt informativt stöd. 
Resultaten av undersökningen visade på ett  samband mellan upplevda krav och upplevd 
stress. Men också att ledarens stöd, och att ledaren respekterar den anställdes tankar och 
idéer har en stor betydelse för om individen ska uppleva trivsel och glädje i sin 
arbetssituation.  
Vi anser därför att det är av största vikt att ledare görs uppmärksamma på betydelsen av 
god psykosocial arbetsmiljö för ohälsotalen. Att ledaren förstår vikten av ett gott stödjande 
ledarskap, kan motverka negativ stress. Här är kunskap och utbildning viktigt. Att fokusera 
på det friska på arbetsplatsen, lämnar mindre utrymme för det negativa. För individen 
gäller det att se över hela sin livssituation och att ha kontroll över den, för att minska den 
skadliga stressen. 
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1. Inledning 
 
I dagens kunskapssamhälle där informationsflödet och de ekonomiska kraven ständigt ökar, 
tvingas företagen till allt stramare organisationer. De vill inte göra avkall på kvalitén, vilket 
i sin tur medför att varje individ förväntas prestera alltmer. Den tekniska utvecklingen 
ställer allt högre krav på den enskilde, gränsen mellan arbetsliv och fritid suddas alltmer ut. 
Med detta i åtanke väcktes vår fundering om hur ledare kan hjälpa individen att hantera 
den ökade stress, som dagens samhälle har fört med sig.  
 
Nationalencyklopedins definition av begreppet stress lyder som följer: ”de 
anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som utlöses av fysiska och mentala 
påfrestningar, ”stressorer”. De krav som ställs på människor i ett modernt samhälle 
framkallar samma stressreaktioner som hjälpte våra förfäder att överleva genom att stärka 
deras beredskap för kamp eller flykt.” (http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i sect 
yd=0344639) 
 
Levi (2002) beskriver att vi i grunden fortfarande är stenåldersmänniskor – vi förbereder 
oss för kamp, flykt och muskelarbete. Men idag finns inte samma krav på kamp om 
överlevnad utan en kamp mot ex. persondatorn som ”hänger sig”, men vi slår inte sönder 
den och får utlopp för stressen utan behåller den inom oss. Förr var den kortvarig och 
något som inte gick att göra något åt ex. missväxt och hungersnöd, men idag ser 
människor möjligheter att göra något åt sin situation och ifall man inte lyckas blir stressen 
dubbelt kännbar. Idag är även möjlighet till återhämtning svårare ex. hur återhämtar man 
sig från chefens överkrav?  
 
Förr i tiden, menar Doctare (2000), när informationsflödet var begränsat till vad som sades 
i predikstolen i kyrkan på söndagarna, eller nådde de få läskunniga via bondepraktikan var 
det kungamakten som hade monopol på sanningen och historieskrivningen. Vidare menar 
Doctare att vi i dagens samhälle dränks av information och har hamnat i den andra 
ytterligheten. Den att inte kunna sålla eftersom informationen är närmast oändlig.  
 
 
Theorell (2003:46) anser att samtidigt som tempot och kraven idag kan sägas ha ökat på 
grund av informationsteknologins frammarsch, så kan man naturligtvis också se att 
information har kommit att bli mer tillgänglig. Detta beroende av att nästan alla idag har 
tillgång till e-post, intranät och motsvarande. Vidare menar författaren, att stora dokument 
som kan skickas elektroniskt eller att man kan ha telefonmöten med många personer på en 
gång, skapar kanske förväntningar på en arbetsvärld, där man kan sköta sitt arbete genom 
att sitta bekvämt tillbakalutad i sitt hem och trycka på knappar. Många av arbetstagarna i 
den modernaste informationsteknologin har en känsla av att de själva kan styra sin 
arbetsdag helt självständigt. Författaren hävdar att det är en myt, informationsteknologin är 
starkt globaliserad och mycket tävlingsinriktad. 
 

 
 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i
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Theorell (2003:46) skriver: ”Dessutom medför den nya informations-
teknologin att förväntningarna på snabbhet ökar. Det internationella 24-
timmars samhället respekterar inte viloperioder. Sammantaget gör detta att 
tempot i arbetslivet ökar.” 
 

Theorell (2003:46) beskriver att det finns anledning att tro att förändringarna i de höga 
kraven samt de krympande kontrollmöjligheterna har samband med det ökade sjuktalen i 
slutet av 1990-talen. 
 

Theorell (2003:46) rapporterar: ”De sammanlagda statliga kostnaderna 2003 
var omkring 110 miljader kronor, en ökning med nästan 50 procent på fyra 
år.”  

 
1.1 Teoretisk bakgrund 
 
1.1.1 Stress 

 
Stressbegreppets föregångare. Professor och författare Hans Seyle (1958) menar 
att: ”…stress är en abstraktion; det har ingen självständig existens. Men som 
vi såg gäller detta också om flera av våra andra, mest användbara begrepp, t. 
ex. liv och vikt.” När stresstillståndet är identifierat så långt det är möjligt, 
menar Seyle att stressorerna framstår som ”det som framkallar stess”.  

 
År 1946 myntade Seyle (1958) begreppet General Adaption Syndrome, GAS 
(allmänna anpassningssyndromet). Han beskriver med hjälp av detta begrepp stressens 
skadliga påverkan. G A S består av tre stadier: alarmreaktionen, motståndsstadiet och 
utmattningsstadiet. Enligt Seyle så genomgår alla människor de två första stadierna många 
gånger under sin levnad. Detta är en nödvändighet för individen, men även för artens 
överlevnad.  
 

”I annat fall skulle vi aldrig kunna anpassa oss till att klara alla de uppgifter 
och uthärda alla de skador som är människans lott.” 

 
Lazarus (1984) menar att stressdefinitionen betonar förhållandet mellan individ och miljö, 
där karaktäristiska drag hos en individ redovisas å ena sidan och den miljöbetingade 
händelsens natur å andra sidan. Psykologisk stress är förhållandet mellan individen och 
miljön, där dennes kognitiva värderingar är avgörande för om hans/hennes resurser är 
tillräckliga för att bibehålla personens välbefinnande. Lazarus´ kognitiva teori om stress är 
fenomenologisk. 
 

Enligt Psykologilexikon (2002): ”I fenomenologisk psykologi ser man 
personens sätt att uppfatta sig själva och sin livsvärld som förklaring till deras 
reaktions- och handlingssätt, …” 
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Lazarus talar om tre olika typer av värderingar: 
 
Primära, består av uppfattningen av att en händelse, är irrelevant, förväntat positiv eller 
stressande. Att värdera något som stressande kan anta tre former; skada eller förlust, något 
som individen redan upplevt, hot, skada eller förlust som individen förväntar sig och 
utmaning, en händelse där individen tror sig kunna vinna eller få något positivt. 
Sekundära, innehåller individens uppfattning om vad som kan och kommer att kunna 
göras. Innehåller en bedömning om att en given copingstrategi kommer att kunna 
möjliggöra vad den av erfarenhet brukar kunna. Alltså, att man kan applicera tidigare 
lösningar på att liknande problem, och få ett förväntat resultat. 
Omvärderingar, består av förändrade värderingar baserade på ny information från 
omgivningen eller individen. Ibland är omvärderingar resultatet av kognitiva coping 
försök, då kallas de defensiva omvärderingar och dessa är svåra att skilja från 
omvärderingar, som baserats på ny information. 
 
De kognitiva värderingsprocesserna är inte nödvändigtvis medvetna, inte heller är agendan 
som utformar värderingar alltid så lättillgänglig. Kognitiva värderingar kan även utformas 
från agendan som är utom individens medvetenhet. 
 
Vidare säger Lazarus (1984) att det är personliga egenskaper som påverkar individens 
värderingar, de viktigaste egenskaperna är förpliktelser och övertygelser. Förpliktelser, är 
ett uttryck för vad som är viktigt för individen och de ligger till grund för de val som 
denne gör. Övertygelser, bestämmer hur en individ bedömer vad som händer eller vad 
som kommer att hända. De opererar oftast på en underliggande nivå, och som en 
konsekvens av detta kan det vara svårt att observera dess påverkan på värderingarna. 
Lazarus menar att även om många övertygelser är relevanta för just värderingar, är 
övertygelser om personlig kontroll och existentiella övertygelser särskilt intressanta i 
stressteorier. Personlig kontroll delas in i allmänna övertygelser om kontroll och 
situationsbetingade värderingar av kontroll.  
 
Allmänna övertygelser om kontroll berör området i vilken personen tror sig kunna 
kontrollera händelsens utgång. Dessa påverkar mestadels värderingar i tvetydliga 
situationer.  
Situationsbetingade värderingar av kontroll är inte bara koncentrerade till 
förväntningar på miljön, utan kan också referera till förväntningar på kontrollen av ens 
egna svar på en handling. De situationsbetingade kontrollvärderingarna påverkar troligen 
känslor och stresshantering. 
De existentiella övertygelserna möjliggör för personen att skapa mening och upprätthålla 
hoppet vid svåra omständigheter.  
  
Lazarus (1984) säger att även situationsfaktorer påverkar värderingar. Han talar om tre 
temporära situationsfaktorer: överhängande fara, varaktighet och temporär osäkerhet. 
Ju mindre överhängande faran är vid en händelse, desto mer komplex blir 
värderingsprocessen. Även om tidens gång kan öka hotet, kan den också tillåta personen 
att klara av hotet genom kognitiv stresshantering.  
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I de fall där tidsåtgången kan förutsägas leder detta till en minskning av stressreaktionen 
hos personen. Varaktighet syftar på den tidslängd under vilket en händelse pågår. 
 
Med temporär osäkerhet menas att inte veta när en händelse sker. Situationsfaktorer och 
personliga faktorer är alltid beroende av varandra, dess signifikans för stress och 
stresshantering härleds från kognitiva processer. 
 
Levi (2002) menar att om en individ lever i en komplicerad livssituation, exempelvis 
personalneddragningar som riskerar göra individen arbetslös eller översysselsatt, och 
dessutom otrygg. Möjligheten är då stor att individen tar med sig problemen hem och får 
svårt att sova, får svårt att varva ner och blir irriterad. Individens familjeliv påverkas 
negativt och förhållandet knakar i fogarna. Författaren använder denna situation som 
utgångspunkt i sin fortsatta beskrivning av stress.  

 
Levi (2002) menar att: ”Den beskrivna situationen aktiverar också det system 
av kroppsfunktioner som gör dig redo för kamp, flykt, muskelarbete mer 
direkt. En kortvarig aktivering kan vara obehaglig, men medför inga 
hälsoproblem. Om situationen som framkallar dessa reaktioner, däremot är 
ihållande, varar månader, år, årtionden – då blir även effekterna långvariga 
och kraftiga.” Och för sådant, menar Levi, är individens organism inte 
”konstruerad”.  

 
Kroppsliga reaktioner på stress. Hjärnbarken signalerar, säger Levi (2002), till hjärnstammen: 

alarm, fara, höj beredskapen! Därifrån regleras ett komplicerat mönster av nervösa, 
hormonella och immunologiska reaktioner, dessa fungerar utmärkt för att hjälpa individen 
att hantera snabbt övergående fara och tillfälliga hot. 
Levi (2002) beskriver dessa tre typer av reaktioner som sammanflätade i ett komplicerat 
mönster med följande huvuddrag: från hypothalamus går impulser till hypofysen och 
därifrån vidare till de två binjurarna. Binjurarnas bark producerar stresshormonet kortisol, 
om detta stiger alltför mycket finns en fint avvägd motregulation i kroppen som motverkar 
kortisol påslaget. 
  

Om kopplingen hypothalamus-hypofysen-binjurarna blir ”uttröttad” upphör 
individens ”gaspedal” att fungera som den skall, och enligt Levi (2002) blir 
individen ”…ständigt ”intill döden trött” och ur stånd att varva upp 
organismen när de yttre förhållandena så kräver.” 

 
Ett andra problem som kan inträffa är att motregulationen sätts ur spel och kortisolhalten 
stiger okontrollerat. Levi (2002) beskriver detta som att bromspedalen inte fungerar, och 
de olika systemen i kroppen skenar på ihållande högvarv.  
 
Långvariga påfrestningar som inte individen kan hantera, kommer att påverka individens 
hälsa. Levi (2002) beskriver tre typer av medicinska effekter som i praktiken dominerar; 
utmattningsdepression, hjärt-kärlsjukdom och muskuloskelettala problem.  
Utmattningsdepression; ungefär de tillstånd som även brukar kallas för utbrändhet. Visar sig i 
form av utmattning och depression, man är ”intill döden trött” och hur man än försöker så 
klarar man inte längre av sina uppgifter. 
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Hjärt-kärlsjukdomar; Kortisolpåslaget kan leda till det metabola syndromet. 
Sockeromsättningen påverkas med minskad känslighet för insulin, vilket ökar risken för 
diabetes. Fettomsättningen påverkas och kan i sin tur leda till stigande halter av kolesterol 
och de tunna innersta cellskiktet i hjärtats kranskärl riskerar att skadas. I förlängningen kan 
detta leda till hjärtinfarkt. 
 
Muskuloskelettala problem; Den för stenåldersmannen viktiga egenskapen att kunna 
förbereda sig för kamp eller flykt, att spänna varenda muskel i sin kropp. Den leder idag 
istället till ett för kroppen spänt läge som kan vara i mycket lång tid, i månader och år. 
Den ihållande muskelanspänningen kan då leda till långvariga smärttillstånd. 
 
 
1.1.2 Stress i arbetslivet 

Krav-kontroll modellen.Vi har i vår uppsats valt att utgå från Karasek´s krav/kontroll 
modell (refererad i Cox, Griffiths & Rial-González, 2000) se Figur X. År 1979 
demonstrerade Karasek krav/kontroll-modellen genom andrahands dataanalyser från 
studier i USA och Sverige. Han fann att de anställda i företagen som upplevde sig ha både 
lågt beslutsutrymme och höga krav i arbetet var särskilt benägna att rapportera dålig hälsa 
och låg tillfredsställelse. 
 
 Vidare säger Cox, Griffiths & Rial-González (2000) att Karasek medgett att det bara 
finns medelstarka bevis för en interagerande effekt i modellen. 
 

 

Figur X:  Krav/kontroll modellen (Theorell, 2003:46) 
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Hög - spända arbeten: 
Här är risken störst för att individen skall drabbas av skadliga reaktioner på psykisk stress, 
detta sker när de psykiska kraven i arbetet är höga och arbetarens beslutsutrymme i 
uppgiften är låg. 
 
Aktiva arbeten: 
Här upplever individen att kontrollen är hög och de psykiska kraven också är höga. 
Forskningsstudier både i USA och i Sverige har visat på att denna grupp av arbetare är 
mest aktiv på fritiden och har fritidsaktiviteter som bergsklättring, trots de höga psykiska 
kraven i arbetet (ex. som kirurg). 
 
Låg - spända arbeten: 
Inom dessa arbeten känner individen att denne har hög kontroll och arbetet innebär låga 
psykiska krav, så för denna grupp arbetare är risken att bli sjuk av den psykiska stressen 
minst. 
 
Passiva arbeten: 
Här upplever individen att de psykiska kraven är låga och att kontrollen är låg, detta 
innebär att individen lätt drabbas av inlärd hjälplöshet. Enligt Psykologilexikon (2002) 
”Uppgivenhet inför okontrollerbara och oberäkneliga yttre omständigheter i kombination 
med egen oförmåga att komma till rätta med svårigheterna.” 
 
 De passiva arbetena är den andra gruppen med stora psykosociala problem i 
krav/kontrollmodellen. Fenomenet negativ inlärning eller förlust av tidigare erhållna 
färdigheter leder till en nivå under genomsnittet för engagemang på fritiden. Förlorade 
färdigheter, brist på arbetsutmaningar och stränga miljömässiga restriktioner hindrar 
arbetarna från att testa sina egna idéer för att utveckla arbetsprocessen, och kan bara ge en 
extremt omotiverad arbetssituation med en långtidsförlust av arbetarnas motivation och 
produktivitet. 
 
 
Karasek/Theorell (1990) skriver att krav/kontrollmodellen utvidgas med en tredje 
dimension – sociala stödet. Vidare menar Karasek/Theorell att det socialt emotionella stödet 
är det stöd som bunkrar psykisk stress. Det kan kanske mätas i graden av social och 
känslointegration och tillit mellan medarbetarna, arbetsledarna eller andra individer. Det 
kan också mätas i graden av socialt sammanhang och integration i hela arbetsgruppen. En 
annan typ av stöd som Karasek/Theorell nämner är instrumentellt socialt stöd, som mäts i 
extra resurser eller assistans i arbetsuppgifter från medarbetarna och ledningen. 
 
Med stöd menas att man får praktisk och känslomässig hjälp, ett bra stöd minskar därför 
risken för sjukdom enligt Theorell (2003). Modellen talar om ”ideal”-arbetet, som innebär 
bra stöd medan motsatsen, den ”iso-spända” situationen innebär kraftigt ökad risk för 
sjukdom. 
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Arbetets krav. Lazarus (1984) skriver att när kraven skapar konflikt, är tvetydiga, eller 
leder till överladdning resulterar detta i stress för individen. Författaren menar, att stress 
beror på hur individen värderar sin roll på arbetet eller i familjerelationen, och hur 
konflikt, tvetydighet och överladdning hanteras. 
 
Levi (2002) menar att regeringens krav på att minska budgetunderskottet leder till 
neddragningar och alltmer slimmade organisationer. I sin tur leder detta, enligt författaren, 
till översysselsättning, bristande återhämtning, otrygghet i anställning och/eller 
otillfredsställelse med att aldrig hinna med. 
 
”De fysiska kraven har minskat betydligt och ersatts med psykisk stress, vilket förmodligen 
innebär att den psykiska stressen numera fått allt större betydelse.” enligt Lundberg (2004). 
Han menar organisatoriska förändringar i företagen, görs för att effektivisera verksamheten 
och öka produktionen. Detta leder till att konkurrensen hårdnar och allt högre krav ställs 
på de anställdas flexibilitet, utbildning och engagemang.  
 
Lundberg (2004) skriver att den mera kundanpassade produktionen, s k just-in-time, har 
tvingat de anställda att avstå ifrån naturliga pauser och vara ständigt aktiva för att hela tiden 
fylla de dagliga produktionskvoterna. Han säger vidare att personalminskningar har 
resulterat i allt högre krav på dem som fick behålla arbetet, både kvalitativt och 
kvantitativt. ”Psykisk stress och psykosocial stress kan definieras som ett växelspel mellan 
omgivningens krav och individens möjlighet att tillgodose dessa krav.” 
 

Individens egenkontroll. Dipboye, Howell och Smith (1994) talar om inflytande, som 
utbytet av en persons perceptioner, attityder och beteende i samspel med någon/några 
andra. Inflytandet är beroende av social makt.  
Individens behov att ha makt över vardagen – att ha egenkontroll är viktigt menar Levi 
(2002). Han nämner att drygt var fjärde arbetstagare upplever att de saknar detta. 
 

Delaktighet och inflytande är enligt Angelöw (2002) en grundläggande 
strategi för att utveckla friskare arbetsplatser. ”Graden av delaktighet har stor 
betydelse för minimerandet av den negativa stressen. Möjligheten att 
kontrollera och påverka sin egen arbetssituation fungerar som en buffert mot 
den negativa stressens skadeverkningar.”  

 
Enligt Theorell (2003): ”Stress och utövande av kontroll hänger nära samman 
på det sättet att stressreaktionen mobiliseras, framförallt när vi riskerar att 
förlora kontroll över en situation och kämpar för att behålla den. När vi väl 
har förlorat kontrollen blir det inte längre intressant att kämpa. Då gäller det 
kanske i stället att spara energi och då blir kroppen inställd på att vara så 
passiv som möjligt.”  

 
Sociala stödet. House (1981) beskriver fyra typer av socialt stöd: känslomässigt, 

instrumentellt, informationsmässigt och värderingsmässigt. Känslomässigt stöd innebär 
att vara omtyckt, älskad och ha empati.  
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Det instrumentella stödet betyder att individen upplever att de har de verktyg och 
service denne behöver och med det informations-mässiga stödet menas information 
om miljön. Det värderingsmässiga stödet, menar House, är information som är 
relevant för individens självuppfattning. 
 
Dessa är viktiga att skilja på eftersom de finns av olika orsaker och konsekvenser. Han 
menar också att när nu bevisen indikerar på att socialt stöd kan minska stress, hindra 
stressens inverkan på hälsan, och påverka hälsan (indirekt eller direkt) måste experimentella 
metoder till, för att mäta detta. 
 

House (1981) skriver: ”What researchers have so far, however, is mainly 
regarding the effects of perceived emotional support. It is clear that many 
different types of workers in many different situations are better off if they 
perceive others as willing and able to help (especially in a emotional sense) 
with work-related problems. But how do people come to have that 
perception?” 

 
Det är användbart, menar Lazarus (1984), att se det sociala stödet som en utväg, vilken 
individen måste bearbeta och använda. Han menar att det faller under rubriken coping.  
 
Antonovsky (1991) har ett salutogenetiskt synsätt, då han vill se vad som skapar och 
vidmakthåller hälsa till skillnad från ett patogenetiskt synsätt som söker ohälsans ursprung.  
 

”…Ett salutogenetiskt tänkande öppnar inte bara vägen för en formulering 
och vidareutveckling av en teori om problemhantering, utan tvingar oss 
dessutom att ägna vår energi åt detta.”  
 

Svaret på den salutogenetiska frågan är begreppet känslan av sammanhang, enligt 
Antonovsky. 
 
Grunden i KASAM (Känslan Av SAMmanhang) begreppet, skriver Antonovsky (1991) 
ligger i att individen upplever tillvaron begriplig, det vill säga hon uppfattar yttre och inre 
stimuli som ordnade, strukturerade och tydliga. Individen upplever även tillvaron dels 
hanterbar, att det finns resurser inom och utom individen som finns till för denne, dels 
meningsfull, det vill säga individen upplever att det finns mycket i dennes tillvaro som är 
viktigt både känslomässigt och kognitivt. Författaren menar att man måste se till hela 
individens levnadshistoria inte bara till hennes sjukdomshistoria för att förstå individen och 
dennes hälsa.  
 
Antonovsky (1991) skriver att om det finns gemensamma värderingar på arbetsplatsen, en 
känsla av gruppidentifikation samt tydliga normativa förväntningar i en arbetsgrupp 
kommer stämningen i gruppen att präglas av förutsägbarhet. 
 
Vidare menar Angelöw (2002), som likt Antonovsky fokuserar på det friska, att det 
konstruktiva ledarskapet är viktigt för att skapa friskare arbetsplatser. Han betonar att det är 
viktigt att ledaren är en god förebild, att det är denne som är tongivande och 
normskapande på arbetsplatsen. 
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Balans arbete/privatliv. Det är meningsfullt, skriver Antonovsky (1991) att tala om 
gruppens KASAM som en utmärkande gruppegenskap när man syftar på primärgrupper 
ex. familjen. När individen uppfattar kollektivet som ett kollektiv som ser världen som 
begriplig, hanterbar och meningsfull, och en hög samstämmighet i upplevelser har en 
grupp ett starkt KASAM. Men det behöver inte innebära att alla i gruppen upplever att 
världen är sammanhängande, även om de är förvissade om att den är det för kollektivet.  

 
”Både upplevelsens nivå och överensstämmelsen mellan grupp-medlemmarna 
är med andra ord av betydelse för problemhanteringen.” 
 

En annan stressteori som fokuserar på de kognitiva processerna och känslomässiga 
reaktionerna är Siegrist´s (1990) handlingsmodell ”effort-reward imbalance” (ERI) 
(Cox, Griffiths & Rial-González, 2000). 
 
Siegrist beskrivs i rapporten argumentera för att erfarenheterna av kronisk stress bäst kan 
beskrivas i termer av ett missförhållande mellan höga kostnadsutlägg och liten erhållen 
vinst. Med andra ord att modellen visar att stress på arbetet resulteras av hög ansträngning i 
kombination med litet erhållen belöning för individen. 
 
Levi (2002) beskriver att Siegrist med sin ERI-modell har föreslagit, testat och bekräftat en 
komplettering till krav/kontroll/stöd modellen. Författaren går ytterligare ett steg i sin 
beskrivning av modellen då han även låter privatlivet ingå. Han beskriver att ERI-modell 
utgår från en obalans mellan ansträngning och belöning. Själva grundidén är att alla vill bli 
belönade i någon form för den ansträngning man investerar både i arbets – och privatliv. 
Ansträngningen, menar Levi, som styrs dels av kraven från omvärlden; arbete, familj och 
fritid, dels av individens egen ambition (som ibland kan utvecklas till överambition). 
Belöningen för individen kommer i form av exempelvis en högre lön, större frihet och 
status, bättre förmåner och mer uppskattning. I den privata sfären kommer belöningen, 
enligt författaren, i form av kärlek. ”Uteblir belöningen känner vi frustration och stress.” 
  
Ur Siegrist`s ansträngning och belöningsmodells (ERI:s) perspektiv, säger Lundberg 
(2004) ser man på förhållandet mellan arbetsuppgifter och arbetsmarknadens dynamik i 
samhället. Arbetsrollen betyder mycket för ens självkänsla och de sociala möjligheter som 
arbetet för med sig. Yrkesstatus ger en möjlighet att bidra och prestera, att belönas och 
uppskattas och att tillhöra en definierad grupp av arbetskamrater. Den insats som vi gör på 
jobbet belönas av samhället med pengar, uppskattning och karriärmöjligheter inklusive ett 
tryggt arbete. 
 
Om det blir obalans mellan insats och belöning, skriver Lundberg (2004), leder det till 
känslomässiga reaktioner och stressreaktioner i kroppen. Han menar att utifrån denna 
modell kommer tendensen att allt fler tillämpar tidsbegränsade anställningar, att få 
allvarliga konsekvenser.  Enligt Lundberg har det även utanför arbetslivet skett 
omfattande förändringar; politiska, ekonomiska, teknologiska samt sociala villkor har alla 
bidragit till en allt snabbare levnadstakt och ständiga krav på anpassning till nya villkor. 
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Lundberg (2004) menar att relationer inte alltid är av godo. Risken för konflikter, svek, 
kritik och andra beteenden ökar om vänkretsen och antalet nära relationer är stor. Det är 
alltså viktigt att det finns möjlighet att ge uttryck för missnöje och ilska för att relationen 
ska bli hälsosam. Enligt författaren är negativa känslor i sig ingen hälsorisk, utan kan 
snarare leda till en fördjupad relation. Det är vår förmåga att hantera och uttrycka känslor 
som är avgörande för om relationen är hälsosam eller ohälsosam, menar Lundberg.  
 

”Familjelivet kan givetvis också vara en källa till återhämtning vid kronisk 
stress. Varma och stödjande familjer tenderar att främja motståndskraften mot 
stress och minska sårbarheten för stressorsakad sjukdom.” 

 
1.1.3 Coping/stresshantering 
Det finns en mängd olika teorier om hur vi skall kunna hantera stressen så att vi inte blir 
sjuka av den.  
 
Begreppet coping är , menar Lazarus (1984) likställt med lyckad anpassning, särskilt i ego-
psykologiska modeller, där misslyckade eller mindre misslyckade försök att hantera stress 
kallas försvar. Författaren skriver vidare att detta resulterar i en förvirrad bild av coping och 
dess resultat. Individen måste förstå förhållandet mellan coping och resultatet, vilket 
innebär; vad som hjälper eller skadar individen och på vilket sätt. Coping måste ses som ett 
sätt att försöka klara av stressfulla krav, utan hänsyn till resultatet.  
Lazarus menar att coping inte ska likställas med herravälde över miljön. Många typer av 
stress kan inte individen styra över, och en effektiv coping i sådana situationer är den som 
tillåter individen att tolerera, minimera, acceptera eller ignorera det som ej går att styra 
över. 

En process. Coping är, enligt Lazarus (1984) ett konstant kognitivt och beteendemässigt 
försök att klara specifika externa och/eller interna krav, som uppfattas som påfrestande och 
tärande på individens krafter. Detta är en process som berör vad individen faktiskt tänker 
eller gör i ett visst sammanhang, och förändringar i dess tankar och ageranden kring 
möten. Coping innefattar två övergripande funktioner: problemfokuserad coping och 
känslofokuserad coping. Den första innebär att klara av eller förändra de problem i miljön 
som orsakar stress. Den andra funktionen är att kunna reglera de känslomässiga svaren på 
problemen.  
Båda funktionerna påverkar varandra vid ett stressigt möte, de kan både förenkla och 
förhindra varandra. 

Praktisera kontroll. Sättet på vilket en individ hanterar stress är beroende till viss del av 
hans eller hennes resurser, vilket inkluderar hälsa och energi, existentiella övertygelser mm. 
Försök att praktisera kontroll är lika med coping. Kontroll i fråga om allmänna och/eller 
situationsbetingade övertygelser är en värderingsprocess. Effektiv coping i ett möte beror 
också på en kombination av sekundär värdering av copingalternativ och de aktuella 
copingkraven. Där ingår också en kombination mellan utvald copingstrategi och andra 
personliga agendor. I den effektiva copingen fungerar problem och känslofokuserade 
former av coping som ett kompletterande mönster, utan att hämma varandra. 
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Moral & känslor. Vidare att det långsiktiga resultatet av moral går sida vid sida med det 

kortsiktiga resultatet av känslorna, som uppstår i ett speciellt möte. Känslorna i ett speciellt 
möte kan variera av hur mötet utvecklats, hur resultatet blev, och hur tillfredsställd 
individen är med hans eller hennes framställning.  
 
Moral över lång tid beror troligtvis på en tendens att värdera möten som utmaningar, att 
hantera negativa resultat genom att sätta dem i ett positivt ljus och effektivt klara av många 
olika krav.Uppskattningen av moral verkar fokusera på de allmänt negativa och positiva 
känslorna. Forskarna har inte funnit den del av moralen som spelar roll vid speciella 
känslor. 
 

Socialt stöd – en grundförutsättning. Värderingsprocesser står för en vanlig utväg, genom 
vilken individ och miljövariabler ger olika fysiska svar, och därigenom känslor och dess 
biologiska beledsagande. Det sociala stödet faller under rubriken coping, där författaren 
menar att grundförutsättningen är att individen kommer att ha bättre anpassningsresultat 
om de får eller tror att de kommer att få socialt stöd när det behövs. 
Vare sig en förändring i samhället skapar stress eller inte, och antingen om den har positiva 
eller negativa konsekvenser beror det på hur förändringen är värderad hos individen och 
hur den hanteras av denne. 
 

Allmän handlingsplan. I sin beskrivning av coping talar Antonovsky (1991) om begreppet 
”generalized resistance resources (GRRs)”, vilket han definierar som vilket 
karaktäristiskt drag som helst hos individen, gruppen eller miljön, som kan underlätta 
effektiv spänningshantering. Det är GRR som bestämmer omfattningen av vilken specifik 
motståndsresurs som är tillgänglig för oss. Coping strategier definieras som en allmän 
handlingsplan för att övervinna stressorer. Författaren vill peka på tre olika huvudvariabler 
som enligt honom ingår i varje coping strategi: rationalitet, flexibilitet och framsynthet. 
Med rationalitet menas den exakta, objektiva värderingen av omfattningen att en stressor 
verkligen är ett hot för individen, som visar vem man är i den vidaste meningen. 
Flexibilitet syftar, enligt Antonovsky, till tillgängligheten av katastrofplaner och taktiker 
och viljan av att betänka dem.  
Framsynthet är kopplat till flexibilitet och rationalitet, men går bakom dem när den 
försöker föregå responsen från den inre och yttre miljön från den förutsedda 
handlingsstrategin. 
 

Känslan av sammanhang. En coping strategi är en plan för beteende, inte det beteendet 
som eventuellt resulterar i att individen kan hantera stressoren. Sådant beteende skapas av 
många variabler, inkluderat coping strategier, säger Antonovsky (1991). Han skriver att 
analyser av GRR´s natur, varför de är antagande för att underlätta spänningshantering och 
förhindra stress, leder fram till begreppet ”känslan av sammanhang”. 
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Reglering av känslor. Stressorer ställer oss, skriver Antonovsky (1991), inför ett dubbelt 

problem: dels den instrumentella hanteringen av stress och dels regleringen av känslor. 
Krav som kommer inifrån – ouppfyllda ambitioner, konflikter kring närmande och 
undvikande – är inte mindre instrumentella problem än kraven från interpersonella 
relationer. Författaren menar att det finns inget krav eller problem som inte aktualiserar 
frågan om reglering av känslor. Personer med stark KASAM har lättare att låta känslorna 
komma upp till ytan och ge uttryck för dem än att tränga undan dem. Genom detta har 
den personen lättare att hantera de instrumentella problemen och känsloregleringen. Och 
detta leder till att risken för att spänningen leder till stress blir mindre. 
 

En förutsättning. Ytterligare sätt att hantera stressen beskriver Doctare (2000) att vi idag 
lever i ett betydligt mer komplext samhälle, som därför kräver ett holistiskt tänkande. En 
förutsättning, för att människor skall kunna erbjudas både flexibilitet och visst mått av 
stabilitet som ger förutsägbarhet.  
Vidare beskriver Doctare att ledarskap handlar om att se makt och befogenheter som 
medel för att nå gemensamt formulerade och uppsatta mål. Inte som mål i sig eller som 
redskap för eget självförhärligande och som näring för ett uppblåst ego. 
 

 ”Ledarskap är att stödja, uppmuntra, bekräfta, bejaka och sätta adekvata 
gränser.” 

 
Ledaren skall ha klart för sig både sin och företagets värdegrund. Den gemensamma 
värdegrunden, skriver Doctare, kan inte bara handla om lönsamhet utan det måste även 
finnas en ”själ” i företaget. Den skall ”besjäla” medarbetarna med stolthet, kampvilja, 
arbetsglädje, motivation och uthållighet.  
 

”På en arbetsplats är det alltså viktigt att det finns lust och glädje, som ju har 
en benägenhet att smitta av sig. En god stämning drar med sig de kanske lite 
mer klentrogna. Det krävs också tid och rum för att skapa verkliga möten 
mellan människor.”  

 
Därför slår Doctare ett slag för vikten av ”den gammeldags fikapausen” som enligt henne 
ger tid för verkliga möten mellan individer.  
 

Levnadsnivå & livskvalitet. Enligt Levi´s (2002) sätt att se på coping handlar det om att 
snöra upp skon och ta ut stenen som skaver. 

  
”Hur vi mår beror alltså på hur vi har det och hur vi tar det. Inte alltid, men 
ofta, kan vi påverka båda aspekterna.”  

 
 Han menar att det finns en skillnad mellan levnadsnivå och livskvalitet. 
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Levnadsnivå går att beskriva i objektiva termer. En lägenhet eller ett hus så och så stort, 
och i så och så gott skick, med de eller de bekvämligheterna. Ett arbete med den eller den 
lönen med de eller de arbetsuppgifterna och resultaten så och så mycket på bankkontot.  
 

Levi säger att ”…jag kan beskriva din levnadsnivå. Du kan möjligen 
ifrågasätta detaljer i beskrivningen, men knappast dess kärna. Allt detta gäller 
hur du faktiskt har det.”  

 
 
Livskvalitet, som att du utgår från din egen värdering av det du har och från hur du tar det. 
Hur du trivs i din bostad med dess kvadratmetrar. Vad du tycker om ditt arbete och din 
lön, och din familjesituation. 

 
 ”Om du har frid i din själ. Om du har en positiv grundinställning till livet.”  

 
Tre principer. Levi talar om tre olika principer, copingstrategier, som individen kan välja 

mellan eller med fördel kombinera. I den första undviker eller förebygger individen det 
negativa, i den andra främjar individen det positiva. I den tredje kompenserar individen 
det som fortfarande inte är tillfredsställande.  

 
Coping är enligt Levi: ”Att kasta goda ting i den vågskål som försöker 
uppväga den onda.”  
 

Praktiska råd. I praktiken innebär detta att t ex undvika överbelastning och felbelastning. 
Han menar att den anställde måste förklara för chefen att han/hon kan ta ansvar för en 
alltför stor arbetsbörda, men endast för en kortare tid. Den anställde måste ta upp med 
chefen att om han/hon skall klara arbetet krävs bättre organisation eller bättre utbildning. 
Den anställde bör upprätta en lista i två kolumner ”fördelar och nackdelar” om sin 
arbetssituation och väga dessa mot varandra. Händer inget är rådet att byta arbete. Går det 
inte att byta arbete får den anställde sänka sin ambition och säga nej istället för ja. Man får 
också ”avtalsförhandla” med chefen, familjen och vännerna, menar Levi . Arbetslivet får 
heller inte tillåtas expandera på familjelivets bekostnad.  
Det är viktig med ett fungerande socialt nätverk med ett ömsesidigt givande och tagande. 
Utbytet för den ansträngning man har satsat är viktig, ex. i form av erkänsla, uppskattning, 
positiv feedback eller bättre arbetsförhållanden och större frihet. 
 

Individuella program. Theorell (2003) talar om att individens sätt att ta påfrestningar kan 
sägas utgöra vårt individuella program. Författaren visar på några viktiga aspekter på 
coping av speciell betydelse för den psykosociala miljön. En av de är kontroll-lokus, vilken 
motsvarar var individen lägger möjligheten att göra något åt ett problem.  
Om hon eller han anser sig ha möjlighet att själv kunna göra något åt problemet talar man 
om intern kontroll-lokus, ligger möjligheten utanför individen då talar man om extern 
kontroll-lokus. Hos de allra flesta människorna, från ett tillfälle till ett annat så finns ett 
varierande kontroll-lokus, olika individer karakteriserar dock sig själva ganska olika i detta 
avseende. Vid en god rehabilitering kan kontroll-lokus flyttas till det interna hållet. 
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Kontroll över livet. En annan viktig aspekt inom coping är att kunna utöva kontroll över 

sitt liv. Vilket innebär att individen kan ta kommando över de flesta av sina 
vardagssituationer, och då också över de flesta oväntade situationer som individen kan 
ställas inför. 

 
Theorell beskriver: ”Om man kan utöva en rimlig kontroll över sin situation 
behöver man inte heller riskera att bli förödmjukad i så många 
vardagssituationer. Utövandet av kontroll har förstås mycket med 
vardagsmakt att göra. Den som har makt över sin situation kan i allmänhet 
också utöva kontroll över den.”    
 

Kontroll & arbete. Theorell (2003:46) talar om ”kontroll i” och ”kontroll över” arbetet. 
Med kontroll i arbetet menas de små sakerna, medan kontroll över arbetet handlar om de 
stora övergripande besluten. Vidare menar författaren att beslutsutrymmet för de anställda 
har med maktfördelning på arbetsplatsen att göra.  

 
”Det skall vara en rimlig fördelning av makt mellan de anställda, mellan-
cheferna och den övergripande ledningen. Om all makt över vardagen är 
koncentrerad till det översta ledarskiktet uppstår problem på alla nivåer.”  
 

 
Stresshanteringsprogram. För en effektiv stresshantering, menar Lundberg (2004) att 

stressreducerande aktiviteter behövs på många olika plan i individens liv. Det första steget 
kunde vara att helt enkelt göra sig av med onödiga stressorer, men först måste individen bli 
varse om vilka stressorerna är genom att få insikt i sin situation, skriver författaren. Ett 
andra steg är att modifiera stressuppfattningen genom att medvetet omstrukturera negativa 
och självdestruktiva tankemönster mot mer konstruktiva. Då nås en mer realistisk 
uppfattning om såväl stressoren och den egna förmågan att hantera den. 
Det tredje steget är att utveckla individens egna resurser att hantera stress, som socialt stöd 
eller självförverkligande och en optimistisk attityd hos individen. Ett fjärde steg är att 
individen lär sig använda sina egna resurser i stresshanteringen. En viktig del i denna 
process är att utveckla problemlösning och sociala färdigheter. Det femte och sista steget i 
ett stresshanteringsprogram är, enligt Lundberg, att lära sig kontrollera stressreaktionen 
genom att lära sig olika slags avslappningstekniker. 
 

Förändringar på olika nivåer. Lundberg säger att sett ur ett samhälligt perspektiv borde 
satsningar göras för att skapa kulturer och sociala sammanhang som främjar individernas 
hälsa. 
Författaren beskriver att förändringar måste göras på både samhällsnivå, i arbetslivet och på 
individnivå. 
Samhällsnivå – att ha ekonomiska buffertsystem eller försäkringar som innebär större 
möjligheter att kombinera sin yrkesroll med ett meningsfullt familjeliv, genom exempelvis 
extra stöd under den period barnen är små och inkomsterna är låga.  
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”Förutom en förändring av arbetsfördelningen inom familjen skulle till 
exempel lagstiftning om en delning av pensionspoäng mellan föräldrar som 
lever samman kunna vara en samhällelig åtgärd som skulle motverka denna 
ojämlikhet. Ekonomisk otrygghet har visat sig vara en allvarlig stressfaktor 
som påverkar människors hälsa.” 

 
Arbetsplatsen – att lägga om organisationen så att den bidrar till att de anställdas hälsa 
prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska vinster. Den moderna arbetsplatsen, baserad på 
kommunikations- och informationsteknologi, med målrelaterade arbetsuppgifter utan 
detaljstyrning, ställer nya krav på den anställdes eget ansvar, flexibilitet och den anställdes 
förmåga att sätta upp gränsen mellan arbete och fritid.  
Individnivå – att den enskilde ser över hela sin livssituation och sina prioriteringar och på 
längre sikt förändrar sin livsstil. 
 

Ökad kunskap. Lundberg menar att istället för att studera vad som bidrar till ohälsa 
inriktar man sig på vad som bidrar till exceptionellt god hälsa.  

 
”Mycket tyder på att en god hälsa grundläggs tidigt i barndomen och 
utvecklas genom ett ständigt samspel mellan personlighet och miljöfaktorer 
under resten av livet.” 

 
 Vidare menar han att kunskap om hur psykosociala faktorer bidrar till ökad risk för besvär 
och sjukdomar är viktigt, både för att bättre förstå vad som händer i det moderna samhället 
och hur man skall kunna förebygga dessa problem. Denna kunskap är även viktig för att 
förstå dessa individer som drabbas, särskilt när det ofta saknas medicinska diagnoser på vad 
som orsakar symtomen och därigenom upplever individen att deras problem inte tas på 
allvar, skriver Lundberg.  
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1.1.4 En analys av copingstrategierna 
En sammanfattning av vilka eventuella likheter, skillnader och oklarheter dessa strategier 
innehåller utifrån följande redogörelse av strategiernas huvuddrag: 
 
 
Forskare: Huvuddrag i copingstrategier: 
 
Lazarus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonovsky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi: 

 
Ser på coping som individens sätt att hantera stressfulla krav, utan hänsyn till 
resultatet. Han ser att det är viktigt att individen tillåter sig att tolerera, 
minimera, acceptera eller ignorera det som ej går att styra över.  
Delar upp coping i två funktioner: problemfokuserad coping och 
emotionsfokuserad coping. Individens sätt att hantera stress är beroende av 
dennes resurser, vilket inkluderar hälsa och energi, existensiella övertygelser. 
Kontroll i allmänna och/eller situationsbetingade övertygelser är en 
värderingsprocess, och att försöka praktisera kontroll är lika med coping för 
individen. 
Grundförutsättningen för att individen kommer att ha bättre 
anpassningsresultat är att individen känner att denne får eller tror att denne 
kommer att få socialt stöd när det behövs. 
 
 
Talar om begreppet ”generalized resistance resources” (GRR), som 
bestämmer omfattningen av vilken specifik motståndsresurs som är tillgänglig 
för oss. Definierar copingstrategier som en allmän handlingsplan för att 
övervinna stressorer. Tre huvudvariabler ingår i varje copingstrategi: 
rationalitet, flexibilitet och framsynthet. Analyser av GRR´s natur, hur det är 
antagande att underlätta spänningshantering och förhindra stress, leder fram 
till begreppet ”känslan av sammanhang” (KASAM). Grunden i begreppet 
ligger hur individen uppfattar tillvaron; begriplig, hanterbar och meningsfull. 
 
 
 
Beskriver coping som att individen måste snöra upp skon och ta ut stenen 
som skaver, hur vi mår beror på hur vi har det och hur vi tar det. Han skiljer 
på levnadsnivå och livskvalitet. Tre typer av copingstrategier; individen 
undviker eller förebygger det negativa, individen främjar det positiva och 
individen kompenserar det som fortfarande inte är tillfredsställande.  
Vikten av ett fungerande socialt nätverk med ett ömsesidigt givande och 
tagande nämns. 
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Forskare: Huvuddrag i copingstrategier: 
 
Doctare: 
 
 
 
 
 
 
 
Theorell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundberg: 

 
Holistiskt tänkande är en förutsättning för att individen skall kunna 
erbjudas både flexibilitet och visst mått av stabilitet, som ger 
förutsägbarhet. Betonar vikten av socialt stöd och en tydlig värdegrund 
hos företaget. Det är viktigt att det finns lust och glädje på 
arbetsplatsen, att det finns tid för möten mellan människor, därför bör 
”den gammeldags fikapausen” återupprättas. 
 
 
Beskriver två viktiga aspekter på coping: förmågan att kunna utöva 
kontroll över sitt liv och kontroll-lokus, vilken motsvarar var individen 
lägger möjligheten att göra något åt ett problem, intern eller extern 
nivå. 
Det skall vara en rimlig maktfördelning mellan de anställda, 
mellancheferna och den övergripande ledningen. Vardagsmakt är ett 
viktigt copingbegrepp. 
 
 
Har ett holistiskt synsätt på individen, betonar att kropp och själ 
hänger samman och poängterar vikten av återhämtning. Anser att 
insatser bör göras för att skapa kulturer och sociala sammanhang som 
främjar individens hälsa. 
 
Han talar om att det behövs stressreducerande aktiviteter på många 
olika plan i en individs liv – ett stresshanteringsprogram i fem steg. 
 
Han menar att förändringar måste ske på både samhällsnivå, i 
arbetslivet och på individnivå. Påpekar att god hälsa grundläggs i 
barndomen och utvecklas i ständigt samspel mellan personlighet och 
miljöfaktorer för resten av individens liv. 
Fokusering på det friska hos individen och på arbetsplatsen.  
Framhåller vikten av ökad kunskap hos arbetsledningen och den 
anställde. 

 
 

Likheter. Lazarus och Theorell betonar båda att praktisera kontroll är viktig i coping-
processen. Lazarus talar om att individens upplevda kontroll av vad som kommer att hända 
(allmänna övertygelser) och/eller individens upplevda kontroll av ens eget svar på en 
handling är en värderingsprocess, även Levi talar om värderingsprocesser.  
Levi menar att hur vi tar det är beroende av hur vi värderar livet (vår livskvalitet). Både 
Doctare och Lundberg betonar vikten av ett holistiskt tänkande, men även Antonovsky är 
inne på det.  
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Antonovsky har ett salutogenistiskt synsätt, vilket innebär att man fokusera på det friska, 
även Lundberg poängterar vikten att se till det friska hos individen och på arbetsplatsen. 
Levi menar också att coping handlar om att bl a främja det positiva.  
Nästintill alla forskare betonar det sociala stödet som viktigt i copingen, och att det till stor 
del handlar om att ha ”känslan av sammanhang” i sitt liv för att hantera de påfrestningar 
som framkallar stress hos individen. Doctare och Lundberg talar om vikten av ett gott 
ledarskap, som bidrar med en tydlig värdegrund på företaget och löser organisatoriska 
frågor så att individens hälsa prioriteras. 
 

Skillnader & oklarheter. Antonovsky, Lundberg, Levi skiljer sig från de övriga då de 
fokuserar på det friska istället för det sjuka. 
Levi, Doctare och Lundberg är mer konkreta i sin beskrivning av copingstrategier än 
Lazarus, Antonovsky och Theorell. En oklarhet som väcker funderingar är att ingen talar 
direkt om hur de psykiska kraven skall hanteras, trots att Karasek´s krav-kontroll modell 
visar att det är vid låga psykiska krav och hög kontroll som risken att individen blir sjuk av 
stressen är minst. 
 
1.2. Syfte 
Utifrån den teoretiska bakgrunden belyses vad arbetsgivaren borde kunna göra för att 
minska stressen hos den enskilde individen och förbättra ohälsotalen. Uppsatsen skall 
mynna ut i en beskrivning av vad arbetsgivaren bör tänka på för att kunna skapa en 
arbetssituation där individen mår bra och känner arbetsglädje. 
 
1.2.1 Frågeställningar 
Vilka faktorer/kombinationer av faktorer framkallar negativ stress hos individen i dennes 
arbetssituation? 
Vilka åtgärder bör sättas in för att undvika den negativa stressen? 
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2. Metod 
Backman (1998) skriver att den kvantitativa metoden utmynnar i numeriska observationer, 
hit hör exempelvis enkäter. Den kvalitativa metoden kännetecknas för att  den inte 
använder siffror och tal, den inbegriper verbala formuleringar. Vidare säger Backman att 
distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ metod inte behöver betyda en åtskillnad i 
perspektivet, förhållningssättet. Perspektivet skall ej sammanblandas med metoden. Om 
litteraturstudier eller forskningsöversikter, säger Backman (1998), finns inte någon standard 
eller norm som passar för alla slags översikter. 

 
2.1 Försökspersoner 
Försökspersonerna är verksamma inom ett serviceyrke i en kontorsmiljö. De var i 
varierande ålder, på olika utbildningsnivåer och båda könen fanns representerade.  

Urvalsmetod för litteraturstudien. Ett större antal forskare valdes ut genom olika sökvägar, 
såsom bibliotekets artikel och litteratursök, internet, vår handledare och andra lärare på 
universitetet. Då vi har sökt på bibliotek och internet har vi använt sökbegrepp som: stress, 
coping, stresshantering, arbetsliv, stressrelaterade sjukdomar etc.  

Urvalsmetod för enkäten. Ett antal företag inom samma bransch valdes slumpmässigt ut och 
kontaktades både via e-post och via telefon. Det första företaget som kontaktades avböjde 
deltagande, på grund av att de inte ansåg sig ha tid att delta. 
 Möten bokades sedan med andra företag, och vi avlämnade och hämtade enkäterna hos 
företagen. Den ansvarige hos företagen delade ut och samlade in enkäterna. 

Bortfall. Fyra av enkäterna plockades bort på grund av att de var ofullständigt ifyllda, 
frågor som var av stor betydelse för resultatet var inte besvarade.  

Resultatet från de besvarade påståendena, som rörde de personliga egenskaperna, 
valdes att utelämnas.  Detta då vi fann att det inte gick att göra någon relevant 
tolkning av dessa då vi blev osäkra på vad påståendena egentligen mätte. Personliga 
egenskaper var inte längre  intressant för undersökningen. 
 
2.2 Metoddiskussion 

Definition av variabler. Den första kausala modell bestod av den beroende variabeln stress 
och de oberoende variablerna krav, kontroll, socialt stöd och informativt/tekniskt 
stöd. 
 
Stress innehöll frågorna/påståendena 3a) ”Hur ofta känner du att du måste avstå från 
lunch/fikarasten, arbeta över eller ta med arbete hem?”, b) ”Jag upplever min 
arbetssituation så stressig att jag under minst halva arbetsdagen inte hinner prata om eller 
ens tänka på något annat än mitt arbete.” d) ”Jag tycker att jag i mitt arbete, har alldelens 
för mycket att göra.” 
 
Krav bestod av påståendena 3c) ”Jag anser att jag i mitt arbete, under större delen av 
dagen kräver min fulla uppmärksamhet och koncentration.”,  
6b) ”Jag kan koppla ifrån mitt arbete på min fritid.” e) ”Mitt arbete påverkar min tid och 
ork för umgänge med släkt och vänner.” f) ”Mitt arbete påverkar min tid och ork för 
avkoppling och tid för mig själv.” 
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Kontroll innefattade påståendena 3e) ”Jag anser att jag kan välja min arbetstakt själv.” f) 
”Jag upplever att jag får delta i beslut och planering av det egna arbetet.” g) ”Jag 
bestämmer (i den mån arbetet tillåter) själv när arbetsuppgifterna skall utföras.” h) ”Jag 
upplever att jag har inflytande över min arbetssituation i helhet.”  
 
Socialt stöd innehöll påståendena 4a) ”Jag får stöd och uppmuntran från mina chefer, när 
min arbetssituation är besvärlig.” b) ”Jag får stöd och uppmuntran från mina 
arbetskamrater, när min arbetssituation är besvärlig.” c) ”Jag får stöd och uppmuntran från 
mina närstående, när min arbetssituation är besvärlig.” 
5f) ”Jag upplever att mina åsikter och idéer på arbetsplatsen respekteras av chef/ledning.” 
g) ”Jag upplever att mina åsikter och idéer på arbetsplatsen respekteras av 
arbetskamraterna.” 
 
Informativt/tekniskt stöd bestod av påståendena 5a) ”Jag upplever att jag får den 
information jag behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett tillfredsställande sätt.” 
b) ”Jag upplever att jag får det tekniska stöd (ex. data, maskiner o dyl.) som jag behöver 
för att kunna utföra mitt arbete på ett tillfredsställande sätt.”  
c) ”Jag upplever att jag har den kunskap som jag behöver för att kunna utföra mitt arbete 
på ett tillfredsställande sätt.” d) ”Jag upplever att, när arbetsbelastningen blir för hög för 
mig, så finns det möjlighet att få ett ”extra handtag”.” e) ”Jag upplever att jag i mitt arbete 
har möjlighet att utvecklas.” 
 
Vi testade oss fram och skapade modell 1. Den bestod av den beroende variabeln glädje i 
arbetssituationen och de oberoende variablerna uppmuntran från chefer och krav. 
Och modell 2, som bestod av den beroende variabeln glädje i arbetssituationen och de 
oberoende variablerna uppmuntran från chefer och kontroll. 
 
Glädje i arbetssituationen består av påståendet i 4 e) ”Jag trivs och känner glädje i min 
arbetssituation.”  
Uppmuntran från chefer innefattas av påståendet i 4 a) ”Jag får stöd och uppmuntran 
från mina chefer, när min arbetssituation är besvärlig.” Variablerna krav och kontroll har 
definierats i den tidigare kausala modellen. 

 

Vidare ville vi se om det fanns något samband mellan den beroende variabeln glädje i 
arbetssituationen och de oberoende variablerna uppmuntran från chefer och idéer 
respekteras av chefen/ledningen. 
Glädje i arbetssituationen och uppmuntran från chefer har definierats tidigare. Den 
oberoende variabeln idéer respekteras av chefen/ledning består av 5 f) ”Jag upplever 
att mina åsikter och idéer på arbetsplatsen respekteras av chef/ledning.” 

Den sista kausala modellen som skapades bestod av den beroende variabeln olust att gå 
till arbetet och de oberoende variablerna koppla ifrån mitt arbete och tid & ork, tid 
för mig själv. 
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Olust att gå till arbetet innehåller påståendet 4 d) ”Jag upplever olust att gå till mitt 
arbete.” 
Koppla ifrån mitt arbete består av påståendet 6 b) ”Jag kan koppla ifrån mitt arbete på 
min fritid.” Tid & ork, tid för mig själv innefattar av påståendet 6 f) ”Mitt arbete 
påverkar min tid och ork för avkoppling och tid för mig själv.” 
 
Eftersom vi fick så få signifikanta samband med variabeln stress, så väcks våra 
funderingar kring hurvida våra enkätfrågor varit rätt formulerade för att mäta individens 
upplevda stress.  

 
Etiska överväganden.Vi valde att göra en enkätundersökning i stället för djupintervjuer av 

den anledningen att uppsatsämnet berörde ett för individen känsligt område. Att använda 
djupintervjuer som undersökningsmetod kunde medföra en risk att respondenterna skulle 
känna sig utlämnade. Vi ansåg också att djupintervjuer med individer som drabbats 
negativt av stress kunde ha medverkat till att ”riva upp gamla sår” och eventuellt startat en 
process hos respondenten, som vi saknade både kunskap och möjlighet att följa upp.  
 

Enligt Krag Jacobsen (1993): ”Följderna av en intervju kan ligga på två plan, 
ett psykologiskt och ett mer praktiskt. Om man går till en terapeut med sina 
problem är man förmodligen på det klara med att man är mogen att prata 
med dem. Om man blir anmodad och kanske till och med övertalad till att 
ställa upp på en intervju är det inte lika säkert att man är beredd på att prata 
om de olika saker som kommer upp under samtalets gång.” 

 
Enkäten inleddes med ett brev som innehöll en kort presentation av oss och 
undersökningens syfte. Syftet presenterades sparsamt för att undvika att respondentens svar 
skulle påverkas av sina tankar kring undersökningens syfte. 
Vidare beskrevs att respondenten och respondentens arbetsplats skulle förbli anonyma, och 
att deltagandet i undersökningen var frivilligt. 
Att resultatet av undersökningen skulle presenteras enbart som en helhet av samtliga 
deltagande företag redovisades också i brevet. Allt detta för att försäkra deltagarna om att 
deras deltagande var frivilligt och deras identitet var anonym.  
 
Vi valde att inte delge ledningen vid de undersökta företagen resultaten av enkätsvaren. 
Vid en eventuell förfrågan skulle i stället den färdiga uppsatsen senare presenteras.  
Anledningen till detta var att vi inte visste vilken kunskap arbetsgivaren hade för att kunna 
tolka svaren på riktigt sätt. 
Vi ville att uppsatsen skulle bli ett hjälpmedel för en bättre arbetsplats, och ville därför 
undvika att enbart delar av undersökningen användes vilket i sin tur kunde leda till 
misstolkningar. 
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Enligt Backman (1998): ”Man bör ibland beakta vad som kommit att 
benämnas ”publication bias”, som innebär en benägenhet hos forskare att 
utelämna negativa och bara publicera positiva resultat, d.v.s. sådana som är, 
oftast statistiskt, signifikanta. De resultat som ”inte gott hem”, inte gett stöd 
åt en hypotes, eller inte uppnått signifikans, anses inte vara värda något; de 
tillför, hävdar man, inte någon ny kunskap. De blir således aldrig 
publicerade.” 

 

Vi vill med detta citat visa att vi är medvetna om att vårt arbete med uppsatsen så klart 
färgats av våra tidigare erfarenheter och kunskaper, som format oss till de individer vi är. 
 

2.3 Procedur 
Procedur för litteraturstudien. Ett antal forskares syn på stress studerades och kartlades. I ett 

första skede studerades ämnet stress i ett vidare perspektiv, för att senare fokusera närmare 
på stress ur ett psykosocialt perspektiv där individens upplevda stress i sin arbetssituation 
dominerade. 
Vidare belyste studien hur forskningen ser på coping/stresshantering, där vi för en 
diskussion runt detta område och slutligen mynnar ut i vår egen teori om hur 
arbetsgivaren skall kunna bibehålla arbetsglädjen hos sina anställda. Litteraturstudien 
genomfördes genom att en mängd litteratur och en del artiklar i ämnet stress och coping 
studerades. Vi kartlade huvuddragen hos de utvalda forskarnas teorier och tittade på olika 
likheter, skillnader och oklarheter i teorierna. Utifrån detta gjordes tolkningar och egna 
slutsatser. 

Procedur för enkäten. Efter att ha studerat tidigare gjorda rapporter och enkäter 
sammanställdes en enkät för att undersöka individens upplevda arbetssituation utifrån 
följande punkter: bakgrundsfrågor, personliga egenskaper, upplevelse av krav i arbete, 
upplevelse av socialt stöd, upplevelse av informativ/tekniskt stöd, balansen mellan arbete 
och privatliv. Enkäten testades sedan på tio yrkesverksamma personer.  
 
Utifrån de synpunkter som framkom ur pilotstudien omarbetades enkäten. Den slutgiltiga 
enkäten bestod av ovan beskrivna punkter, dessa innehöll trettiosju frågor/påståenden 
sammanlagt. Förutom bakgrundsfrågorna bestod varje fråga/påstående av fem 
svarsalternativ. Enkäten inleddes av ett kort brev som enkelt presenterade syftet, 
respondenternas anonymitet/frivilliga deltagande, författarnas namn och telefonnummer. 
Med enkäterna följde även ett brev till den ansvarige på arbetsplatsen, där denne skulle 
fylla i hur många kvinnor respektive män som fått möjligheten att delta i undersökningen. 
 
När alla enkätsvar samlats in, registrerades dessa i statistikprogrammet SPSS.  En del av 
frågorna omkodades, och för vissa variabler skapades index. Därefter genomfördes 
regressionsanalyser.  
 
Bakgrundsvariablerna valdes att presenteras i en frekvenstabell. Analyserna sammanställdes 
med hjälp av ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word, och tolkades därefter.  



 27

2.4 Avgränsningar 
Uppsatsen innehåller ingen omfattande beskrivning av de fysiologiska reaktioner som följer 
av stress, utan författarna valde att fokusera på individens psykologiska reaktioner på stress. 
Författarna var dock väl medveten vilken stor inverkan kost, motion och sömn har på 
individens hantering av stress. 
Urvalsgruppen begränsades till att bestå av respondenter, vars yrke var serviceinriktat och  
en kontorsmiljö.   
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3. Resultat 
 
De flesta respondenter var i en ålder mellan 36 och 45 år, och 72.5% var kvinnor (Tabell 
1). 
Nästintill alla respondenter arbetade heltid. Svarsfrekvensen var 56,7%, fyra stycken 
enkäter plockades bort då de var ofullständigt ifyllda. I undersökningen deltog 37  kvinnor 
och 14 män, utav 61  tillfrågade kvinnor och 29  tillfrågade män (sammanlagt ). 
 
Tabell 1: Bakgrundsvariabler och svarsfrekvens 
 
 

Variabel: Frekvens                    Procent 
 

 
Kön: 
Kvinna 
Man 
 
Ålder: 
Upptill 25 år 
26 – 35 år 
36 – 45 år 
46 – 55 år 
56 år och uppåt 
 
 
Arbetstid: 
Heltid 
Deltid 
 
Svarsfrekvens: 
 
 

 
 
37                                72.5 
14  27.5 
 
 
1  2.0 
11 21.6 
18 35.3 
14 27.5 
7 13.7 
 
 
 
48                               94.1 
2  5.9 
 
51                               56.7   
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Endast ”upplevda krav” uppvisade ett signifikant samband med faktorn stress (Tabell 2). 
 
Tabell 2: Hur upplevda krav och upplevd kontroll, socialt stöd och informativt/tekniskt 
stöd, påverkar att individen upplever stress. (N= 51) 
 
 
 

Variabel B Std. 
error 

Beta 

Krav .64 .14    .56** 
Kontroll .04 .11 .05 
Socialt stöd -.01 .16 -.01 
Informativt/tekniskt 
stöd 

.11 .20 .09 

Note. R2= .35 (**p=< .01) 
 
 
Även en regressionsanalys där variabeln krav delades in i två områden, krav i arbetslivet 
(steg 1) och krav i privatlivet (steg 2) genomfördes . Tabell 3 visar att  variabeln stressad 
större delen av dagen  hade ett signifikant samband med faktorn stress. Upplevda krav 
kommer i större omfattning från arbetslivet än från privatlivet. 
 
 
Tabell 3:  Hur upplevda krav från arbetslivet och från privatlivet påverkar om individen 
upplever stress. 
 
 

Variabel B Std. Error Beta 
 
Steg 1: Stressad 
större delen av 
dagen 

 
1.0 

 
.44 

 
   .54** 

 
Steg 2: Koppla 
ifrån mitt arbete 
 
Tid och ork för 
umgänge med 
släkt 
 
Tid och ork, tid 
för mig själv 
 
 

 
.36 
 
 
.53 
 
 
 
.79 
 

 
.63 
 
 
.48 
 
 
 
.46 

 
.08 
 
 
.19 
 
 
 
.31 
 
 

Note. R2 = .30 för steg 1; R2= .23 för steg 2  (**p=< .01) 
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Tabell 4 visar att oberoende variabeln uppmuntran från chefer hade ett signifikant samband 
med den beroende variabeln glädje i arbetssituationen. De oberoende variablerna krav och 
kontroll visade endast ett svagt samband med den beroende variabeln glädje i 
arbetssituationen. Den förklarade variansen (R2) för analys1 var 31%  och i analys 2 var den 
38%. Ju mer upplevt stöd från chefen desto mer arbetsglädje känner individen, om 
variabeln uppmuntran från chefer ökade med en enhet ökade variabeln glädje i arbetssituationen 
med 0.39 i första analysen och med 0.31 i den andra analysen medan variabeln krav i den 
första analysen och variabeln kontroll i den andra analysen förblev oförändrade. 
 

 
Tabell 4: Hur upplevda krav och kontroll, samt upplevt stöd från chefen påverkar hur jag 
trivs och känner glädje i arbetssituationen. 
 
 

Variabel B 
Std. 
error Beta 

Analys 1: Krav 
Uppmuntran från 
chefer 

.05 

.39 
.03 
.09 

.17 
   .54** 
 
 

Analys 2: Kontroll 
Uppmuntran från 
chefer 

.06 

.31 
.02 
.01 

.33 
    .42** 
 

Note. R2= .31 för modell 1; R2= .38 för modell 2 (**p=< .01) 
  

 
Tabell 5 visar att de oberoende variablerna uppmuntran från chefer och idéer respekteras av 
chefer hade ett signifikant samband med den beroende variabeln glädje i arbetssituationen.  
Den förklarade variansen (R2) var 36%. Två faktorer som bidrog till individens upplevda 
glädje i arbetssituationen var det sociala stödet från chef/ledning, om variabeln uppmuntran 
från chefer ökade med en enhet ökade variabeln glädje i arbetssituationen med 0.27 enheter 
medan variabeln idéer respekteras av chefer förblev oförändrade. Om variabeln idéer respekteras 
av chefer ökade med en enhet ökade variabeln glädje i arbetssituationen med 0.31 enheter 
medan variabeln uppmuntran från chefer förblev oförändrad. 
 
Tabell 5: Hur upplevt stöd från chefen och upplevelse att egna idéer respekteras av chefen 
påverkar om jag trivs och känner glädje i arbetssituationen. 
 

Variabel 
B Std. 

Error 
Beta 

Uppmuntran 
från chefer 
 
Idéer respekteras 
av chefer 

.27 
 
 
.31 

.10 
 
 
.13 

.37* 
 
 
.32* 

Note. R2= .36 (*p=< .05) 
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Tabell 6 visar att de oberoende variablerna koppla ifrån mitt arbete och tid & ork, tid för mig 
själv hade ett signifikant samband med den beroende variabeln olust att gå till arbetet. Den 
visade ett starkare signifikant samband mellan variablerna tid & ork, tid för mig själv och olust 
att gå till arbetet. Den förklarande variansen (R2) var 37%. Bristen på tid och ork för 
avkoppling, och tid för sig själv tillsammans med förmågan/möjligheten att kunna koppla 
av ifrån sitt arbete är faktorer som fick individen att känna olust att gå till arbetet. Om 
variabeln koppla ifrån mitt arbete ökade en enhet ökade variabeln olust att gå till arbetet med 
0.38 enheter medan variabeln tid & ork, tid för mig själv förblev oförändrad. Om variabeln 
tid & ork, tid för sig själv ökade med en enhet ökade variabeln olust att gå till arbetet med 0.27 
enheter, medan variabeln koppla ifrån mitt arbete förblev oförändrad. 
 
 
Tabell 6: Hur förmågan att kunna koppla av ifrån arbetet på fritiden och arbetets påverkan 
på individens tid och ork för avkoppling och tid för sig själv påverkar om individen känner 
olust att gå till arbetet.  
 
 

Variabel 
B Std. 

error 
Beta 

 
Koppla ifrån mitt 
arbete 
 
Tid & ork, tid 
för mig själv 
 

 
.38 
 
 
.27 

 
.13 
 
 
.07 

 
.34* 
 
 
  .46** 

Note. R2= .37 (**p= < .01) (*p=< .05) 
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4. Diskussion 

 
Syftet med vår undersökning var att belysa vad arbetsgivare skulle kunna göra för att 
minska stressen hos den enskilde individen och förbättra ohälsotalen. 
 
4.1 Karasek´s krav-kontroll modell 
Författarna ville i och med sin enkät titta på vilka faktorer/kombinationer av faktorer som 
framkallar negativ stress. Vi utgick ifrån Karasek´s krav-kontroll modell, och våra 
förväntningar var att få stöd för denna men så blev inte fallet. 
 
Med tanke på vad Backman (1998) säger ”publication bias”, är  benägenheten hos forskare 
att utelämna de negativa resultaten och bara publicera de positiva resultaten, så väcks vår 
undran över hur pålitliga data som ligger till grund för modellen. Karasek nämner dock 
själv att det endast finns medelstarka bevis för sambanden i modellen.  
 

Upplevda krav och kontroll. Vi fick endast ett signifikant samband i vår första kausala 
modell, det mellan upplevda krav och upplevd stress. Det visade sig att det var kraven på 
arbetet som gjorde respondenterna stressade. Att vi inte fick något samband mellan 
upplevd kontroll och upplevd stress kan ha påverkats av att de frågor i vår enkät som mätte 
upplevd kontroll syftade enbart på kontroll i individens arbetssituation. Lazarus (1984), 
Theorell (2003) m fl betonar vikten av att ha kontroll över hela sin livssituation, flera av 
dem har ett holistiskt synsätt på individen. Det hade varit intressant att med vår 
undersökning bättre kunnat mäta balansen mellan arbetsliv och privatliv. 
Theorell hävdar att en viktig aspekt på coping är att kunna utöva kontroll, både i och över 
arbetet. Han menar att det skall vara en rimlig maktfördelning mellan anställda, 
mellancheferna och den övergripande ledningen. Vi tror att de medverkande företagen har 
en rimlig maktfördelning, och därav upplever respondenterna att de har kontroll över sin 
arbetssituation. 
 

Det sociala stödet. Grundförutsättningen, menar Lazarus (1984), för att individen kommer 
att ha bättre anpassningsresultat/coping är att individen känner att denne får eller tror att 
denne kommer att få socialt stöd när det behövs.  
 
Vi fann också att det fanns signifikanta samband mellan uppmuntran från chefer och 
upplevd trivsel och glädje när individen går till sitt arbete. Vi förväntade oss ett starkare 
samband mellan upplevd glädje och socialt stöd från medarbetarna, men vi tror att vårt 
resultat till viss del kan beror på att respondenterna i undersökningen har bra ledare vid 
sina arbetsplatser och därför har medarbetarnas stöd en mindre betydelse.  
 
Dock visade resultatet mellan glädje och stöd från chefen på vikten av ett gott ledarskap i 
företaget. Precis som Doctare (2002) påtalar att ledare måste visa på en tydlig värdegrund 
hos företaget, och likt Lundberg (2004) som säger att arbetsplatsen måste ha en sådan 
organisation som prioriterar individens hälsa. Doctare talar också om att det är viktigt att 
känna lust och glädje på sitt arbete, att tid för möten mellan människor är viktigt för ens 
välbefinnande. 
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Balans arbetsliv/privatliv. Det signifikanta negativa sambandet mellan variablerna ”tid & 
ork, tid för sig själv” och ”olust att gå till sitt arbete” tror vi beror på att dagens alltmer 
slimmade organisationer, där färre anställda skall utföra allt fler arbetsuppgifter till samma 
lön, ständigt hotar balansen mellan insats och belöning. 
Vi funderar också i vilken omfattning individen har tid och ork för sig själv efter sådana 
arbetsdagar?  
 
Lundberg (2004) skriver att arbetsrollen betyder mycket för individens självkänsla och de 
sociala möjligheterna som arbetet för med sig. Yrkesstatusen ger möjlighet att bidra och 
prestera (insats) och detta belönas från samhället med pengar, uppskattning m m 
(belöning). Blir det, säger Lundberg, obalans mellan insatsen och belöningen leder det till 
känslomässiga reaktioner och stressreaktioner hos individen. 
En annan förklaring till att respondenterna saknar tid och ork för sig själva kan vara att 
många av dem är i åldern 36 – 45 år och de flesta arbetar heltid. Det är, tror vi, i detta 
åldersspann vanligast att hem och familj tar mycket tid och engagemang. På grund av detta 
kan individens tid och ork för sig själv ytterligare minska. 

 

4.2 Vilka åtgärder bör en ledare beakta? 

Arbetsledningens ansvar. Vi anser att man vid rekryteringen av ledare noga bör beakta, att 
de som anställs verkligen har intresset att leda människor för att nå gemensamt formulerade 
och uppsatta mål. Doctare (2002) beskriver det motsatta ledarskapet som ”…redskap för 
eget självförhärligande och som näring för ett uppblåst ego.” 
 
Ledare i företagen bör erbjudas ledarskapsutbildningar, som är inriktade på att höja 
medvetenheten runt hälsofrågor och psykosocial arbetsmiljö, men även dess positiva 
betydelse för företagets ekonomiska resultat. Ledaren bör göras medvetna om sin viktiga 
stödjande funktion för den anställde. Resultatet av vår undersökning visade att även 
chefens respekt för de anställdas tankar och idéer, är viktigt för att individen ska känna 
arbetsglädje på sin arbetsplats. 
 
En annan viktig del i hälsoarbetet är att ledningen i företaget tillsammans med  
företagshälsovården  bör driva olika hälsoprojekt. Där de anställda (inkluderat ledarna 
själva) får möjlighet till föreläsningar och diskussion om hur individen påverkas både fysiskt 
och psykiskt av stress, men även hur de kan hantera stressen. Lundberg (2004) talar om 
vikten av kunskap, för att individen skall förstå, både hur man förebygger och förstår de 
individer som drabbats av stressrelaterade sjukdomar.  
 

Individens ansvar. Individen måste göras medveten om att de själva har ett stort ansvar för 
sin hälsa, men också känna att de har ledningens stöd. Ett exempel på det är att 
möjligheten till friskvård finns på arbetstid, så den viktiga egen tiden inte måste tas från 
den lika viktiga fritiden.  
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Angelöw (2002) talar om att graden av delaktighet och inflytande är grundläggande strategi 
för att skapa friskare arbetsplatser.  
Delaktighet fungerar som en buffert mot den negativa stressens skadeverkningar. Han 
betonar vikten av att ledaren har insikt i att denne är tongivande i företagets kultur. Vi 
anser att ledaren därför bör motverka kulturen att det är ”fint” att arbeta över och att ta 
med sig arbete hem. Övertid är naturligtvis nödvändigt ibland, men endast när företaget 
har en tillfälligt ökad arbetsbelastning. Allt annat övertidsarbete skall motarbetas för att 
undvika överbelastning, som i sin tur kan leda till skadlig stress. 
 
De anställda måste, precis som Lazarus (1984) säger, tillåta sig att tolerera, minimera, 
acceptera eller ignorera det som ej går att styra över. Levi (2002) talar om att individen bör 
skriva ner för och nackdelar med sin arbetssituation och väga dem mot varandra. Händer 
det inget är Levis råd att byta arbete, eller om inte det går får individen sänka sin ambition 
och säga nej istället för ja. 
 

Fokus på det friska. Både ledare och de anställda bör ta till sig vad bl a Antonovsky (1991) 
och Lundberg (2004) säger, att fokusera på det friska och inte på det sjuka. Att det friska 
och positiva i företaget tillåts ta allt större plats, och i och med detta lämnas mindre 
utrymme för det negativa. Individen bör stanna upp och fundera över vad denne vill med 
sitt liv, fundera över sina värderingar av livet. Individen kan genom denna insikt komma 
fram till vilka onödiga stressorer som finns i dennes liv och reducera dessa. Detta är ett 
första steg i Lundbergs stresshanteringsprogram. Vidare bör individen medvetet 
omstrukturera negativa och självdestruktiva tankar mot mer konstruktiva. Individen bör 
utveckla och använda sina egna resurser för att hantera stress. Slutligen beskriver 
Lundbergs program att individen bör lära sig kontrollera stressreaktioner med hjälp av bl a 
olika avslappningstekniker. 
 
4.3 Reliabilitet och validitet  
Undersökningens har god reliabilitet, eftersom enkäten först testades på tio olika individer.  
Enkäten omarbetades vid ett flertal tillfällen efter testpersonernas förslag och idéer. 
Anledningen till detta var att försäkra sig om att kommande respondenter skulle uppfatta 
frågorna på det sätt som var avsett.  
Svagheterna var att vissa frågor kan trots allt ha missuppfattats av respondenten, att frågorna 
trots att de testats flera gånger inte mätte det de var avsedd att mäta. Uppsatsens reliabilitet 
ökade genom att den bestod av både en empirisk och en teoretisk studie, som kunde 
bekräfta varandra.  
En fara fanns dock angående reliabiliteten då företag tackade nej till att medverka i 
enkätundersökningen med motiveringen att de inte hade tid. Detta medförde att 
information från en viktig grupp saknades i resultatet, vilket i sin tur innebar att uppsatsen 
kunnat få ett annat resultat.  
Undersökningens validitet styrktes av att urvalet var representativt för den grupp som valts 
att undersöka. Den grupp som undersöktes tillhörde den yrkesgrupp som vi hade för avsikt 
att undersöka. 
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4.4 Framtidsvisionen – ”känslan av sammanhang” 
Bilden som vuxit fram mer och mer genom vårt arbete är att begreppet ”känslan av 
sammanhang” spelar en nyckelroll i hur individen skall kunna hantera stress, inte bara i sin 
arbetssituation utan också i sin livssituation. Det väcker nya frågeställningar, som: Hur 
påverkar individens självkännedom dennes stresshantering?   
 
I framtida forskning skulle det, som vi tidigare nämnt, vara intressant att närmare studera 
balansen mellan arbetsliv och privatliv. Att titta på vilka rehabiliteringsåtgärder som måste 
till för att, som Theorell (2003) skriver, individens externa kontroll-lokus skall flyttas mot 
det interna hållet och vilka åtgärder som måste till för att individen skall känna kontroll 
över sin vardagssituation.   
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         Bilaga 1 (2)  
 
 
 
 
 
     Luleå …………… 
 
Hej! 
 
 
Vi vill tacka för att vi genom ert deltagande får möjlighet att genomföra denna 
undersökning. 
Det kommer att vara till hjälp i vårt arbete, om ni kan notera hur många kvinnor 
resp. män som getts möjlighet att svara på enkäten. Genom detta kommer vi att 
kunna se fördelningen av kön hos den grupp som valt att inte delta i 
undersökningen. 
 
Om det dyker upp frågor från dig eller de som deltar i undersökningen kan ni 
gärna ringa oss på telefon: Anna-Lena : 070/26 59 175 eller Marita: 070/21 73 906 
 
 
 
 
Av de som getts möjlighet att delta i undersökningen är: 
 
 
……….. st kvinnor. 
 
 
……….. st män. 
 
 
 
Vi hämtar enligt överenskommelse enkätsvaren …….dagen den ……………… 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Anna-Lena Björkenäs & Marita Lundkvist 
 
 



      Bilaga 2 (2) 

 
Stress i arbetslivet 

 
 
Hej! 
Vi läser psykologi på Luleå tekniska universitet, och har valt att skriva om stress i 
arbetslivet i vår c/d – uppsats. Syftet med vår undersökning är att kartlägga hur 
man skall gå tillväga för att förebygga stressrelaterade sjukdomar hos den 
arbetande individen. 

 
Vi vill påpeka att ditt deltagande är frivilligt. Du som deltar i undersökningen är 
anonym, detta innebär att ditt svar inte kan kopplas till dig som person. I 
undersökningen kommer flera arbetsplatser att delta, även dessa kommer att vara 
anonyma. Resultatet av undersökningen kommer enbart att presenteras som en 
sammanställning över de arbetsplatser som deltagit. 
 
Behöver du nå oss för frågor, ring: Anna-Lena tel: xxx/xx xx xxx eller Marita  
tel: xxx/xx xx xxx.  
 
Tack för att du tar dig tid att medverka! 
Anna-Lena Björkenäs & Marita Lundkvist 
 
 



Besvara frågorna i enkäten genom att ringa in det 
alternativ som passar bäst in på dig. 
 
 

1. Bakgrundsfrågor 
 

a) Jag är: 

   kvinna          man 
 
 
b) Min ålder är: 
    
  ………………. 
 
 
c) Civilstånd: 
     
 ensamstående          sambo          gift 
 
 
d) Har du barn? 
      
Ja          Nej          
 
 
e) Jag är: 
    
tillsvidareanställd          vikarie          visstidsanställd 
 
 
g) Min arbetstid är: 
    
heltid          deltid            
 
 
h) Vilken är din högsta skolutbildning? 
 
    
Grundskola       Gymnasieskola       Högskola/universitet/annan eftergymnasial utbildning         



2. Personliga egenskaper 
 

a) Jag är en person som ger mig själv ett positivt erkännande när jag lyckats bra 
med något. 
 
 
 Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid      oftast      ibland      sällan       aldrig     
 
 
b) Jag är en person som säger vad jag tycker när jag sitter i möte (på fritiden eller 
på min arbetsplats).  
 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast                 ibland     sällan      aldrig    
 
 
c) Jag är en person som skyller mitt beteende på andra och/eller på olika 
omständigheter. 
 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid     oftast     ibland     sällan     aldrig    
 
 
d) Jag är en person som tar emot andras beröm med att säga ”Tack!” istället för ex. 
”Äsch, det var väl inget ….”. 
 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
   alltid     oftast      ibland     sällan     aldrig    
 
 
 
 
 
 
 



3. Upplevelse av krav i arbete 
a) Hur ofta känner du att du måste avstå från lunch/fikaraster, arbeta över eller ta 
med arbete hem? 

Varje dag      några dagar/ vecka         några dagar/månad         några dagar/år          aldrig 
 
b) Jag upplever min arbetssituation så stressig att jag under minst halva 
arbetsdagen inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än mitt arbete. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid        oftast         ibland    sällan      aldrig    
 
c) Jag anser att mitt arbete, under större delen av dagen kräver min fulla 
uppmärksamhet och koncentration. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast                ibland     sällan     aldrig    
 
d) Jag tycker att jag i mitt arbete, har alldeles för mycket att göra. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid         oftast                ibland     sällan      aldrig    

e) Jag anser att jag kan välja min arbetstakt själv. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid         oftast           ibland     sällan     aldrig    
  
f) Jag upplever att jag får delta i beslut och planering av det egna arbetet. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid         oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
g) Jag bestämmer (i den mån arbetet tillåter) själv när arbetsuppgifterna skall 
utföras. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
h) Jag upplever att jag har inflytande över min arbetssituation i helhet. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid        oftast                ibland     sällan      aldrig    



4. Upplevelse av socialt stöd 
 
 
a) Jag får stöd och uppmuntran från mina chefer, när min arbetssituation är 
besvärlig. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid                oftast                ibland     sällan     aldrig    
 
 
b) Jag får stöd och uppmuntran från mina arbetskamrater, när min arbetssituation 
är besvärlig. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
 
c) Jag får stöd och uppmuntran från mina närstående, när min arbetssituation är 
besvärlig. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid         oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
 
d) Jag upplever olust att gå till mitt arbete. 

Varje dag      några dagar/vecka         några dagar/månad         några dagar/år          aldrig 
 

e) Jag trivs och känner glädje i min arbetssituation. 

Varje dag      några dagar/vecka         några dagar/månad         några dagar/år          aldrig 
 

 

 

 

 

 



5.Upplevelse av informativt/tekniskt stöd 
 
 
a) Jag upplever att jag får den information jag behöver för att kunna utföra mitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid                oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
b) Jag upplever att jag får det tekniska stöd (ex. data, maskiner o dyl.) som jag 
behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett tillfredsställande sätt. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast     ibland      sällan      aldrig    
 
c) Jag upplever att jag har den kunskap som jag behöver för att kunna utföra mitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
d) Jag upplever att, när arbetsbelastningen blir för hög för mig, så finns det 
möjlighet att få ett ”extra handtag”. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid                oftast                ibland     sällan     aldrig    
 
e) Jag upplever att jag i mitt arbete har möjlighet att utvecklas. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast                ibland    sällan      aldrig    
 
Jag upplever att mina åsikter och idéer på arbetsplatsen respekteras av… 
f) ...chef/ledning. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid               oftast                ibland     sällan      aldrig    
 

g) ...arbetskamraterna. 

 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid     oftast                ibland      sällan      aldrig    



6. Balansen mellan arbete och privatliv 
 
a) Jag kan koppla ifrån mitt privatliv när jag är på arbetet. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid    oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
b) Jag kan koppla ifrån mitt arbete på min fritid. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid       oftast       ibland     sällan      aldrig    
 
 
Mitt arbete påverkar min tid och ork för… 
Är du ensamstående,  gå vidare till fråga d. 
 
c) …umgänge med min partner. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid     oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
 
Har du inte egna (eller partners) barn, gå vidare till fråga e. 
 
d) …engagemang och umgänge med familjens barn. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid         oftast                ibland     sällan      aldrig    
 
 
e) ...umgänge med släkt och vänner. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid         oftast         ibland      sällan      aldrig    
 
 
f) …avkoppling och tid för mig själv. 
 
Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer          Stämmer 
 alltid         oftast      ibland     sällan      aldrig    
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 




