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Abstract 

The purpose of this study was to examine how profession and number of coping strategies 

used by the respondents affected the estimated stress level and to study the impact on 

estimated stress level of work factors. 84 persons within the same organization, allocated over 

two different departments, with different tasks - responded to a survey, about stress, coping 

and work factors. The results of this study showed a tendency that people who use few coping 

strategies, showed a lower level of estimated stress (borderline significance), and the number 

of used coping strategies do not depend on department (i.e. there were no interaction effect 

between the number of used coping strategies and department). Furthermore, the result 

showed that work factors, which were categorized into four groups; vague organization, 

individual demands and commitment, influence over work, and conflict between work and 

spare time, predict the estimated stress level, especially the individual demands and 

commitment category affected the estimated stress level. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur proffessionstillhörighet och antal 

copingstrategier respondenterna använder, påverkar skattad stress samt att studera hur 

arbetsfaktorer påverkar skattad stress. Totalt 84 personer, inom samma organisation, fördelade 

över två avdelningar med olika arbetsuppgifter - besvarade en enkätundersökning, om stress, 

coping och arbetsfaktorer. Resultatet av undersökningen visar på en tendens att de 

respondenter som använder sig av ett fåtal copingstrategier har en lägre skattad stressnivå, 

(borderline-signifikans), samt att avdelning inte påverkar antalet använda copingstrategier 

(dvs. ingen interaktionseffekt mellan antalet använda copingstrategier och avdelning). 

Resultatet visar även att arbetsfaktorerna, vilka delades upp i fyra kategorier; otydlig 

organisation och konflikter, individuella krav och engagemang, inflytande på arbetet samt 

konflikt mellan arbete och fritid, predicerar den skattade stressnivån och speciellt individuella 

krav och engagemang var den kategori som påverkade den skattade stressnivån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: arbetsrelaterad stress, copingstrategier, stressorer, arbetsförhållanden. 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion .......................................................................................................................... 1 

1.1 Centrala begrepp .................................................................................................................. 1 

1.2 Stress och coping i arbetslivet .............................................................................................. 3 

1.3 Syfte ..................................................................................................................................... 4 

1.4 Hypoteser ............................................................................................................................. 4 

2. Metod ..................................................................................................................................... 5 

2.1 Design ................................................................................................................................... 5 

2.2 Urval och undersökningsgrupp ............................................................................................ 5 

2.3 Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 5 

2.4 Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 6 

2.5 Dataanalys ............................................................................................................................ 7 

2.6 Forskningsetiska överväganden ........................................................................................... 8 

3. Resultat .................................................................................................................................. 8 

4. Diskussion ........................................................................................................................... 11 

4.1 Resultatdiskussion .............................................................................................................. 11 

4.2 Metoddiskussion ................................................................................................................. 14 

4.3 Förslag till vidare forskning ............................................................................................... 14 

5. Referenser ........................................................................................................................... 16 

Bilaga 1. ................................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Introduktion 

Vi lever i en tid där den allmänna psykiska hälsan i Sverige har försämrats sedan början av 

1980-talet (förutom åren 2000-2001) och fortsätter att göra det enligt Folkhälsorapporten 

(2009). Folkhälsorapporten redogör vidare att förvärvsarbetande kvinnor och män upplever 

sitt arbete mer psykiskt ansträngande och jäktigare än tidigare. Andelen nybeviljade 

sjukersättningar och aktivitetsersättningar på grund av psykiska problem har mellan åren 

1990-2008, ökat från ca 20 procent till 40 procent (Försäkringskassan, 2009). Under 1990-

talet ökade även antalet långtidssjukskrivna i Sverige markant och nådde en höjdpunkt i 

början av 2000-talet, stora delar av denna ökning kan härledas till stressrelaterade problem 

(Whärborg, 2009 s. 31). Vanroelen, Louckx, Moors, och Levecque (2010) konstaterar efter 

studier av förvärvsarbetare i Belgien, att den osäkerhet som i dagsläget karaktäriserar 

arbetslivet med exempelvis mer flexibla organisationsstrukturer, är en bidragande faktor till 

nya stressorer i arbetslivet som hotar individens hälsa och välmående. Vidare finns det studier 

som visar att arbetsstressorer påverkar sambandet mellan hälsa och arbetstillfredsställelse 

(Nakata, Takahashi, Irie, & Swanson, 2010). Levi (1984) menar att arbetet skall tillhandahålla 

mål, mening, belåtenhet och struktur i livet men även ge arbetare en identitet, självförtroende, 

arbetskamrater, vänner samt materiella medel. Om överrensstämmelsen mellan arbetet och 

arbetaren är dålig, till exempel om arbetaren inte har möjlighet att kontrollera sina 

arbetsvillkor, om arbetaren hanterar stress och coping på ett ineffektivt sätt, saknar socialt 

stöd, kan det leda till sjukdomar. Vidare har den nya tekniken med bärbara datorer och 

mobiltelefoner, gjort att gränsen mellan arbete och fritid delvis har suddats ut 

(Arbetsmiljöverket, 2010), vilket i sin tur, kan försvåra upprätthållandet av balansen mellan 

arbete och fritid (Quick, Henley, och Cambell-Quick, 2004). Genom att det psykiska 

välbefinnandet stadigt har försämrats i samhället och stressen ökar i organisationerna leder 

detta till ökade kostnader för rehabilitering för såväl samhället i stort, som för 

organisationerna. Försämringen av det psykiska välbefinnandet gör det aktuellt att fortsätta 

utforska området stress och coping, för att bringa klarhet och förhoppningsvis vända denna 

nedåtgående spiral till något positivt.  

1.1 Centrala begrepp 

Stress 

Stress är ett multifacetterat begrepp som har vidareutvecklats under senare tid (Währborg, 

2009, s.49). Hans Selye var en av upphovsmännen till begreppet, genom sina studier av 
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människor samt djur (Levi, 2006, s.33; Whärborg, 2009, s.46). Selye (1958) menar att stress 

är en icke specifik reaktion på belastning och att olika sorters belastning, exempelvis kyla, 

värme, och psykologisk påfrestning, leder till samma responsmönster. Detta responsmönster 

beskriver stress som en dynamisk och stegvis fortskridande process och går under namnet 

generella anpassningssyndromet (G.A.S.) eller biologiskt stress syndrom (Whärborg, 2009, 

s.47). Vidare är stressorer de faktorer i miljön eller hos individen som orsakar stress och 

graden av framkallad stress varierar mellan olika stressorer (Selye, 1958). Moderna teorier ser 

på stress genom relationella termer där omgivningens krav inte kan mötas av de personliga 

resurserna (Folkman, Lazarus, Gruen, & DeLongis, 1986a). Probst (2010) hävdar att de flesta 

moderna beteendevetenskapliga stressmodeller bygger på ett samspel mellan individ och 

omgivning, vilket i sin tur leder till att individuella karaktärsdrag tillsammans med faktorer i 

omgivningen avgör huruvida en stressor upplevs som stressande. En stressande situation 

initierar en reglerande process där individen försöker anpassa sig efter situationen och denna 

reglerande process är också känd som coping (Lazarus, 2000). 

 

Coping 

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som: ”Ständigt föränderlig kognitiva och 

beteendemässiga försök att hantera särskilda externa och/eller interna krav som värderas 

som ansträngande eller överstiger personens resurser”, vilken idag är den mest 

förekommande och allmänt vedertagna definitionen, enligt Watson, Wah Goh och Sawang 

(2011). Folkman m.fl. (1986a) menar att copingfasen initieras vid en stressituation, genom att 

individen gör en kognitiv värdering av situationen och bedömer huruvida den är hotfull för 

individen. Enligt Lazarus (2000) finns det två typer av värdering; primär samt sekundär 

värdering och dessa värderingar kan antingen vara medveten eller omedvetna, för individen. 

Primär värdering bygger på att individen bedömer om något står på spel i situationen för 

denne, till exempel om det är möjligt att skadas eller om det finns något att vinna. Den 

sekundära värderingen handlar istället om att individen utvärderar olika copingstrategier för 

att undvika skada och förlust eller hur situationen kan vändas till individens fördel. Genom att 

inneha rätt resurser samt kunskap kan en stressituation avvärjas och olika sätt att agera på kan 

exempelvis vara att acceptera situationen, försöka förändra förutsättningarna eller att helt 

enkelt avvakta – val av strategi beror till stor del på tidigare erfarenheter (Folkman m.fl., 

1986a; Lazarus, 2000). 

 Coping kan kategoriseras på olika sätt och ett exempel på indelning kan vara genom två 
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huvudgrupper; antingen problemfokuserad coping, som bygger på att försöka hantera 

problemet som orsaker stressen, eller känslofokuserad coping, vilken går ut på att försöka 

reglera sina känslor (Folkman m.fl., 1986a). Andra (t.ex. Endler, Parker, & Butcher, 2003) har 

lagt till undvikande coping, som går ut på att fly problemet eller försök att inte behöva ta itu 

med problemet och coping där individen distraherar sig med något annat är ett annat exempel 

på undvikande coping (Han, Burns, Weed, Hatchett, & Kurokawa, 2009). Lazarus (2000) 

menar att undvikande coping kan vara den bäst lämpade copingstrategin i en situation som 

individen inte kan påverka. Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis och Gruen (1986b) 

tar upp studier som har visat att människor tenderar att samtidigt använda sig av både 

problemfokuserad samt känslofokuserad coping. Enligt Lazarus (2000) finns det ingen 

universell copingstrategi som alltid fungerar, utan vilken copingstrategi som är lämplig 

varierar beroende på olika faktorer som: vem hotet rör, vilken typ av hot, var hotet uppdagas, 

samt vad det önskvärda utfallet är. Vidare uppmanar Lazarus (2000) till att inte underskatta 

copingprocessen utan menar att processen ska ses som försök att förbättra förhållandet mellan 

individen och miljön.  

 

1.2 Stress och coping i arbetslivet  

För att analysera stress inom arbetslivet är det enligt Lochan Dhar och Dhar (2010) accepterat 

att se stress som en interaktion mellan personliga faktorer och arbetsmiljöfaktorer. Med hjälp 

av Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell kan stress på arbetsplatsen delvis 

förklaras. Modellen beskriver två dimensioner med fyra lägen; spänd, aktiv, passiv och 

avspänd, i förhållandet mellan kraven på individen och dennes möjlighet till kontroll och 

socialt stöd av den omgivande miljön (Theorell, 2003). Exempelvis, menar Karasek och 

Theorell (1990), att höga krav i kombination med låg kontroll och bristande socialt stöd, högst 

sannolikt leder till stress. Vidare har studier, genomförda på förvärvsarbetande i Sverige, 

bekräftat Karasek och Theorells teori - låg kontroll och höga krav i arbetet, brist på socialt 

stöd, nedskärningar samt lågt inflytande över sin arbetssituation är faktorer som kan förutsäga 

symptom gällande utbrändhet bland män och kvinnor i organisationer (Magnusson-Hansson, 

Theorell, Oxenstierna, Hyde, & Westerlund, 2008). En person som under en längre tid är 

utsatt för stress och saknar möjlighet till någon form av återhämtning kan i förlängningen 

drabbas av utbrändhet (burnout) enligt Maslach (2003). Utbrändhet beskrevs första gången 

redan under 1970-talet av Maslach och har ett nära samband till arbetsrelaterad stress 

(Whärborg, 2009, s.51). Koeske, Kirk, och Koeske (1993) menar att copingstrategier kan 
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läras ut och anpassas efter arbetet för att undvika utbrändhet. De hävdar också att användande 

av rätt copingstrategi ger flera fördelar - för såväl individen som för organisationen, som t.ex. 

att individen blir kvar på sin tjänst, får en bättre fysisk och mental hälsa samt blir en bättre 

medarbetare. Boyd, Lewin, och Sager (2009) lyfter fram forskning som hävdar att valet av 

copingstrategi påverkar individens hälsa mer än vad självaste stressoren gör och att de flesta 

människorna använder sig av antingen problemfokuserad eller känslofokuserad coping. 

Torkelson, Muhonen och Peiró (2007) refererar till studier som pekar på att män i större 

utsträckning använder sig av problemfokuserad coping medan Eaton och Bradley (2008) i 

sina studier har påvisat att kvinnor konsekvent tenderar att använda sig av mer 

känslofokuserad coping, jämfört med män som är friare i sitt val av copingstrategi. Boyd, 

Lewin, och Sager (2009) fann stöd i sina studier för att medarbetare med en rollkonflikt i sitt 

arbete använde sig av känslofokuserad coping medan medarbetare som hade en tydligare 

tjänsteroll, i större utsträckning valde att använda sig av problemfokuserad coping samt att de 

fann positiva samband mellan hög självförmåga (eng: self-efficacy - upplevd förmåga att 

hantera olika situationer) och problemfokuserad coping. Valet av copingstrategier är med 

andra ord både situations- och individberoende samt beror på en mängd olika faktorer, vilket 

rimligtvis bör leda till att personer som använder sig av fler copingsstrategier och har en stor 

flexibilitet i användandet av dessa strategier, lättare kan anpassa sig kring olika stressorer. 

Exempelvis kan det vara att spendera tid med andra och socialisera, delta i fysiska aktiviteter 

eller spendera kvalitetstid med familjen för att på detta vis få bort tankarna på arbetet och dess 

stressorer – flykt från kraven arbetet bär med sig (Lochan Dhar och Dhar, 2010). Enligt 

Lochan Dhar och Dhar (2010) är socialt stöd en viktig moderator när det gäller att motverka 

stress, och organisationer måste på ett tidigt stadium rikta sin uppmärksamhet mot anställda 

med en hög stressnivå och vidta åtgärder som kan reducera stressnivån. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur professionstillhörighet och antal copingstrategier respondenterna 

använder, påverkar skattad stress samt att studera hur arbetsfaktorer påverkar skattad stress. 

 

1.4 Hypoteser 

Utifrån ovannämnd teori och forskning har tre hypoteser formulerats:  

- Respondenter som använder sig av få copingstrategier har en högre skattad stressnivå än 

de respondenter som använder sig av många copingstrategier. 
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- Skillnader i arbetsuppgifter bör påverka antalet copingstrategier man behöver använda 

och därför förväntas en interaktionseffekt mellan avdelning och copingstrategier. 

- Arbetsfaktorer påverkar den skattade stressnivån. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Utifrån studiens syfte utformades en enkätundersökning. Studien hade dels en faktoriell 

design 2 x 2, med två oberoende variabler, antal copingstrategier (många/få) och avdelning 

(personal/administrativa) samt med den skattade stressnivån som beroende variabel, och dels 

ett upplägg för en multipel regressionsanalys av arbetsfaktorer vilka användes som prediktorer 

av den skattade stressnivån.  

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet bestod av personalen på två enheter – en personalavdelning och en 

administrativavdelning inom en större organisation. Avdelningarna som skulle delta i studien 

valdes genom ett bekvämlighetsurval, som tilldelades av en kontaktperson inom den aktuella 

organisationen. Undersökningsgruppen bestod av 102 personer varav 84 personer valde att 

svara på enkäten, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 82 procent. De 18 personer som inte 

svarade på enkäten behandlades som externt bortfall och varken inkluderades eller påverkade 

resultatet. Av de 84 personer som valde att delta i studien var nio män och 75 kvinnor i 

åldrarna 22-70 år (M=51). Fördelningen mellan avdelningarna utföll i att 49 personer tillhörde 

den administrativa enheten medan resterande 35 personer hörde till personalenheten. 67 

personer arbetade heltid och 17 personer var deltidsarbetande. Endast fyra personer hade en 

tidsbegränsad anställning och resterande 80 personer hade en tillsvidareanställning. Antalet 

tjänsteår inom organisationen varierade mellan mindre än ett år och 43 år, något som gav ett 

medelvärde på 20 tjänsteår inom organisationen.  

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom en webbaserad enkät (se Bilaga 1). En förstudie genomfördes med 

åtta personer, för att kontrollera eventuella fel eller otydligheter i enkätens utformning. Testet 
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av enkäten gick till så att respondenten fyllde i enkäten och ”tänkte högt” medan en av 

författarna satt bredvid för att dokumentera tankar samt synpunkter. Enkäten bestod av fyra 

delar där den första delen innehöll bakgrundsfrågor om respondenten, gällande ålder, kön, 

antal tjänsteår inom organisationen, tjänstegrad, anställningsform och vilken avdelning som 

respondenten tillhörde. Den andra delen bestod av en del där respondenten fick beskriva den 

mest stressande arbetssituationen och sedan fylla i vilken eller vilka av de 21 

copingstrategierna respondenten använde för att hantera situationen. Copingstrategierna var 

hämtade från CISS (Coping Inventory of Stressful Situations). Copingstrategierna bestod av 

tre typer av coping; problem- och känslofokuserad coping samt en undvikande coping 

(Endler, Parker, & Butcher, 2003). Testet som användes var en kortversion av CISS med 21 

items, där samtliga tre copingstrategier representerades av sju olika strategier. CISS innehar 

fullvärdig reliabilitet såväl som validitet samt en tydlig indelning av skalorna som visat sig 

vara konsekventa (Hatchett, & Park, 2004). CISS översattes till svenska från engelska genom 

back translation. Den tredje delen utgjordes av The Work Stress Questionnaire (WSQ), vilket 

till en början utformades för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka stress hos kvinnor och 

berör frågor för arbetet gällande exempelvis lågt inflytande och höga krav (Holmgren, 2008). 

WSQ identifierar bland annat stressfaktorer på arbetsplatsen och såväl validitet som 

reliabilitet har bekräftats som tillfredställande (Holmgren, 2008). Vi genomförde en ändring i 

WSQ-delens svarsalternativ, då ganska stressande ändrades till lite stressande, för att minska 

risken för missförstånd och tvetydighet. I den fjärde och avslutande delen av enkäten 

användes den svenska versionen av Perceived Stress Scale (PSS) för att mäta den skattade 

stressnivån. Både den engelska och den svenska versionen av PSS har god validitet gällande 

mätning av skattad stressnivå (Cohen, Kamarek, & Marmelstein, 1983; Eskin, & Parr, 1996). 

PSS är utvecklat av Cohen m.fl. (1983) och består av 14 stycken frågor. Respondenten fick 

göra en skattning på en femgradig skala (aldrig, sällan, ibland, ganska ofta och mycket ofta) 

angående hur ofta de under den senaste månaden hade upplevt ett visst tillstånd. I enlighet 

med Cohen m.fl. (1983) vändes de positiva frågornas (4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13) resultat och 

sedan summerades de övriga frågorna i enkäten för att få fram den sammanlagda poängen på 

skalan.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

De olika delarna i enkäten sammanställdes till en papperskopia, som sedan utformades till en 

webbaserad enkät i Google docs. Enkätverktyget genererade en webbadress som skickades till 
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kontaktpersonen inom den aktuella organisationen, som i sin tur via e-post vidarebefordrade 

enkäten till respondenterna. Ett missivbrev (se Bilaga 1) bifogades till enkäten där det bland 

annat framgick att deltagandet i undersökningen var frivilligt och att svaren skulle behandlas 

konfidentiellt. Av logistiska skäl skickades enkäten ut via kontaktpersonen inom 

organisationen och detta skedde strax innan en storhelg. Senare skickades även två 

påminnelser med 11 respektive 3 dagars mellanrum.  

 

2.5 Dataanalys 

För att kunna genomföra en dataanalys delades frågorna i WSQ-delen in i fyra kategorier som 

byggde på Holmgrens (2008) uppdelning. Kategorierna fick representera arbetets olika 

faktorer och utgjordes av otydlig organisation och konflikter, individuella krav och 

engagemang, inflytande på arbetet samt konflikt mellan arbete och fritid. De olika 

kategorierna innefattade olika antal frågor, inflytande på arbetet bestod av frågorna 2-5, 

otydliga organisation och konflikter bestod av frågorna 6-15, individuella krav och 

engagemang bestod av frågorna 20-33 samt konflikt mellan arbetet och fritid bestod av 

frågorna 34-36. Frågorna 16-19 valdes bort från dataanalysen då dessa behandlade konflikter 

på en djupare nivå än vad som ansågs relevant, men frågorna behölls ändå i enkäten då de 

tillhörde det ursprungligen validerade frågeformuläret. De frågor som skulle vara med i 

dataanalysen kodades om till poäng
1
. Poängen summerades sedan och utifrån detta gjordes en 

multipel regressionsanalys för att se om det dessa kategorier predicerade den skattade 

stressnivån. För att kunna räkna ut den skattade stressnivån vändes de positiva (4, 5, 6, 7, 9, 

10 och 13) frågorna i PSS, för att alla skulle vara riktade åt samma håll. Sedan beräknades den 

skattade stressnivån för de olika avdelningarna samt den totala skattade stressnivån. För 

användandet av antalet copingstrategier räknades ett medelvärde ut för respondenterna, vilket 

uppgick till ett medelvärde av 3 copingstrategier. Därefter bestämdes att fördelningen 

få/många copingstrategier skulle fördelas såsom att de respondenter som använde tre eller 

färre strategier använde få strategier medan de som använde fyra till sju strategier skulle 

                                                 

1
 Frågorna kodades om med siffror mellan 0-3, det gjordes på följande sätt; de svar som angavs som ”ja, alltid” kodades med 3, ”ja, ganska 

ofta” kodades med 2, ”nej, sällan” kodades med 1 samt ”nej, aldrig” kodades om till 0. De frågor som ursprungligen bestod i en A- och B-del 

(två delar, där ett specifikt svar på en A-fråga ledde till ytterligare en fråga där respondenten fick ange under B-delen, i vilken utsträckning 

ett påstående stämde), lades ihop och kodades om till poäng, vilket gjordes på följande sätt; på A lämnades ”ja” tom och ”nej” kodades med 

0, på B kodades ”inte stressande” med 0, ”lite stressande” kodades med 1, ”stressande” kodades om till 2 samt att ”mycket stressande” 

kodades med 3. De frågor som bestod av A- och B-frågor med svar:” ja”, ”ibland/delvis” och ”nej” respektive på B; ”inte stressande”, ”lite 

stressande”, ”stressande” och ”mycket stressande”, kodades i tur och ordning om till dessa poäng, tom, tom, 0, 0, 1, 2 och 3 
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klassas som många strategier. En variansanalys genomfördes i statistikprogrammet SPSS för 

att undersöka om det fanns ett samband mellan användandet av få antal copingstrategier och 

en högre skattad stressnivå, där den skattade stressnivån var beroende variabeln och antal 

copingstrategier och avdelning utgjorde oberoende variablerna. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Ett missivbrev bifogades till enkäten (bilaga 1) där information kring studien samt hur data 

skulle behandlas, presenterades för respondenterna. Mer specifikt klargjordes att 

undersökningen var frivillig samt att respondenterna skulle förbli anonyma under hela 

databehandlingsprocessen, genom att deras svar hanterades som grupp och enskildas svar då 

inte kunde spåras till någon faktisk person.  

 

3. Resultat 

I en 2x2 ANOVA med de oberoende variablerna copingstrategier (många/få) och avdelning 

(personal/administration) visades att de som använder sig av få antal copingstrategier skattar 

sin stressnivå lägre (M=2.70, SD=0.42) än de som använder sig av många copingstrategier 

(M=2.90, SD=0.52). Detta visades av en bordelinesignifikans av antal använda coping 

strategier, F(1,80) = 3.63, p =.06, 
2
 =.04 (se Tabell 1). Analysen visade även att 

personalavdelningens personal (M= 2.66, SD=0.44) skattade stressnivå lägre än 

administrationsavdelningens personal (M=2.84, SD=0.46), vilket visades av en huvudeffekt 

av avdelning, F(1,80) = 4.58, p =.035, =.05. Ingen interaktionseffekt visades, F < 1.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av en flervägs ANOVA gällande respondenternas skattade 

stressnivå, där antal copingstrategier och avdelning utgör oberoende variablerna samt den 

skattade stressnivån utgör beroende variabeln.
 

Variabel df F p 
2 

Antal copingstrategier 1 3.63 .060 .043 

Avdelning 1 4.58 .035 .054 

Antal copingstrategier x avdelning 1 0.76 .385 .009 

Felterm 80 0.21*   

*Mean square error     
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Innan regressionsanalysen kontrollerades för multikollinearitet, i syfte att undvika 

missvisande resultat. Detta var inte fallet då kategorierna (se metodavsnitt för konstruktion av 

varje kategori) korrelerade lägre än r < .80 (Dancey, & Reidy, 2007, s. 414-416) med 

varandra (se Tabell 2).  

 

Tabell 2. I tabellen anges korrelationen (r) mellan de fyra kategorierna. 

 

 

Inflytande 

på arbete 

Otydlig organisation 

och konflikter 

Konflikt mellan 

arbete och fritid 

Individuella krav och 

engagemang 

Inflytande på  

arbete 
1    

Otydlig organisation 

och konflikter 
-.57

*
 1   

Konflikt mellan 

arbete och fritid 
-.39

*
 .45

*
 1  

Individuella krav och 

engagemang 
-.38

*
 .59

*
 .44

*
 1 

* p < 0.01 

 

Resultatet av den multipla regressionsanalysen (se Tabell 3) mellan beroendevariabeln, 

upplevd stressnivå, och oberoende variablerna, de fyra kategorierna, visar på en stark 

korrelation (R=.59). Enligt det justerade R
2
-värdet förklaras den upplevda stressnivån till 32 

% av de fyra kategorierna. Sambandet mellan skattad stressnivå och de fyra kategorierna visas 

av en total effekt F(4,79) = 10.70, p < .001, vilket resulterar i att de fyra kategorierna 

tillsammans predicerar den skattad stressnivå (Tabell 4). 

 

Tabell 3. Sammanfattning av multipel regressionsanalys. 

R
 

R
2 

Justerat R
2 

Standardfel 

.59
a 

.35 .32 .38 

a. Prediktorer: (Konstant), Inflytande på arbetet, otydligorganisation och konflikter, 

individuella krav och engagemang, konflikt mellan arbete och fritid. 
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Tabell 4. ANOVA av multipel regressionsanalys 

 SS df MS F  

Regression 6.12 4 1.53 10.70*  

Residual 11.31 79 .14   

Total 17.43 83    

* p > .001 

a. Prediktorer: Inflytande på arbetet, otydlig organisation och konflikter, individuella krav och 

engagemang, konflikt mellan arbete och fritid. 

b. Beroende variabel: Skattad stressnivå 

 

Vidare visar analysen att kategorin individuella krav och engagemang (B = 0.37) är mest 

avgörande för den skattade stressnivån (tabell 5) och det är även den enda kategori som är 

signifikant (p < .01). Resultatet innebär att om individuella krav och engagemang ökar med 

en enhet, ökar även den skattade stressnivån med 0.37. Tabell 5 redovisar också ett negativt 

samband mellan inflytande på arbetet (B = -0.19) och skattad stressnivå, vilket betyder att 

desto mindre inflytande på arbetet desto högre skattad stressnivå, dock är detta inte signifikant 

(p = .09). De två andra kategorierna; otydlig organisation och konflikter samt konflikt mellan 

arbete och fritid, påvisade inte heller någon säkerställd signifikans (p = .42, respektive p = 

.82) och sambanden mellan dessa kategorier och skattad stressnivå var också svagare än 

övriga två med B-värden på 0.10 samt -0.02. Analysen visar att individuella krav och 

engagemang är mer förekommande på personalavdelningen (0.83) än på den administrativa 

avdelningen (0.57), vilket visas av en signifikant skillnad (p < .001). I övrigt gällande 

kategorierna är skillnaderna marginella mellan avdelningarna och dessa skillnader är inte 

heller signifikanta.  
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Tabell 5. Koefficienter för multipel regressionsanalys och medelvärden för avdelningar 

Modell Icke-standardiserade 

koefficienter 

Standardiserade 

koefficienter Medelvärde 

t p B Standardfel β (Beta) Personal Admin. Totalt 

1 (Konstant) 2.88 0.29     10.12 .001 

Inflytande på 

arbetet 
-0.19 0.11 -0.19 2.13 2.02 2.06 -1.70 .092 

Otydlig 

organisation och 

konflikter 

0.10 0.12 0.10 0.50 0.51 0.51 0.81 .419 

Individuella krav 

och engagemang 
0.37 0.01 0.43 0.83 0.57 0.68 3.71 .001 

Konflikt mellan 

arbete och fritid. 
-0.02 0.07 -0.02 1.00 0.82 0.90 -0.23 .820 

a. Beroende variabel: Skattad stressnivå 

 

4. Diskussion 

Resultatet av undersökningen visar på en tendens att de respondenter som använder sig av ett 

fåtal copingstrategier har en lägre skattad stressnivå, (borderlinesignifikans), samt att 

avdelning inte påverkar antalet använda copingstrategier (dvs. ingen interaktionseffekt mellan 

antalet använda copingstrategier och avdelning). Resultatet visar även att arbetsfaktorerna, 

vilka delades upp i fyra kategorier; otydlig organisation och konflikter, individuella krav och 

engagemang, inflytande på arbetet samt konflikt mellan arbete och fritid, predicerar den 

skattade stressnivån och speciellt individuella krav och engagemang var den kategori som 

påverkade den skattade stressnivån. 

  

4.1 Resultatdiskussion 

Sambandet mellan få copingstrategier och en lägre skattad stressnivå, var något överraskande 

och överensstämde inte med Hypotes 1. Resonemanget under planeringen av studien följde 

logiken att en person som använder flera copingstrategier har en bredare repertoar av 

copingstrategi och kan på så vis anpassa sitt val av copingstragegi och bör således vara bättre 

rustad för att hantera stress. Resultatet antyder istället att personer som använder få strategier 
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är bättre på att hantera stress. Logiskt sett så kan det förklaras med att flexibilitet i 

användandet av olika copingstrategier består i att personer som använder få copingstrategier 

är mer flexibla i sitt val av copingstrategi och alternerar mellan dessa copingstrategier på ett 

mer funktionellt sätt beroende på situationskraven, något som Watson m.fl. (2011) också 

antyder. Att använda många copingstrategier skulle istället vara förknippat med ett 

dysfunktionellt användande av copingstrategier. Med andra ord, individen vet inte vad som är 

effektivt utan växlar mer eller mindre slumpmässigt mellan olika copingstrategier som hon 

prövar. Bara för att en person använder många copingstrategier, betyder det alltså med 

nödvändighet inte att personen kommer att hantera stressen på ett lyckosamt sätt. Snarare är 

det så att just flexibiliteten mellan olika copingstrategier är vad som är lösningen för lyckad 

coping. Som Lazarus (2000) menar tolkas stressituationer olika beroende på flera faktorer - 

därför finns det inte EN optimal strategi utan flexibilitet mellan olika strategier som finns i en 

persons copingregister, ökar chansen att personen ska kunna hantera stressen på ett för denne 

fördelaktigt vis. Även Folkman m.fl. (1986a) menar att högre flexibilitet mellan 

copingstrategier ger en bättre coping när det kommer till stress. Som våra resultat tyder på att 

fler copingstrategier inte betyder bättre coping, utan att flexibilitet är relaterat till 

funktionalitet i användandet av strategierna i copingregistret och inte antalet copingstrategier i 

sig. Eftersom olika stressituationer kräver olika åtgärder samt att olika saker står på spel i 

olika situationer, är det bättre för personen om denne flexibelt kan anpassa sina 

copingstrategier i förhållande till fler olika stressor på ett effektivt sätt och på så sätt reducera 

den skattade stressnivån. Wheaton fann i sina studier att fatalism och oförmåga att vara 

flexibel var de karaktärsdrag som var minst gynnsamma för lyckad coping – något som 

betonar vikten av att flexibilitet i valet av copingstrategi (Folkman m.fl., 1986a). Detta skulle 

kunna indikera att flexibilitet i användandet av copingstrategier även är kopplat till 

personlighet (t.ex. Costa, & McCraes, 1992, femfaktormodell). Koeske m.fl. (1993) hävdar att 

coping och copingstrategier kan läras ut och anpassas, vilket skulle leda till fördelar för både 

individen och organisationen. Om det skulle vara så att copingstrategier är kopplade till 

personligheten och copingstrategier kan läras ut och anpassas uppstår ett dilemma då 

personligheten och dess föränderlighet respektive stabilitet är något som är omdebatterat, 

bland andra menar Costa och McCrae (2006) att personligheten är stabil efter 30-årsåldern, 

dock kan viss förändring ske under de tidiga vuxenåren (20-30).  

 Resultatet visade också att det inte finns någon interaktionseffekt mellan antal använda 

copingstrategier och avdelning, således stöds inte Hypotes 2. Detta innebär att användandet av 
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antal copingstrategier och avdelning inte tillsammans påverkar den skattade stressnivån. 

Däremot kan vi utifrån resultatet konstatera att det finns en skillnad i skattad stressnivå mellan 

personalavdelningen och den administrativa avdelningen och detta kan antas bero på att 

avdelningarnas förutsättningar att klara sina arbetsuppgifter skiljer sig åt.  

 Regressionsanalysen visar tydligt att de fyra kategorierna av arbetsfaktorer (inflytande 

på arbetet, otydlig organisation och konflikter, individuella krav och engagemang, konflikt 

mellan arbete och fritid) påverkar den skattade stressnivån, vilket således bekräftar Hypotes 

3. Dock är individuella krav och engagemang den kategori som i störst utsträckning påverkar 

den skattade stressnivån. Respondenternas höga individuella krav och engagemang 

tillsammans med lågt inflytande på arbetet, visade sig predicera stressnivån.  

Dessa individuella krav och engagemang skulle kunna bero på individuella personlighetsdrag 

samt skillnader däremellan och därför generera en skillnad i hur personerna upplever stress. 

Detta resonemang stöds även av Weiten (2007, s.534) som menar att individuella skillnader i 

exempelvis noggrannhet (Weiten, 2007, s.470) är en förklaring till varför stress har olika 

effekt på olika personer. Barley och Roesch (2011) har i sina studier funnit stöd för att 

noggrannhet är ett personlighetsdrag som kan ses som en skyddande faktor gentemot stress, 

delvis genom valet av copingstrategi. Vårt resultat som visade på ett samband mellan 

individuella krav och engagemang samt lågt inflytande på arbetet (även om inflytande på 

arbetet inte är signifikant i vår studie), ligger i linje med tidigare studier och stödjer bland 

annat Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell, där de exempelvis menar att 

höga krav i kombinationen med låg kontroll och bristande socialt stöd kan leda till en ökad 

stressnivå. Inflytande på arbetet genererade ett negativt samband med den skattade 

stressnivån, detta beror på att de tillhörande frågorna innehåller negationer och är negativt 

formulerade – mindre inflytande på arbetet genererar en högre skattad stressnivå. Även om 

resultatet och effekten från inflytande på arbete inte var signifikant så var den väntad, då 

Magnusson-Hansson m.fl. (2008) i sina studier också har funnit detta samband och menar 

vidare att små möjligheter att kunna påverka sin arbetssituation kan förutsäga stress och i 

förlängning leda till utbrändhet. 

 Troligen är respondenternas höga individuella krav samt högt engagemang något som i 

huvudsak ses som något positivt och förmodligen uppmanas till av chefer och ledning inom 

organisationer, så istället för att försöka sänka prestationsnivån kan stressnivån möjligen 

reduceras genom att erbjuda socialt stöd på olika sätt, som också Lochan Dhar och Dhar 

(2010) menar är gynnsamt för en lägre skattad stressnivå. Liknande problematik finns kring 
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inflytande på arbetet, då personal och resurser i slutänden är en fråga om ekonomi men chefer 

kan ändå i största möjliga mån försöka involvera medarbetarna i beslut och arbete som rör den 

dagliga driften eller verksamheten. Även om inte alla beslut som tas i organisationen följer 

medarbetarnas önskemål bör en känsla av deltagande och involvering, påverka medarbetarnas 

stressnivå i en önskvärd riktning, detta då studier visar på att inflytande på arbetsplatsen är en 

bidragande faktor till bättre stresshantering (Karasek, & Teorell, 1990; Magnusson-Hansson 

m.fl., 2008).  

 

4.2 Metoddiskussion  

För dataanalysen av WSQ valde vi att koda om data för att kunna genomföra en multipel 

regressionsanalys, till skillnad från hur WSQ-data i tidigare studier (Holmberg, 2008) har 

använts då resultatet har presenterats med procentsatser och konfidensintervall. Då syftet var 

att undersöka hur dessa arbetsfaktorer påverkade den skattade stressnivån, var det nödvändigt 

att koda om data. Vi anser att resultatet från regressionsanalysen är bättre beskrivande samt 

mer givande för vår studie. Då PSS utgjorde grunden för den beroende variabeln, som anses 

ha hög validitet och reliabilitet (Cohen, Kamarek, & Marmelstein, 1983; Eskin, & Parr, 1996) 

tillsammans med CISS (Hatchett, & Park, 2004) och WSQ (Holmgren, 2008) kan den totala 

reliabiliteten och validiteten för studien ses som förhållandevis hög.  

 När det gäller det relativt låga bortfallet (18 %) kunde detta säkerligen ha varit ännu 

lägre om enkäten inte skickats ut alldeles innan en storhelg. Vidare skedde urvalet av 

bekvämlighet då vi genom kontakt med organisationen ifråga, enbart fick tillgång till två 

avdelningar. Med tanke på genusstrukturen inom avdelningarna valde vi att inte titta på några 

skillnader gällande kön och val av copingstrategier, eftersom urvalet bestod av en för liten 

andel män.  

 

4.3 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att genusskillnader i coping skulle vara intressant att undersöka närmare och är ett 

förslag på vidare forskning, det vill säga att undersöka om det finns en skillnad mellan 

användandet av copingstrategier och könstillhörighet. Fler förslag anser vi, kan vara att 

undersöka om den skattade stressen påverkas av personlighetstyper, alltså att koppla någon 

form av personlighetstest, som den oberoende variabeln, till ett mått på den skattade 

stressnivån – den beroende variabeln, för att se hur detta hänger samman. Vidare torde det 
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vara intressant att titta på hur flexibiliteten gällande valet av copingstrategier påverkar den 

skattade stressnivån, med andra ord, ställa frågor angående flexibiliteten istället för antal 

copingstrategier, som i denna studie, för att se hur den skattade stressnivån påverkas. Med 

tanke på resultatet angående att respondenterna använder få copingstrategier också skattar sin 

stressnivå lägre skulle det vara relevant, anser vi, att på något sätt mäta effekten av de 

copingstrategier respondenterna använder och se om det finns någon copingstrategi som är 

mer effektiv än de andra. I likhet med Lochan Dhar och Dhar (2010) anser vi att det är av 

största vikt för organisationer som strävar mot effektivitet att upptäcka personalens höga 

stressnivå i ett tidigt skede och utifrån detta vidta adekvata åtgärder för att reducera 

stressnivån, vilket innebär att forskningen inom området stress och coping fortfarande är av 

stor vikt.  
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Bilaga 1. 

Enkätundersökning om stress 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på i vilka arbetssituationer som stress uppstår och hur detta 

hanteras samt undersöka den upplevda stressen. Denna enkätundersökning har skickats till Dig i egenskap av 

anställd på X. Din medverkan är frivillig och du kommer att förbli anonym under processens gång då svaren 

kommer att bearbetas i grupp, vilket gör att individuella svar inte kommer att kunna urskiljas. Enkäten tar cirka 

15 minuter att slutföra. Dina svar är betydelsefulla för oss och vi hoppas på att Du vill medverka i 

undersökningen. Resultatet av undersökningen kommer att utgöra basen i vår c-uppsats, vilken vi skriver på 

Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle.  

Har Du frågor eller synpunkter gällande enkäten är du välkommen att kontakta oss.  

 

Vänligen, 

Niklas Norling  

Kristoffer Seydlitz  

Kontaktperson 1 namn 

Kontaktperson 2 namn 

 

Kön  

Kvinna 

Man 

 

Ålder  

 

Tjänsteår inom SR  

 

Avdelning  

Administrativa enheten 

Personalenheten 

 

Anställningsform  

Tillsvidare 

Tidsbegränsad 

 

Tjänstegrad  

Heltid 

Deltid 

 

1a. Stressande arbetssituationer 

 

Beskriv den mest stressande arbetssituationen som du har upplevt den senaste månaden.  

 
 

1b. Kryssa för den/de metoder du har använt för att hantera situationen eller problemet.  

Ta lite ledigt för att komma bort från situationen 

Anklaga mig själv för att ha hamnat i situationen 

Unna mig någon favoritmat eller godis 
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Bli orolig över att inte kunna hantera situationen 

Försöka minnas hur jag har löst liknande problem 

Besöka en vän 

Fastställa ett tillvägagångssätt och sedan följa den planen 

Köpa något till mig själv 

Ringa en vän 

Klandra mig själv för att jag är känslosam angående situationen 

Försöka förstå situationen 

Omedelbart vidta förbättrande åtgärder 

Klandra mig själv för att inte ha tillräcklig kunskap 

Spendera tid med någon närstående 

Tänka på situationen och försöka lära av misstagen 

Önska att jag kunde förändra situationen eller hur jag upplevde den 

Gå iväg och äta ett mellanmål eller en matbit  

Analysera situationen innan jag reagerar 

Fokusera på mina allmänna brister 

Bli mycket upprörd 

Fokusera på problemet och undersöka hur jag kan lösa problemet 

 

Frågorna i denna del av formuläret handlar om Dina upplevelser, känslor och tankar i arbetslivet under den 

senaste månaden. Behandla varje fråga utan någon längre betänketid och försök inte räkna ut hur ofta Du känt 

dig på ett visst sätt utan försök istället uppskatta det svarsalternativ som är mest rimligt för dig. Ta ställning till 

varje alternativ och kryssa i ditt svar.  

 

2. Hinner du utföra dina arbetsuppgifter  

ja, alltid 

ja, ganska ofta 

nej, sällan 

nej, aldrig 

 

3. Har du möjlighet att påverka de beslut som berör verksamheten på din arbetsplats?  

ja, alltid 

ja, ganska ofta 

nej, sällan 

nej, aldrig 

 

4. Tar din närmaste chef hänsyn till dina åsikter?  

ja, alltid 

ja, ganska ofta 
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nej, sällan 

nej, aldrig 

 

5. Bestämmer du över din arbetstakt?  

ja, alltid 

ja, ganska ofta 

nej, sällan 

nej, aldrig 

 

6. Har din arbetsbelastning ökat? *  

ja 

nej - om nej: gå till fråga 8 

 

7. Om ja: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

8. Är målen för verksamheten på din arbetsplats tydliga? *  

ja - om ja: gå till fråga 10 

delvis 

nej 

 

9. Om delvis eller nej: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

 

10. Vet du vilka arbetsuppgifter som ingår i ditt arbete? *  

ja - om ja: gå till fråga 12 

delvis 

nej 

 

11. Om delvis eller nej: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 
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mycket stressande 

 

12. Vet du vem eller vilka som tar beslut som rör verksamheten på din arbetsplats? *  

ja - om ja: gå till fråga 14 

delvis 

nej 

 

13. Om delvis eller nej: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

14. Förekommer det konflikter på din arbetsplats? *  

ja 

nej - om nej: gå till fråga 20 

 

15. Om ja: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

16. Är du inblandad i någon eller några konflikter på din arbetsplats?  

ja 

nej - om nej: gå till fråga 18 

 

17. Om ja: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

18. Har din närmaste chef gjort något för att lösa konflikterna?  

ja - om ja: gå till fråga 20 

delvis 

nej 

 

19. Om delvis eller nej: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 
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stressande 

mycket stressande 

 

20. Ställer du höga krav på dig själv i ditt arbete? *  

ja 

nej - om nej: gå till fråga 22 

 

21. Om ja: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

22. Blir du ofta engagerad i ditt arbete? *  

ja 

nej - om nej: gå till fråga 24 

 

23. Om ja: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

24. Tänker du på arbetet efter arbetsdagens slut? *  

ja 

ibland 

nej - om nej: gå till fråga 26 

 

25. Om ja eller ibland: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

26. Har du svårt att säga nej till arbetsuppgifter trots att du redan har fullt upp att göra? *  

ja 

ibland 

nej - om nej: gå till fråga 28 

 

27. Om ja eller ibland: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 
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lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

28. Tar du ansvar för arbetet du borde göra? *  

ja 

nej - om nej: gå till fråga 30 

 

29. Om ja: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

30. Arbetar du utöver din ordinarie arbetstid för att utföra dina arbetsuppgifter? *  

ja 

ibland 

nej - om nej: gå till fråga 32 

 

31. Om ja eller ibland: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

32. Har du svårt att sova på grund av att du tänker på arbetet? *  

ja 

ibland 

nej - om nej: gå till fråga 34 

 

33. Om ja eller ibland: Upplever du det som stressande?  

inte stressande 

lite stressande 

stressande 

mycket stressande 

 

34. Har du på grund av arbetet svårt att få tid till att umgås med din familj?  

ja, alltid 

ja, ganska ofta 

nej, sällan 
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nej, aldrig 

 

35. Har du på grund av arbetet svårt att få tid till att umgås med dina vänner?  

ja, alltid 

ja, ganska ofta 

nej, sällan 

nej, aldrig 

 

36. Har du på grund av arbetet svårt att få tid till att utöva dina fritidsintressen?  

ja, alltid 

ja, ganska ofta 

nej, sällan 

nej, aldrig 

 

 

Frågorna i denna del av formuläret handlar om Dina upplevelser, känslor och tankar under den senaste månaden. 

Behandla varje fråga utan någon längre betänketid och försök inte räkna ut hur ofta Du känt dig på ett visst sätt 

utan försök istället uppskatta det svarsalternativ som är mest rimligt för dig. Ta ställning till varje alternativ och 

kryssa i ditt svar.  

 

37. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit upprörd över något som skett helt oväntat?  

 
1 2 3 4 5 

 

Aldrig 
     

Mycket ofta 

 

38. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i ditt liv?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

39. Hur ofta har du känt dig nervös och stressad?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

40. Hur ofta har du under den senaste månaden tagit itu med dagligt förtret på ett tillfredställande sätt?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 
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41. Hur ofta har du under den senaste månaden effektivt hanterat avgörande förändringar i ditt liv?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

42. Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig säker på din förmåga att hantera dina personliga 

problem?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

43. Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att saker och ting har utvecklat sig som du velat?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

ganska ofta 

 

44. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kan hantera allt som måste göras?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

45. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll över irriterande moment i ditt liv?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

46. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll över saker och ting?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

47. Hur ofta har du under den senaste månaden blivit arg över saker som har hänt och som låg utanför din 

kontroll?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

48. Hur ofta har du under den senaste månaden kommit på dig själv med att fundera över saker du måste göra?  

 
1 2 3 4 5 
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aldrig 
     

mycket ofta 

 

49. Hur ofta har du under den senaste månaden kunnat bestämma hur du skulle använda din tid?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

50. Hur ofta har du under den senaste månaden känt att problem blivit så många att du inte kunnat bemästra 

dem?  

 
1 2 3 4 5 

 

aldrig 
     

mycket ofta 

 

Tack för din medverkan! 

 


