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Förord 
 

Män och kvinnors stress är ett aktuellt ämne som har uppmärksammats i både forskning och 

media. Med ökade kunskaper kan både hälsoskillnader och stress som en fara för individens 

egen hälsa minimeras, vilket kan gynna både samhälle och individ i linje med de mål för 

folkhälsan (2002/03:35) som regeringen föreslår gällande att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Att män och kvinnor 

reagerar olika på stress kan vi relatera till i våra egna liv förutom att det också är ett ämne som 

forskats mycket på. Så vad kunde vi göra annorlunda? Det vi kände oss nyfikna på i denna 

studie var den personliga upplevelsen av stress i relation till stresshantering och 

hälsopromotivt stöd. Kombination av dessa områden i vår studie möjliggör en större bredd, ett 

djupare resonemang samt en ökad förståelse för män och kvinnors stress. I denna studie 

belyser vi män och kvinnors upplevelse och hantering av stress för att på så sätt öka 

förståelsen för olikheter. Som Hälsovägledare har vi en viktig roll och bred kunskap inom det 

hälsopromotiva och hälsofrämjande perspektivet för att professionellt bemöta män och 

kvinnor utifrån dessa olikheter. Genom att också belysa män och kvinnors egna önskemål för 

stöd i sin stresshantering så hoppas vi att studien kan bidra till utvecklande av hälsofrämjande 

interventioner. Vår egen nyfikenhet i ämnet har bland annat kommit från egen erfarenhet av 

stressens påverkan men också som ett vidareutvecklat intresse från kursen ”Stressfysiologi”. 

Ett särskilt tack till handledare Anitha Risberg som med sin kunskap i ämnet bidragit till vår 

inspiration. Ett stort tack också till alla respondenter som valde att bidra till att vidareutveckla 

kunskapen ännu mer!  
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Abstrakt 
 

Det finns vetenskapliga belägg för att män och kvinnor reagerar olika på stress men behovet 

av forskning kring hur det ser ut och varför samt hur vi kan åstadkomma förändring kvarstår. 

Syftet med vår studie var att beskriva män och kvinnors upplevelse och hantering av stress. I 

denna studie är det män och kvinnors egen upplevelse och hantering av stress som ligger till 

grund för resultaten. Datainsamling gjordes genom en enkät som lades ut på sociala media, 

riktad till män och kvinnor i arbetsför ålder (20 till 65 år). Det resulterade i 233 respondenter. 

Studien har en kvantitativ ansats. Datamaterialet fördes över till en matris i Microsoft Excel 

och sedan till grafer. Dataanalysens resultat består av relevanta fynd kopplat till skillnader i 

män och kvinnor upplevelse och hantering av stress. Resultaten visar lika hög andel oro och 

ångest hos män och kvinnor men fler män än kvinnor upplever att de går på högvarv av stress. 

Kvinnor upplever sin stress mer frekvent som en fara för egen hälsa i jämförelse med män. 

Hälsovägledare kan ha nytta av studien utifrån ett hälsopromotivt perspektiv för att bistå ett 

mer individanpassat stöd i stresshantering som tar hänsyn till män och kvinnors olika sätt att 

uppleva och hantera stress.  

 

Nyckelord: Män och kvinnors stress, stresshantering, Coping strategier, Hälsopromotion och 

stress. 
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Abstract 

There is scientific evidence that men and women react differently to stress but the need for 

research into how it looks and how we can achieve change persists. The aim of our study was 

to describe men and women's experience and management of stress. In this study, the men 

and women's own experience and management of stress is the basis of the results. Data 

collection was done by a questionnaire on the social media, targeted to men and women of 

working age (20-65 years). This resulted in 233 respondents. The study has a quantitative 

approach. The data material was transferred to a matrix in Microsoft Excel and then to graphs. 

The results of data consists relevant findings linked to differences in men and women`s 

experience and management of stress. The results show equal high proportion of concern and 

anxiety among men and women but more men than women experience that they go into 

overdrive of stress. Women feel their stress more frequently as a danger to their own health in 

comparison with men. Health guides can benefit from the study on the basis of a preventive 

health perspective to assist more personalised support in stress management which takes 

account of men and women's different way to experience and manage stress. 

 

Keywords: Men and Women's Stress, Stress Management, Coping Strategies, Health 

Promotion and Stress. 
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Introduktion 

Hälsoskillnader mellan män och kvinnor 

Regeringens proposition (2002/03:35) lyfter fram betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv då 

skillnader i hälsa mellan kvinnor och män är omfattande och kostsamt för samhället. Kvinnor 

lever i genomsnitt längre än män samtidigt som de uppvisar fler symptom på sjuklighet. 

Kvinnor söker också sjukvård, konsumerar läkemedel och är sjukskrivna i betydligt större 

utsträckning än män (ibid.). Perry (2015) visar på skillnader kopplat till livslängd, attityd och 

värdering kring att söka medicinsk hjälp och råd. Författaren anser att det behöver göras 

mycket arbete för att ta itu med skillnaden i livslängd samt med att förändra attityder och 

livsstil med mera. Forskning visar bland annat att män tar större risker med sin hälsa och är 

mindre benägna än kvinnor att vara medvetna om sina sjukdomssymptom (Baker, 2016). De 

använder primärvården mer sällan än kvinnor, särskilt för mental ohälsa (ibid.). Enligt 

folkhälsomyndigheten (2016) är mäns dödlighet högre än kvinnors redan från spädbarnstiden, 

med högre dödlighet för pojkar än för flickor. I ungdomsåren (ålder 16–24 år) har män högre 

dödlighet i både olyckor och självmord vilket fortsätter i åldern 25–44 år med fordonsolyckor 

och drunkning med mera Bland män i 40-års ålder börjar hjärt- och kärlsjukdomar göra sig 

tillkänna, med en topp kring ålder 55–64 år i dödlighet (ibid.). Studier fastställer också att 

män oftast skattar sin hälsa högre än kvinnor och att deras psykiska besvär tar sig andra 

uttryck än kvinnors, där bland annat missbruk och alkohol kan bli en del av en copingstrategi 

för män (folkhälsomyndigheten, 2016). Enligt Gough (2013) väljer kvinnor hälsosammare 

matvanor än män, men författaren menar att mäns problematiska ätande och drickande till 

viss mån minskas genom idrott och fysisk aktivitet som är ett vanligt förekommande sätt att 

hantera stress på för vissa män.  

Män dör tidigare men kvinnor stressar mer 

Vår egen upplevelse är att vi via media nås av larmrapporter som bland annat vittnar om att 

kvinnor är mer stressade än män och att kvinnor drabbas värst av stressen med ökade 

sjukskrivningar och allmän ohälsa. Frankenhaeuser (1993) menar att kvinnor är mer utsatta 

för stress än män. Författaren har bidragit till betydelsefull forskning i ämnet och hon belyser 

bl.a. att det som ligger till grund för en stor del av kvinnans stress är den dubbla arbetsbördan 

som kvinnor har av arbete, hem och familj. Björnberg (1994) understryker att kvinnors 

psykiska hälsa och välbefinnande är sämre än männens. Författaren anser att det hänger 

samman med arbetsfördelningen i hemmet och arbetslivets villkor. Anderberg (2001) 

understryker att påfrestningar i såväl arbetsliv som familjerelationer kan utlösa stressrelaterad 

sjukdom. Män påverkas mer av stress på jobbet, det vill säga prestationer och kvinnor av 

stressen hemma och relationer enligt Lindgren (2011). Kvinnor som känner sig stressade i 

familjen eller relationen löper tre gånger så hög risk att få återfall efter en infarkt (ibid.). Di 

pilla, Bruno, Taddei & Virdis (2016) menar att 1 av 5 människor i Europa dör av ischemisk 

hjärtsjukdom och i Italien är hjärt och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken bland 

kvinnor. Författarna menar också att kvinnor är känsligare för psykosocial stress än vad män 

är. Dock så beskriver Cheshire, Peters & Ridge (2016) utifrån sin studie att mer än tre 

fjärdedelar av alla självmord i England och Wales begås av män. Detta trots att det i högre 
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utsträckning är kvinnor som rapporterar in om ångest och depressioner, vilket kan förklaras 

som en genusproblematik när det kommer till att söka hjälp. (ibid.). Neupert, Ennis, Ramsey 

& Gall (2015) beskriver att det är viktigt med insatser för att förhindra stress eller minska 

effekterna av stress och att det kan ha enorma fördelar för både livslängd och ett 

framgångsrikt åldrande hos både män och kvinnor. Patrick och Robertson (2016) förordar i 

sin studie bland annat en utveckling av mer framtidsinriktade och handlingsinriktade åtgärder 

exempelvis lösningsfokuserad coaching eller kognitiv beteendeterapi, för att fånga och främja 

stöd och eller engagemang hos främst män.  

Stress och stressorer 

Enligt Währborg (2009) så kan stress uppkomma i olika arenor t.ex. i arbetslivet, i skolan 

eller hemma i familjelivet. Författaren redogör för att det som stressar oss (stressorer) kan 

vara av olika karaktär t.ex. fysiska, mentala eller sociala. Seyle (1976) menar att alla levande 

väsen ständigt är under stress och att allt, både trevliga och mindre trevliga händelser bistår 

stress och slitage på kroppen. Ljung och Friberg (2004) redogör för att begreppet stress i 

biologisk mening kan definieras som ett tillstånd då organismens dynamiska jämvikt 

(homeostas) hotas av yttre eller inre påverkan. Författarna menar också att vårt stressystem 

möter detta tillstånd av hotad jämvikt med både fysiologiska och beteendemässiga reaktioner, 

såsom ökad uppmärksamhet, omfördelning av blodet till hjärnan, skelettmuskulatur, ökad 

hjärtfrekvens och högre blodtryck etc. Andra för tillfället mindre viktiga funktioner som t.ex. 

matsmältningen, får stå tillbaka för andra mer prioriterade reaktioner menar Ljung och Friberg 

(2004). Vårt stressystem är anpassat för kortvarig aktivering och därefter återgång till viloläge 

för återhämtning. Längre tids belastning orsakar problem (ibid.). Lundberg och Wentz (2005) 

redogör för att vi alla har olika sätt att reagera på stress, beroende på hur vi uppfattar 

situationen samt tidigare erfarenheter, livsstil, genetiska faktorer, hälsotillstånd och 

personlighetsfaktorer m.m. Det handlar helt enkelt om en högst individuell förmåga att 

samspela med sin miljö utifrån omgivningens krav (ibid.). Währborg (2009) beskriver att vi 

förutom att påverkas av fysiska omgivningsfaktorer som ljud, kyla och värme även påverkas 

starkt av psykologiska aspekter sett utifrån olika personlighetstyper som benämns som; typ A-

beteende och typ D-beteende. Författaren menar att en individ med ett typ A-beteende bär på 

grunddrag av tävlingsanda, ilska, fientlighet och känsla av tidsbrist samt otålighet, vilket kan 

ha en negativ påverkan på individens blodtryck och blodfettvärden (ökad risk för hjärtinfarkt). 

En person med typ D- beteende däremot beskrivs som mer irriterad, dyster och orolig, ofta 

kopplat med känsla av lågt socialt stöd och låg grad av socialt välbefinnande. Detta beteende 

ger ökad risk för utsöndring av stresshormonet kortisol (ibid.). Währborg (2009) menar också 

att när det gäller emotionella stressorer utgör störningar i relationer en betydande stressor, i 

likhet med sociala stressorer som symboliseras av att man bär på en otillfredsställande känsla 

av att inte kunna påverka situationen, exempelvis enformiga arbetsuppgifter eller höga krav 

på sig själv, ihop med lågt inflytande, (ibid.). Karasek och Theorell (1990) menar att balansen 

mellan känsla av kontroll, socialt stöd och krav är viktig för stresshantering, utveckling och 

kompetens. 
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Hälsopromotivt folkhälsoarbete 

Hammarström och Månsdotter (2008) redogör för värdet av kunskap om hälsokonsekvenser 

som en förutsättning för att utveckla en folkhälsopolitisk och ett folkhälsoarbete som kan 

förbättra både kvinnors och mäns hälsa. Författarna menar att ett samhälle där kvinnor inte 

lider av mer ohälsa än män och där män inte drabbas oftare av för tidig död än kvinnor är ett 

samhälle värt att sträva efter. Ett jämställdhetsperspektiv på folkhälsoarbetet behöver fokusera 

på såväl biologiska som sociala och kulturella faktorer, enligt regeringens proposition 

(2002/03:35). Inom en rad områden saknas forskning om kvinnors hälsa och mer kunskap 

behövs om olikheter mellan könen. Mot bakgrund av kvinnors och mäns skilda livsvillkor, 

livsstil och biologi är ett integrerat genusperspektiv i det nationella, regionala och lokala 

folkhälsoarbetet nödvändigt. Detta krävs för att förverkliga det övergripande målet för 

folkhälsoarbetet och inte minst regeringens mål för jämställdhetspolitiken om ett samhälle där 

kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i 

livet. Det är regeringens bedömning att behovet av forskning om kvinnors och mäns hälsa 

utifrån kön och genus är stort och att forsknings-insatserna behöver öka (ibid.). Hammarström 

och Månsdotter (2008) understryker att forskningsstudier om hur det ser ut och varför 

kommer att fortsätta vara centrala även i framtiden, men att större uppmärksamhet bör ägnas 

frågan om HUR vi kan åstadkomma förändring baserat på den rimliga målsättningen om 

bättre livstidshälsa för både kvinnor och män. 

Hälsopromotion 

Hälsopromotion handlar om en hälsofrämjande process som gör det möjligt för människor att 

öka kontroll över och förbättra sin hälsa, enligt World Health Organisation (WHO, 1986). 

WHO är en organisation som jobbar efter mål och syfte att förbättra jämlikhet i hälsa, minska 

hälsoriskerna, främja hälsosamma livsstilar och inställningar samt svara på de underliggande 

faktorer som påverkar hälsan. En första internationell konferens för hälsopromotion hölls i 

Ottawa i Kanada (Ottawa Charter, 1986) vilket kom att utgöra en milstolpe när det gäller 

hälsopromotion och behovet att ändra maktrelationer mellan hälsosjukvårdsinstanser och den 

enskilda individen. Idén bygger på att möjliggöra för individen själv att öka sitt inflytande i 

frågor som rör hälsa. Enligt Nordenfeldt (1991) är hälsa att må bra samt att ha tillräckligt med 

resurser för att klara vardagens krav och för att förverkliga sina personliga mål. Tengland 

(2008) redogör bland annat för ”livskvalite” som ett viktigt mål inom hälsopromotion och att 

delar som autonomi, frihet, kunskap, självkänsla, självförtroende och kontroll över hälsa och 

liv ingår som viktiga aspekter av detta. Dessa aspekter är väl bekanta för en Hälsovägledare, 

av betydelse utifrån det hälsofrämjande och salutogena perspektivet. Det salutogena 

perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, enligt 

Antonovsky (2005) som grundade det salutogena perspektivet. 

Coping 

Antonovsky (2005) ger en förklaring till begreppet coping som en benämning på hur 

människor hanterar stress. Arnetz och Ekman (2013) ger en liknande beskrivning av coping 

som “bemästrande”. Författarna redogör för två betydelser, dels hur en person löser ett 

problem (strategi) eller personens egen tro på sin förmåga att hantera problemet. 
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Copingstrategier är en åtgärdsreglering inom stress, enligt Skinner och Zimmer-Gembeck 

(2007). Författarna menar att det handlar om en individs handling och beteende för att hantera 

stressens yttre och inre krav. Vilka strategier man väljer beror på hur man hanterar känslor, 

uppmärksamhet och beteende (ibid.). Lazarus (1984) redogör för att coping innefattar två 

övergripande fokus; Problemfokuserad coping som handlar om att klara av/förändra de 

problem som finns i miljön som orsakar stress samt känslofokuserad coping (reglera de 

känslomässiga svaren på problemen). Carver och Scheier (1994) redogör även för en tredje 

copingstrategi; dysfunktionell coping, där individen har andra mindre lämpliga sätt att hantera 

stressfulla situationer på. Brief COPE utvecklades av Carver (1997) för att mäta olika 

copingstrategier. Det är ett frågeinstrument som består av 14 områden som delas in i 

ovanstående nämnda tre delar, som vi tänker är av betydelse för vår studie. Innehållet av 

frågorna finns i bilaga 2. 

Empowerment 

Empowerment är en viktig del i det hälsopromotiva arbetet och kan sägas utgöra en process 

för att möjliggöra människor att ta mer kontroll över sitt liv (Rappaport, 1984; Eklund, 1999). 

I en studie av Tengland (2007) och Tengland (2012) beskrivs begreppet empowerment som 

ett komplext och legitimt mål för hälsofrämjande. Men empowerment är inte bara ett mål, det 

kan också beskrivas som en process eller som ett tillvägagångssätt, enligt författaren. 

Empowerment som tillvägagångssätt involverar deltagarna i problemformulering, 

beslutsfattande och handling, vilket innebär att experterna måste avstå från viss kontroll och 

kraft (ibid). En förutsättning för empowerment är en tilltro på människan och hennes 

förmågor, att individer ses som subjekt och är kapabla att styra sina egna liv (Rappaport, 

1987). En studie av East och Roll (2016) visar att de kvinnor som deltog och arbetade med sin 

empowerment efter studien rapporterade ökad känsla av makt, mer balans och hopp om 

framtiden. I denna studie har vi valt att belysa coping och empowerment som viktiga 

stresshanteringsverktyg eftersom det är strategier som kan vara till stöd för män och kvinnors 

upplevelse och hantering av stress.  

Rationale 

Stressrelaterad ohälsa utgör ett ökande individ-, företags- och samhällsproblem som dessutom 

kostar samhället enorma pengar. Många studier vi tittat närmare på handlar om stress i 

förhållande till olika sjukdomstillstånd eller specifika grupper. Därför valde vi en studie med 

fokus på generell upplevelse och hantering av stress bland män och kvinnor för att undersöka 

likheter och skillnader. Vår studie kan bidra till en ökad förståelse och möjlighet för 

hälsovägledare att bistå ett mer individanpassat hälsopromotivt bemötande baserat på män och 

kvinnors olika behov och önskemål.  
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Syfte 

Syftet är att jämföra män och kvinnors upplevelse och hantering av stress för att få en bredare 

klarhet och förståelse i hur dessa skiljer sig åt. 

 

• Vad skiljer sig åt i män och kvinnors upplevelse av stress?  

• Upplever män och kvinnor själva sin stress som en fara för egen hälsa? 

• Vad skiljer sig åt i män och kvinnors hantering av stress?  

• Vilket stöd för stress föredrar män respektive kvinnor? 

Metod 

Tillvägagångssättet i vår studie var en enkätundersökning där merparten av frågorna bestod av 

frågor med valbara svar förutom en öppen fråga. Den öppna frågan besvarades av 193 

respondenter vilket ställde krav på analysens utförande. En effektiv och passande metod att 

tillämpa när man vill se mönster i större material och göra det mer lättöverskådligt är den 

kvantitativa innehållsanalysen (Nilsson, 2010). Vi ansåg detta vara en passande metod för oss 

då vi vill kunna kvantifiera den öppna frågans svar. Den kvantitativa ansatsen i vår studie är 

av betydelse både i relation till studiens storlek och syfte där resultatet kan förmedlas via 

tabeller, diagram och siffror. Enligt Backman (2016) är kvantitativa metoder de som 

utmynnar i numeriska observationer (eller transformeras till detta), exempelvis enkäter och 

frågeformulär. Det kan komma att handla om parametrar som rör hur ofta, hur många eller hur 

vanligt, vilket enligt Trost och Hultåker (2016) handlar om ett kvantitativt perspektiv. Den 

kvantitativa forskningen syftar till att beskriva och förklara hur de genomförda mätningarna 

utfallit enligt Olsson och Sörensen (2011) samt möjliggör också att undersöka ett större antal 

individer för att få ett så brett material som möjligt. Målet med metoden är att relatera teori 

och verklighet till varandra (ibid.). Valet av metod står i relevans till studiens syfte som är att 

undersöka män och kvinnors upplevelse och hantering av stress. 

Urval 

Urvalet bestod av män och kvinnor i arbetsför ålder (20-65 år) som fick erbjudande om att 

delta i studien via sociala media. Det är ett så kallat stratifierat urval som enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär att en faktor (i vårt fall kön) har samband med det som studeras. I 

vår studie visste vi inte i förväg vilka som skulle komma att svara (slumpmässigt) däremot så 

har vi valt gruppen män och kvinnor (kön) för att syftet i vår studie är att jämföra män och 

kvinnor. Efter en genomgång av enkätsvaren räknade vi bort ett antal dubbletter och några 

ofullständigt ifyllda enkätsvar. Det material vi tillslut kom att utgå från grundar sig på 233 

respondenter. Av dessa 233 personer så var det 74 män och 159 kvinnor i åldrarna 20-65 år. 

Vi hade ett önskemål att få in lika stor andel män och kvinnor, men så blev det inte. 
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Datainsamling  

Data samlades in genom en webbaserad enkät som skapades i Google forms. Enkäten bestod 

av 3 delar. Den första är mer allmän och de två övriga baseras på validerade mätinstrument.  

Del 1 innehöll bland annat bakgrundsfrågor om respondenten gällande ålder, kön, 

sysselsättning samt en öppen fråga utifrån temat upplevelse av stress; ”Vad är stress för dig”? 

Denna fråga har sin betydelse dels för att den ger uttryck för upplevelsen av stress på ett mer 

personligt plan men det är också en fråga som vi anser kan bidra till att främja ökad 

medvetenhet. Genom att män och kvinnor redan här får börja reflektera över sig själv skapas 

empowerment som nämnts tidigare, av betydelse för känslan av egenmakt. Del 1 innehåller 

även en skalfråga ”Händer det att du känner att stress kan vara en fara för din hälsa. Denna 

besvaras genom att sätta kryss för sällan/aldrig, ibland, ganska ofta eller väldigt ofta. På sista 

frågan i del 1”Om du skulle behöva stöd för din stress, vilket stöd skulle du föredra? kunde 

respondenterna välja ett svarsalternativ av olika metoder.  

Del 2 i enkäten handlar om hantering av stress. För att få en bild av män och kvinnors 

hantering av stress valde vi enkäten Brief COPE (Carver, 1997), (se Bilaga 2), som har visat 

sig vara ett giltigt och tillförlitligt instrument för att mäta copingstrategier. Den besvaras i hur 

väl man brukar använda de olika copingstrategierna i en fyrgradig Likertskala från 1-4, (1= 

mycket sällan och 4= mycket ofta). Den har översatts till svenska och består av 28 påståenden 

som innefattar 14 olika områden (copingstrategier) med två påståenden för varje område; 

självdistraktion, aktiv coping, förnekande, alkohol/droger, emotionellt stöd, instrumentellt 

stöd, uppgivenhet, ventilering av känslor, positiv omtolkning, planering, humor, accepterande, 

religion och självanklagelse. Dessa kan vidare grupperas in i tre olika områden: 

problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och dysfunktionell coping.  

Del 3 i enkäten utgörs av den svenska versionen av Perceived Stress Scale (PSS). PSS är 

utvecklad av Cohen, Kamarek och Marmelstein (1983). Den består av 10 frågor som handlar 

om hur ofta vissa upplevelser, känslor och tankar förekommit den senaste månaden (se bilaga 

3). Det finns fem svarsalternativ till varje fråga och de varierar från aldrig till mycket ofta och 

poängsätts från 0 till 4. Vissa frågor berör positiva upplevelser (1,2,3,6,9,10) vilka poängsätt 

så att “väldigt ofta” har högst poäng (4). Övriga frågor (4,5,7,8) berör negativa upplevelser 

och poängsätts i omvänd ordning så att svarsalternativ “aldrig” har högsta poäng (4). Både 

den engelska och svenska versionen av PSS har en god validitet gällande mätning av skattad 

stressnivå (Cohen, Kamarek & Marmelstein, 1983). Vår intention är att med hjälp av svaren 

på enkäten kunna göra en jämförelse mellan män och kvinnors svar. Detta kan sägas utgöra 

ett stickprov av del av population, så kallat slumpmässigt urval, enligt Ejlertsson (2012). 

Etik  

Vetenskapsrådet (2002) redogör för informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav. Enligt informationskravet har vi i ett följebrev med enkäten informerat 

deltagarna om projektets syfte och tillvägagångssätt, samt att deltagandet är frivilligt och att 

de har möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång (bilaga 1). De 

som valde att delta i studien gav sitt samtycke genom att skicka in sitt enkätsvar. Gällande 
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konfidentialitetskravet som innebär att inga personuppgifter får hanteras eller lämnas ut till 

utomstående och att avrapportering ska ske i former som omöjliggör identifiering, enligt 

vetenskapsrådet (2002), så innehöll denna studie inga personuppgifter eller persondata. I 

studiens frågeformulär (enkät) deltar informanterna endast som man eller kvinna i åldersgrupp 

20-65 år, vilket innebär att inga namn eller personuppgifter hanteras. Innan enkäten skickades 

ut så gjorde vi en forskningsetisk reflektion på dess innehåll för att eliminera delar som skulle 

kunna uppröra/väcka känslor av negativt slag eller på annat sätt utgöra en känslig ståndpunkt. 

På frågan som gällde Kön så valde vi ett svar utifrån biologiskt kön, därav fanns inga 

alternativ för ett tredje kön (hen), eftersom vår studie handlar om män och kvinnor.  

Dataanalys  

Microsoft Excel användes som verktyg för dataanalysen. För att kunna genomföra analys på 

datamaterialet så kodades alla svarsdelar från text till numerisk kod hela vägen från del 1-3. 

Män och kvinnor fick varsin kod (1,2), åldersspann delades in (1-4) samt sysselsättning (1-6). 

Datamaterialet från den öppna frågan ”Vad är stress för dig?” sammanställdes i en kvantitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Med induktiv ansats menas en förutsättningslös analys 

av texter, enligt Lundman, Hällgren och Graneheim (2008).  

Kvantitativ innehållsanalys 

58 män och 140 kvinnor valde att svara på den öppna frågan. Det var 16 män och 19 kvinnor 

som valde att inte svara på frågan. Vi bedömde att de 198 informanter som deltog var 

tillräckligt för att kunna överblicka skillnader/likheter mellan män och kvinnor.  Vi gjorde 

först en översikt av det material som innehöll text, för att kunna utforma passande variabler 

och kodschema. Variablerna i kodschemat i denna studie utformades på ett sätt som gjorde att 

de kunde skildras kvantitativt. Genom att skildra variabler kvantitativt uppnås kvantitet och 

det går således att dra statistiska slutsatser (Nilsson 2010). Med inspiration av Graneheim och 

Lundman (2004) gjordes en första bearbetning av textinnehåll:  

1. Alla 198 svaren lästes noga igenom, av båda forskarna. 

2. Meningsbärande enheter urskildes/markerades.  

3. Varje meningsbärande enhet kondenserades till ett kortfattat ord/sammanhang.  

4. En underkategori och kategori smalnade av materialet. 

5. Kategorierna fick en numerisk kod för att kunna analyseras. 

6. En summering av kategorierna gjordes i Excel. 
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Exempel på Meningsbärande enhet, kondensering, underkategori, kategori och Kod: 

Meningsbärande enhet Kondensering Underkategori Kategori Kod

Skakningar, oro,ångest Oro Fysiskt/mentalt Symptom 1

Sömnproblem, koncentr.störn Sömn Fysiskt/mentalt Symptom 1

Mental pressångest, rörigt huvud Huvud Fysiskt/mentalt Symptom 1

När tiden ej räcker till Tid Tidsbrist Känsla 2

För mycket att göra på jobbet Göra Otillräcklighet Känsla 2

Oklarheter och otydlighet Kontroll Brist på kontroll Känsla 2  

Kodschema:

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3    2.4 2.5

Smärta Oro/ Högvarv Sömn/ Tidsbrist Otillräcklighet Brist På kontroll Arbete Vardag 

ångest Energi  

 Meningsenhet

1.      Symtom 2.      Känsla

 

Brief COPE 

I Brief COPE kodades svaren enligt Muhonen och Torkelson (2005); ”mycket sällan” till 1 

poäng, ”ganska sällan” till 2 poäng, ”ganska ofta” till 3 poäng och ”mycket ofta” till 4 poäng. 

Därefter slogs poängen samman på de två frågor som mäter samma copingstrategi enligt 

Carvers (1997) indelning. Desto högre poäng i respektive copingstrategi, desto mer frekvent 

användande. Resultaten redovisades i grafer och värden. 

 

PSS-10 

I Perceived Stress Scale (PSS-10) kodades svaren enligt Cohen, Kamarck och Mermelstein 

(1983). ”aldrig” till 0 poäng, ”sällan” till 1 poäng, ”ibland” 2 poäng, ”ganska ofta” 3 poäng, 

”mycket ofta” till 4 poäng. För att räkna ut den skattade stressnivån (PSS) så fick frågorna 

1,2,3,6,9, 10 en poängsättning där “väldigt ofta” har högst poäng (4). Övriga frågor (4,5,7,8) 

poängsätts i omvänd ordning så att svarsalternativ “aldrig” = 4 poäng. Därefter beräknades 

den totala stressnivån för alla respondenter och redovisades i poängvärde. 
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Resultat 

Resultaten redovisas utifrån syftet att undersöka män och kvinnors upplevelse och hantering  

av stress. Resultaten beskrivs i procent. Det totala antalet respondenter var 233 stycken. 

Antalet män är 74 stycken (32 %) och antalet kvinnor var 159 stycken (68 %).  

n= antal respondenter 

Ålder och sysselsättning 

Respondenterna i studien fördelades i olika åldersgrupper och sysselsättningsområden.  

 

Figur 1. Resultatet visar att de flesta män som deltar är i åldersgrupp 50-65 år (34 %) samt 40-50 år 

(31 %). De flesta kvinnor som deltar är i åldersgrupp 40-50 år (29 %) samt 30-40 år (28 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Visar att de flesta män och kvinnor i studien var anställda. 
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Män och kvinnors upplevelse av stress 

Män och kvinnors upplevelse av stress resulterade i två kategorier; Symtom och Känsla. De 

kategorier som män och kvinnor gav uttryck för under “Symtom” handlade om både fysiska 

symtom som smärta och hjärtklappning/hög puls, högvarv samt mer mentala symtom som 

oro/ångest, dålig sömn och låg energi. Det var fler kvinnor (33 %) än män (18 %) som 

relaterade sin stress till ett symtom. 

 

Figur 3. Visar män och kvinnors upplevelse av stress kopplat till fysiska och mentala symtom. 

Resultaten visar att fler män (57 %) än kvinnor (47 %) upplever att de går på högvarv i sin stress, med 

lika stora delar av upplevd oro och ångest (29 %). Några kvinnor uppger också smärta som symtom. 
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De kategorier som män och kvinnor gav uttryck till under “Känsla” handlade om tidsbrist, 

otillräcklighet och brist på kontroll, med kopplingar generellt till jobbet eller vardagen. 

Det var fler män (61 %) än kvinnor  (55 %) som relaterade sin stress till en känsla. 

 

  

Figur 4. Visar att kvinnor generellt upplever en större andel tidsbrist, känsla av otillräcklighet och 

brist på kontroll än männen. Män relaterar sin upplevelse av stress till 37 % direkt till jobbet jämfört 

med kvinnor (14 %).  Fler kvinnor (12 %) än män (6%) kopplar sin upplevelse av stress direkt till sin 

vardag (familj/barn, livspussel). Några män och kvinnor gav uttryck för stress som positiv drivkraft. 

Stress - en fara för egen hälsa? 

 n = 233 

Figur 5. Visar att kvinnor väldigt ofta (28 %) upplever sin stress som en fara för sin hälsa i jämförelse 

med män (4 %). Män upplever sällan eller aldrig (34 %) sin stress som en fara för sin hälsa. 
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Skattning av stress 

PSS (perceived Stress Scale) är en metod som användes i studien för att göra en skattning av 

män och kvinnors stressnivå på en skala av 0-40. Ju högre poäng desto mer stress.  

 

 

Figur 6. Tabellen visar att 19 % kvinnor har hög stresspoäng på mellan 30-40 poäng till skillnad mot 

män som istället har sin högsta del (67 %) inom området för 10-20 poäng, vilket visar på lägre 

stresspoäng.  

 

Medelvärdet på män och kvinnors stress (PSS-scale): 

 

Figur 7. Tabellen visar män och kvinnors medelvärde på stress mätt med PSS-scale. Kvinnor har ett 

högre medelvärde än män vilket innebär ett högre stressvärde. 
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Män och kvinnors hantering av stress 

Män och kvinnors medelvärde på olika copingstrategier.  

 

Figur 8. Visar medelvärdet på de olika copingstrategierna där 4 är maxvärde. Ju högre värde desto 

mer använd copingstrategi. Resultatet visar att de tre främsta copingstrategierna för kvinnor handlar 

om aktiv coping, planering och självanklagelser. Männens tre främsta strategier handlar om aktiv 

coping, planering och positiv omtolkning. Den största skillnaden mellan män och kvinnor är att 

kvinnor använder sig av mer ventilering av känslor, emotionellt och instrumentellt stöd samt 

självanklagelser än vad män gör.  

*aktiv coping = att aktivt ta tag i situation/problem 

*instrumentellt stöd = att googla eller söka råd och information från andra 
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Vilket stöd för stress föredrar män och kvinnor? 

 n = 233 

Figur 9. Graferna visar att män föredrar avslappning/meditation (23%) som stöd i sin stress, 

problemlösning/handlingsplan (22%) samt fysisk motion (16 %).  

Kvinnor föredrar problemlösning/handlingsplan (23%) kognitivt stöd/tankemönster (21%) samt 

avslappning/meditation (20%). 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka män och kvinnors upplevelse och hantering av stress. 

Vårt val av webbaserad enkätform var en strategi för att nå ut till så många som möjligt. 

Enligt Trost (2012) så är metoden också mer kostnadseffektiv än en enkät i pappersform. Vi 

fick ett stort gensvar. Vi hade dock önskat en mer balanserad fördelning av enkätsvaren som 

resulterade i 159 kvinnor och 74 män. Man kan säga att denna fördelningen speglar den 

forskning som säger att män inte uppmärksammar sin hälsa på samma sätt som en kvinna. Vi 

upplevde att kvinnorna generellt visade större intresse än män att delta i vår studie och 

besvara vår enkät. Det var också kvinnorna som var duktiga på att sprida vidare till fler 

respondenter att delta, vilket ytterligare tillförde fler kvinnor än män till vår studie.  

Validitet och reliabilitet 

Frågorna till enkäten grundades främst på redan validerade frågeformulär som vi såg var av 

värde för vår studie (PSS-10 och Brief COPE) eftersom de avser stress och stresshantering. 

Det besparade oss tid att de redan var erkända som metoder för god validitet samt giltiga och 

tillförlitliga instrument, vilket kändes tryggt. Olsson och Sörensen (2011) menar att om det 

finns utarbetade och testade instrument så är det bättre att använda dessa än att arbeta fram 

egna, eftersom det är en vetenskap i sig. Författarna redogör även för att validitet avser att rätt 

sak mäts, vilket vi tycker att vi har stöd för i vår studie. Genom att använda redan validerade 

mätinstrument så skapades validitet redan från början i vår studie. Reliabilitet innebär enligt 

författarna att samma resultat uppnås vid varje mätning. När det gäller den öppna frågan och 

den kvantitativa innehållsanalys som gjordes på 198 respondenter så var det mycket 

tidskrävande. Graneheim och Lundman (2012) menar att det är viktigt för en forskare att visa 

trovärdighet i resultat, vilket handlar om giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

Författarna menar att man ska vara försiktig och noggrann med att kategorisering, tema och 

kodning ska stämma överens med textens innehåll. Allt datamaterial från enkäten skrevs över 

i Excel. Innehållsanalysen ägnades många timmar åt att räkna, sortera, kategorisera och koda 

varje respondents svar för hand i en matris i Excel. Den analyserades både en, två och tre 

gånger för att säkerställa att samma slutsats och resultat uppnåddes. Vi har också beskrivit 

själva utförandet av studien väl. Detta anser vi ger en god grund för studiens tillförlitlighet, 

trovärdighet, validitet och realibilitet. 
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Enkäten 

Den öppna fråga som fanns med i vår enkät, blev med stöd av en innehållsanalys omkodad 

från text till siffror. Det innebar förmodligen mer arbete, men det gav en större bredd i 

studien. De frågor som rörde hantering av stress utformades främst med koppling till coping- 

strategier, vilket är ett viktigt begrepp inom stresshantering. Vår tanke med studien var att 

dels öka förståelsen för likheter och skillnader mellan män och kvinnor kring upplevelse och 

hantering av stress men också att utifrån studiens resultat kunna föra vidare ett hälsopromotivt 

resonemang kring hur dessa grupper bäst kan bemötas. Därför lade vi även in en fråga i 

enkäten kring vilka metoder av stöd för sin stress respondenterna skulle föredra, om de fick 

välja. Vi lade ner mycket tid på enkätens utformning och layout då det kändes viktigt att det 

såg bra ut. Vi uppnådde en hög svarsfrekvens, men inte så jämt fördelad som vi hade önskat.  

Vad som kan påverka svarsfrekvens är bland annat antalet frågor. Olsson och Sörensen (2011) 

menar att dessa ska vara enkla och lätta att fylla i. Vi hade 44 frågor i vår enkät som var 

beräknad till 10 min svarstid. I efterhand så kan vi tycka att antalet frågor hade kunnat 

minskas ner. Det som är svårt att påverka är de bortfall som tycks vara en risk i öppna frågor. 

Där kunde vi se att 35 stycken män och kvinnor valde att inte svara. Eftersom vi hade ett stort 

grundmaterial redan från början så hade vi ändå tillräckligt stort material för att kunna ta 

frågan vidare med de 198 respondenter som kvarstod. Men det är bra att tänka på aspekter 

som risk för bortfall när det gäller öppna frågor i en enkät som i övrigt är kryss -och 

skalfrågor. Vi hade också ett bortfall på grund av att “Kön” ej var ifyllt och det hade man 

kunnat förhindra om man hade haft en förinställning på att just den frågan måste vara ifylld.  

 

Den svaghet vi kan känna i studiens tillvägagångssätt handlar om den kvantitativa 

innehållsanalysen och kodningen som riskerar att påverkas av forskarens eget perspektiv 

vilket kan sägas utgöra en risk, lika väl som att ju fler moment och övergångar som 

datamaterialet har desto lättare att någon siffra hamnar snett. Därför har processen med 

analysarbetet varit både tids och tålamodsprövande. All databearbetning har noggrant 

analyserats och sammanställts som resultat presenterade i procent med tabeller och staplar.  
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Resultatdiskussion 

För att kunna undersöka män och kvinnors upplevelse och hantering av stress så ställdes frågor 

kopplade till män och kvinnors personliga upplevelse av stress samt frågor kring hantering av 

stress. Frågorna ställdes till stor del utifrån begreppet “coping” eftersom det är ett viktigt 

begrepp inom stresshantering. Den öppna frågan kring stress var viktig för att skapa ett djup. 

Några av studiens fynd var bland annat att män och kvinnor gav uttryck för lika hög andel oro 

och ångest men att något fler män än kvinnor upplever att de går på högvarv av stress. Mäns 

stress är till större del än kvinnors relaterat till jobb. Kvinnor upplever generellt en större andel 

otillräcklighet, tidsbrist och brist på kontroll än män och oftare i relation till vardag. Fler män 

än kvinnor uttrycker sin upplevelse av stress som att de går på högvarv samtidigt som 

kvinnorna väldigt ofta upplever att deras stress är en fara för deras egen hälsa. Män visar en 

lägre stresspoäng än kvinnor i PSS-stress scale och upplever inte själva att deras stress är en 

fara för egen hälsa.  

Upplevelse av stress 

En studie gjord av Pelletier och Laska (2012) visade att unga vuxna med lägre 

socioekonomisk status kände av tidsbrist och tidsbegränsningar mer, och de hade också en 

sämre hälsosam balans. Tung belastning och långa arbetsdagar var vanliga orsaker till 

tidsbrist hos män, medans livssituation och familjeliv var kvinnors främsta orsak till tidsbrist 

(ibid.). Att mäns tidsbrist vanligen orsakas av tung belastning och arbete likaväl som kvinnors 

tidsbrist främst orsakas av livssituation och livspussel kan vi konstatera i ett likartat resultat i 

vår egen studie. Vi valde dock att inte fokusera på socioekonomisk status, utan fokuserade på 

män och kvinnor generellt i arbetsför ålder. Pelletier & Laska (2012) menar på att förbättrad 

coping och stresshanteringsstrategier kan hjälpa unga vuxna att balansera krav och minska 

den upplevda tidsbristen och tidsbegränsningen samt andra hälsofaror. Ett önskemål med vår 

studie var att resultatet skulle kunna bidra till ökad kunskap för att bistå en hälsopromotiv 

utveckling av hälsofrämjande interventioner anpassade efter män och kvinnors olika 

utgångslägen. Schwanen, Kwan & Ren (2008) beskriver i sin studie att man måste minska 

skillnaderna i könsfördelningen i hushållet för att skapa en förbättrad balans mellan arbetsliv 

och vardagsliv. En viktig faktor är att övertyga män att ta ansvar för en större del av 

hushållsarbete och barnomsorg (ibid.). I vår studie så visades det tydligt att männen i större 

utsträckning kände av stress i arbetet till skillnad mot kvinnorna som till största del nämnde 

stressfaktorer i samband med livspusslet (barn/familj, vardag). I en studie av Iwasaki, 

MacKay & Ristock (2004) som handlar om män och kvinnors upplevelser av stress så visar 

deras studie på liknande resultat som vi fått fram i vår studie. Kvinnorna upplever en mer 

känslomässig stress på grund av förväntningar av att vara ansvarstagande och ta hand om 

människor både i och utanför hemmet. Män däremot tenderar att fokusera mer på sig själva 

och upplever stress i samband med saknad av kontroll eller ansvar (ibid.). 
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Stress som fara för egen hälsa 

Enligt en studie av Iwasaki, MacKay & Ristock (2004) visade det sig att män led mer av olika 

fysiska symtom i jämförelse med kvinnor som i större utsträckning gav uttryck för mentala 

och psykiska symtom. De resultat vi fått fram i vår studie visade att fler män än kvinnor 

uttryckte sin upplevelse av stress som en känsla och fler kvinnor än män relaterade sin 

upplevelse av stress till symtom, vilket skiljer studierna åt. Iwasaki, MacKay & Ristock 

(2004) menar att det fanns likheter mellan män och kvinnors syn på stress och fysiska 

hälsofaror där negativ stress bland annat beskrevs som högt blodtryck, sömnlöshet, 

hjärtinfarkt och irritation. Både män och kvinnor menade på att stressen påverkar kroppen 

negativt (ibid.).  Enligt vår studie så fann vi en klar skillnad mellan män och kvinnor i 

samband med upplevelsen av stress som en fara för egen hälsa. Män uttryckte att de sällan 

eller aldrig upplever sin stress som en fara till skillnad mot kvinnor som väldigt ofta upplever 

sin stress som fara för egen hälsa. Att mäta kortisolnivåer hos män och kvinnor skulle vara 

intressant för framtida forskning då man ytterligare skulle få mer svart på vitt huruvida män 

och kvinnors upplevelse av stress avspeglas rent fysiologiskt i kroppen, genom mätningar av 

bland annat kortisol i samband med stress.   

Hantering av stress 

Vår studie visar att de tre främsta copingstrategierna för kvinnor handlar om aktiv coping, 

planering och självanklagelser. Dessa faller till stor del in i problemfokuserad coping som 

innebär att ta tag i och åtgärda situationen (Carver, 1997). Problemfokuserad coping kan 

skapa positiva resultat på grund av att det ger en känsla av kontroll över den stressfulla 

situationen (Prati, Pietrantoni & Cicognani, 2011). En studie av Görgen, Hiller & Witthöft 

(2013) handlade om att se om det fanns förhållanden mellan olika dimensioner av ångest 

kopplat till hälsa med olika copingstrategier hos kvinnor. Resultatet visade bland annat att det 

fanns ett samband mellan självanklagelse och ångest kopplat till hälsa hos kvinnorna (ibid.). 

Tittar man på männens tre främsta strategier för att hantera stress i vår studie så hittar vi även 

där aktiv coping, planering (problemfokuserad coping) och positiv omtolkning som är en 

emotionsfokuserad coping. En person med en emotionsfokuserad coping kan handskas med 

situationen genom exempelvis selektiv uppmärksamhet, önsketänkande eller sökande efter 

socialt stöd (Carver,Scheier & Weintraub,1989; Lazarus & Folkman, 1984). Kvinnor söker 

mer råd och empati utifrån genom att ventilera och ge uttryck för känslor. Denna studie visar 

att kvinnor mer än män använder socialt och instrumentellt stöd (exempelvis information på 

nätet). I en studie av Eaton & Bradley (2008) så visade det sig att män ofta konfronterar 

problem direkt eller förnekar att de existerar och oftare använder problem fokuserad coping, 

medans kvinnor har en mer känslomässig respons på stress och föredrar att söka socialt stöd 

från vänner och familj som copingstrategi. Dessa fynd gjorde även vi i vår studie. 

Stöd för stress  

En studie av Jian, Jian & Zhong (2015) undersökte påverkan av socialt stöd online hos män 

och kvinnor vilket visade att kvinnor i större utsträckning påverkades av socialt stöd i 

jämförelse med män. I vår studie kan vi se att fler kvinnor än män lyfter fram instrumentellt 

och emotionellt stöd av betydelse för hantering av stress. Fler kvinnor än män uttryckte också 

att kognitivt stöd/tankemönster var önskvärt vid stress. Det som männen föredrog som stöd i 
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stress var främst avslappning/meditation, problemlösning/handlingsplan samt fysisk motion. 

Det som vi redan innan anade var att männen skulle ha en högre procentsats till fysisk 

aktivitet än kvinnor, vilket stämmer överens med våra teorier, dock så var det intressant att 23 

% av männen föredrog avslappning/meditation som stöd till stress. Det kanske man kan 

förknippa med den känsla av högvarv som männen gav uttryck för. Vi tänker att massage på 

jobbet kan vara bra friskvård för stressade män i kombination med 

problemlösning/handlingsplan och tillgång ett gym. Kvinnor ger uttryck för att främst föredra 

stöd i form av motiverande samtal för problemlösning/handlingsplan med kognitiv inriktning 

för att bryta negativa tankemönster och självanklagelser. I tredje hand valde kvinnor i vår 

studie stöd i form av avslappning och meditation. Vi anser detta vara av betydelse att ta 

hänsyn till inom t.ex. företagshälsovård. 

Framtida forskning 

Denna studie har tagit oss en bit på vägen i ökad förståelse för män och kvinnors upplevelse 

och hantering av stress. Fler viktiga delar återstår. Många vetenskapliga artiklar talar om 

könsfördelning och att kvinnor tenderar att ta mer ansvar för hem och livspussel, medans 

männens ansvar mestadels handlar om arbete och ekonomi. En intressant fråga som skulle 

kunna undersökas i framtida forskning är hur män och kvinnor ser på fördelningen i 

vardagslivet, som arbete och familjeliv för att få en djupare förståelse i hur könsfördelningen 

ser ut, och främst se hur det ser ut i vår del av Europa. En studie med fokus på män och 

kvinnors vardagsstress helt utanför jobbet skulle också vara intressant. Att mäta kortisolnivåer 

hos män och kvinnor kan vara en tanke för framtida forskning då man ytterligare skulle få 

mer svart på vitt kring kvinnors upplevelse av stress som fara för egen hälsa. 

Slutsats 

Att arbeta hälsofrämjande är en viktig byggsten för att främja hållbar utveckling i samhället, 

för både individer och grupper. För att hälsovägledare och andra som jobbar inom 

hälsopromotion ska kunna bistå folkhälsoarbetet och de hälsoskillnader som bland annat råder 

mellan män och kvinnor så är det viktigt att ha insikt i relaterade hälsokonsekvenser. Män och 

kvinnor upplever och hanterar stress olika. Därför bör dessa grupper också bemötas olika. Hur 

förändring kan åstadkommas gällande hälsoskillnader mellan män och kvinnor är en utmaning 

som vi som hälsovägledare har kompetens att ta oss an. Denna studie bidrar till att ge en 

klarare bild av hur män och kvinnors upplevelse och hantering av stress skiljer sig åt. Studien 

ger också förslag på hur en hälsovägledare kan bistå bästa möjliga hälsopromotiva stöd, 

anpassat efter män och kvinnors olika karaktärer och behov.  
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Förslag på insatser som en Hälsovägledare kan bistå 

• Avslappning/meditation är ett stöd för stress som män prioriterar högt. En hälsovägledare 

kan bistå män stöd för den mer akuta toppen av stress genom att erbjuda massage och 

meditation. Detta med fördel på arbetsplatsen eftersom det är där mäns stress toppar 

högst, enligt studien. 

• Empowerment; som involverar/motiverar problemformulering, beslutsfattande och 

handling. Det vill säga att män och kvinnor får stöd i att känna egenmakt och tilltro till att 

bemästra sin situation, utifrån de förutsättningar som omger och präglar respektive 

person, karaktär och situation. Denna studie belyser att både män och kvinnor ser stöd för 

problemlösning och handlingsplan av värde, vilket en hälsovägledare har god kompetens 

att bistå med genom samtal genomsyrade av både empowerment (egenmakt) och 

autonomi (självbestämmande).  

• Motiverande samtal för att bryta negativa tankemönster och självanklagelser är ett annat 

stöd av betydelse som hälsovägledare kan bistå med. Detta skulle främst gynna kvinnor 

enligt denna studie eftersom denna grupp själv önskar detta stöd och det dessutom visar 

sig att kvinnor har en hög topp av självanklagelser, hög stress och dessutom upplever 

stress som fara för egen hälsa. Här behöver kvinnorna få komma till uttryck och ventilera 

sina känslor. 

• Män uttrycker fysisk motion som ett önskat stöd för att hantera och få utlopp för sin 

stress. Hälsovägledare kan leda lämpliga träningspass och/eller rekommendera detta i 

gym, motionslokal eller utomhus på grupp eller individnivå.  

• Stöd för Självförtroende och självtillit är något som nämns av både män och kvinnor i 

denna studie, även om det inte ligger främst av de 5 valbara alternativen för stöd. Dock så 

är det en så pass stor del av vad män (11 %) och kvinnor (16 %) som ger uttryck för detta 

att det bör nämnas som en viktig del i en Hälsovägledares roll gällande stöd att bistå. 

• Empowerment utvecklas också genom utbildning och lärande där varje individ ses som 

aktiva deltagare, vilket en hälsovägledare kan bistå med inom många områden för 

folkhälsa. Män i denna studie kan t.ex. ha god nytta av kunskap om riskbeteende och 

hälsokonsekvenser lika väl som kvinnor. På samma sätt kan män och kvinnors kunskap 

också öka genom att inse vilka strategiska val som kan leda till mer 

hälsopromotiva/hälsofrämjande val och livskvalite. 
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Ett stort tack för att du visar intresse för denna studie! 

Vi söker män och kvinnor mellan 20-65 år som vill delta i en enkätundersökning. 

Du bidrar därmed till att belysa skillnader i män och kvinnors tanke, känsla, upplevelse och 

hantering av stress. Ditt deltagande är av stort värde! Vi som gör denna studie är två studenter 

som läser sista terminen på Luleå Tekniska Universitet (Hälsovägledare). Enkätsvaren 

behandlas anonymt och resultatet kommer inte att kunna härledas till dig personligen. Du 

deltar frivilligt och kan när som helst avbryta ditt deltagande. Du ger ditt medgivande genom 

att besvara och skicka in ditt enkätsvar till oss. Resultatet kommer att bli ett examensarbete. 

Om du har frågor, funderingar eller intresse av att ta del av resultatet så tveka inte att höra av 

dig till oss. Tusen tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 – Brief COPE 

Brief COPE frågeformulär av Carver (1997) i svensk version med 28 st. frågor kopplat till 

olika copingstrategier, det vill säga olika sätt att hantera en situation eller ett problem på. 

Svarsskala: 1 = mycket sällan   2 = ganska sällan   3 = ganska ofta   4 = mycket ofta 

 

Hur brukar du i allmänhet göra när du stressas av problem? 

 

1. Jag arbetar eller gör andra saker för att inte tänka på problemet. 

2. Jag anstränger mig för att göra något åt min situation. 

3. Jag säger till mig själv: "detta är inte sant". 

4. Jag använder alkohol eller andra droger för att känna mig bättre. 

5. Jag får känslomässigt stöd från andra. 

6. Jag ger upp mina försök att klara av det. 

7. Jag agerar för att försöka förbättra situationen.  

8. Jag vägrar inse att det har hänt.  

9. Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp för mina obehagliga känslor.  

10. Jag får hjälp och råd från andra människor. 

11. Jag tar alkohol eller andra droger till hjälp för att ta mig igenom situationen.  

12. Jag försöker se det i ett annat ljus för att få det att verka mer positivt.  

13. Jag är kritisk mot mig själv.  

14. Jag försöker komma med en strategi för vad jag ska göra.  

15. Jag får tröst och förståelse från någon annan person. 

16. Jag ger upp mina försök att hantera situationen. 

17. Jag försöker finna något bra i det som sker. 

18. Jag skämtar om det.  

19. Jag går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, sover, handlar eller gör något annat för att 

slippa tänka på situationen.  

20. Jag accepterar det faktum att det har hänt. 

21. Jag ger uttryckt för mina negativa känslor. 
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22. Jag försöker finna tröst i min religion eller andliga tro. 

23. Jag försöker få råd och hjälp från andra människor om vad jag ska göra. 

24. Jag lär mig leva med det. 

25. Jag tänker noga på vilka åtgärder jag kan vidta.  

26. Jag anklagar mig själv för saker som hänt.  

27. Jag ber eller mediterar. 

28. Jag skojar om situationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carver, C. S. (1997). You want to measure coping but your protocol’s too long: Consider the 

Brief COPE. International Journal of Behavioral Medicine, 4, 92-100 

 

Svensk version: 

Muhonen, T., & Torkelson, E. (2005). Kortversioner av frågeformulär inom arbets-och 

hälsopsykologi—om att mäta coping och optimism. Nordisk psykologi, 57(3), 288-297 
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Bilaga 3 – PSS 

Perceived Stress Scale (PSS) utarbetades av Dr. Sheldon Cohen på 80-talet för att mäta i 

vilken grad situationer i livet upplevs som stressande. 

Svarsskala: 0 = Aldrig   1 = Nästan aldrig   2 = Ibland   3 = Ganska ofta   4 = väldigt ofta 

Hur ofta har du den senaste månaden…  

1. varit upprörd över något som hände helt oväntat? 

2. känt att du var oförmögen att kontrollera de viktiga sakerna i ditt liv? 

3. känt dig nervös och "stressad"? 

4. litat på din förmåga att hantera dina personliga problem? 

5. känt att saker och ting har gått din väg? 

6. känt att du inte kunnat hantera allt som du måste göra? 

7. klarat av att kontrollera irritationsmoment i ditt liv? 

8. känt att du haft kontroll? 

9. varit arg över sådant som hänt och varit utanför din kontroll? 

10. känt att svårigheter hopat sig så att du inte kunnat hantera dem? 
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