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Sammanfattning 

Syftet med min studie var att ta reda på hur kunskapsläget ser ut när det gäller ämnet stress, 

med hjälp av frågeställningen; Hur beskrivs och diskuteras ämnet stress av forskare i utvalda 

delar av forskningslitteraturen? För att ta reda på detta använde jag mig av kvalitativ metod en 

selektiv kunskapsöversikt. Resultat och analys redovisades i tre teman tillsammans med 

teorierna coping och KASAM.  

 

Slutsatsen med studien är att största bidragande orsak till uppkomsten av stress symptom 

handlar om arbetsrelaterad stress med fokus på arbetsmiljön. Med hjälp av hög grad av 

KASAM kan individer utveckla användbara copingstrategier för att möta och hantera den 

skadliga stressen. 
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Abstract 

The aim of my study was to find out how the state of knowledge looks like regarding the 

subject of stress, using the research question; how is the topic of stress described and 

discussed by researchers in selected parts of the research literature? To find this out, I used 

qualitative method a selective research overview. Results and analysis were presented in three 

themes together with theories of coping and Sense of Coherence. 

 

The main conclusion of this study is that the largest contributing factor to the occurrence of 

stress symptoms is about work – related stress, focusing on the work environment. By using a 

high level of Sense of Coherence individuals can develop useful coping – strategies for facing 

and dealing with the damaging stress. 
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Förord 

Jag har genom arbetet med denna uppsats lärt mig otroligt mycket om stress, vad som händer i 

kroppen och hur vi kan lära oss hantera den skadliga stressen. Detta är något som jag kommer 

att ha nytta av både i privatlivet och i min framtida profession. 

 

Det har varit nyttigt att genomföra detta arbete själv, även fast det har känts hopplöst många 

gånger och jag upplever att min självkänsla har vuxit i och med detta.  

 

Jag vill tacka min handledare Birgitta Berg Wikander för nödvändig vägledning och stöttning. 

 

Bjuråker den 3 januari 2012 

 

Evelina Jonsson 
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1. INLEDANDE AVSNITT  

Under inledande avsnitt redogörs för hur intresset för det valda ämnet väcktes och varför 

författaren anser att studien är relevant. Vidare redogörs för studiens syfte och 

frågeställningar samt avslutas med koppling till socialt arbete och en redovisning av 

uppsatsens disposition. 

 

1.1 Inledning 

Flera gånger i livet kommer vi antingen själva att drabbas av stress eller möta människor i 

stress. I vår profession kommer vi själva att uppleva stress och komma i kontakt med 

människor som behöver hjälp med sin stresshantering. Vi har som studenter erfarit stressande 

moment och känt stress över tentor, uppgifter och dylikt. Detta har väckt min nyfikenhet om 

ämnet och funderingar har uppstått; Är all stress skadlig? Varför bemöter vi stress olika? 

Under många år har långtidssjukskrivningar och psykisk ohälsa varit ett aktuellt och 

omdebatterat ämne. Många upplever stress i vardagen och detta diskuteras ofta och begrepp 

som utbrändhet och utmattningssymptom hörs allt mer. Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det 

innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska 

besvär som mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar ens dagliga 

liv. Statistik från försäkringskassan visar att mellan 1999 och 2003 ökade andelen långvarigt 

sjukskrivna med psykiska sjukdomar kraftigt, från 18 till 30 procent. De vanligaste psykiska 

sjukdomarna i den statistiken utgörs dels av depressioner, dels av stressreaktioner och 

ångestsyndrom. År 2009 stod depressionerna för 13 procent och stressreaktionerna för 12 

procent av långtidssjukskrivningarna. Sammantaget står dessa två grupper av psykiska 

sjukdomar för hela 93 procent av sjukskrivningarna inom statistiken för psykisk sjukdom 

(socialförsäkringsrapport 2010). Detta är en oroväckande bild som gör att medvetenheten 

angående stress, vad som händer i människan, vilka förebyggande metoder det finns och vad 

vi kan göra för att förhindra den skadliga stressen blir viktig att lyfta fram.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att ta reda på hur kunskapsläget ser ut när det gäller stress. 

 

1.3 Frågeställningar  

Hur beskrivs och diskuteras ämnet stress av forskare i utvalda delar av forskningslitteraturen? 
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1.4 Teman 

Jag kommer att fokusera på forskningslitteraturen utifrån tre valda teman. Dessa teman har 

jag valt utifrån inläsningen av detta ämne. Något som gett bilden av att dessa områden är de 

tre största som utgångspunkt. Temana är; 

- Orsak 

- Symptom 

- behandling  

 

 

1.5 Koppling till socialt arbete  

Det finns många definitioner av socialt arbete. Meeuwisse och Swärd (2006) menar att 

definitionen ändras i förhållande till tid och kultur, men att det enligt nationalencyklopedin 

förklaras som att socialt arbete är all organiserad verksamhet som fokuserar på hjälpande 

arbete på individ, grupp och samhällsnivå. Meeuwisse och Swärd (2006) utvecklar detta och 

menar att det kan vara svårt att hitta en enhetlig definition för allt socialt arbete, men att det 

kan förstås som en typ av aktiviteter och verksamheter med syfte att lösa olika uppgifter som 

måste hanteras i alla samhällen, dock varierande över tid. Detta visar på att beroende av de 

individuella konsekvenserna som uppstår har stress och de många långtidssjukskrivningar 

som följer en koppling till socialt arbete.  

 

En ny undersökning som presenterades på årets Socionomdagar, visade på att socialarbetarnas 

arbetsvillkor blir allt tyngre (Holmqvist, 2011). Undersökningen visade att 83 procent av de 

intervjuade upplever att arbetsbelastningen är hög och att de inte hinner med sina 

arbetsuppgifter. Detta visar på att kunskapen om stress, hur den hanteras och förebyggs är 

viktigt på den professionella nivån. Utifrån ett klientperspektiv där noggranna utredningar 

bedrivs till individperspektiv hos de professionella som kan drabbas av stressrelaterade 

symptom som påverkar deras egna liv och förmåga, är kunskapen om stress relevant och av 

betydelse.  
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1.6 Uppsatsens disposition  

Min uppsats är uppdelad i 6 kapitel. I kapitel 1 beskrivs inledning, syfte, frågeställningar, 

teman samt koppling till socialt arbete. I kapitel 2 beskrivs bakgrunden om ämnet som till 

exempel historik, vad händer i kroppen vid stress? Hur uppstår stress? Vilka konsekvenser ger 

långvarig stress? Samt redogörs för det aktuella kunskapsläget och centrala begrepp. Kapitel 3 

beskriver de teorier som kommer att användas i analysen. Kapitel 4 handlar om uppsatsens 

metod. Där beskrivs min förförståelse, vald forskningsdesign, vetenskapsfilosofisk design, 

metod för litteratursökning och urval, studiens trovärdighet samt en redovisning av 

primärdokumenten. I kapitel 5 kommer resultat och analys i tre delanalyser som följs av en 

helhetsanalys och avslutande diskussion, metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning. 

Kapitel 6 innehåller källförteckningen där allt redovisas i bokstavsordning och 

primärdokumenten redovisas med * i början. Direkta citat från författare skrivs med 

textstorlek 10 och citat som överskrider 40 ord har ett eget stycke i texten.  

 

 

2. BAKGRUND 

I detta avsnitt redogörs för centrala begrepp, bakgrunden till studien, historiken om stress, 

vad som händer i kroppen, hur stress uppstår samt tänkbara konsekvenser. Sedan redogörs 

det aktuella kunskapsläget  som använts i studien. 

 

2.1  Centrala begrepp 

Stressorer = med detta begrepp menas den situation som medverkar till att kroppen reagerar 

och förbereder sig för fara. Dessa situationer är individuella och inga specifika exempel kan 

ges. Det är bland annat beroende av tidigare erfarenheter och hur människan uppfattar hotfulla 

situationer (Eriksen & Ursin, 2005).  

 

Stressreaktion = är den generella aktiveringen som sker i hjärnan, med skärpt vakenhet och 

koncentration, som efterföljs av de fysiologiska förändringar som ska triggas igång. Den så 

kallade alarmreaktionen (Eriksen & Ursin, 2005).  

 

Långvarig stress = är när de system som förvarar kroppen vid akutstress, av någon anledning 

inte stängs ner till fullo. Detta innebär att de uppbyggande processer som ska starta inte kan 
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göra det och kroppen går i försvars inställning vilket skapar en ohälsosam belastning 

(Lundberg & Wentz, 2004).  

 

Akut stress = den omedelbara reaktionen när människan ställs inför något nytt och 

skrämmande som aktiverar försvarssystemen i kroppen (Lundberg & Wentz, 2004).  

 

 

2.2 Historik 

I början på 1900-talet växte oron över den stigande psykiska ohälsan och orsakerna till detta 

ansågs vara ärftlighet, yttre och inre förgiftning samt stress. Även onormal trötthet hos 

människor uppmärksammades. Johannison (2005) menar att likheterna mellan sekelskiftena 

1900 och 2000 är väldigt lika när det gäller upplevelsen av en växande psykisk ohälsa. Vid 

båda dessa sekelskiften har stora samhällsförändringar ägt rum med ny teknik, snabba 

kommunikationer och ökande krav på människan. Redan vid det första sekelskiftet hade det 

konstaterats att stress är en utlösande faktor genom experiment med råttor som placerats i 

extrema stressituationer (Johannison, 2005).  

 

För 30 år sedan gick stressforskare ut och varnade för de långsiktiga konsekvenserna av det 

stigande tempot i samhället. Långtidssjukskrivningarna ökade i slutet av 1990-talet i en takt 

som saknar motstycke i modern historia. Samtidigt ökade samhällsutvecklingen drastiskt. 

Stressforskningen började som ett utskott från den medicinska forskningen redan på 1900-

talet av den amerikanska fysiologen Canon, men den egentliga startpunkten kom på 1930-talet 

med den kanadensiske endokrinologen Seyle. Han varnade tidigt för hur psykisk stress kan bli 

skadlig för den fysiska hälsan. Först under 1960 – och 1970-talen fick stressforskningen sitt 

stora genombrott. Svenska forskare som Frankenhauser och Levi vid karolinska institutet i 

Stockholm gjorde stora internationella insatser som bidrog till denna utveckling (Lundberg & 

Wentz 2004). Mycket tyder på att deras varningar på 1990-talet angående kraftiga 

nedskärningar i den industriella tillväxten och besparingar i den offentliga sektorn och 

konsekvenserna för de berörda människorna stämde. Lundberg & Wentz (2004) visar statistik 

som säger att kvinnors långtidssjukskrivningar har trefaldigats från 1995 till och med 2002 då 

mätningen gjordes.  
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2.3 Vad händer i kroppen vid stress? 

Det finns två typer av stress. Den akuta och den långvariga. Det är även konstaterat att inte all 

stress är skadlig. En del stressreaktioner är nödvändiga och hjälper oss att klara specifika 

situationer. När människan utsätts för akut stress samlas en rad fysiologiska processer som 

ökar beredskapen hos immunförsvaret och rörelseorganen för att skydda oss. Inför en hotande 

fara, det vill säga en akut stress situation, händer något som ger oss ökat blodtryck, ökad puls 

och utsöndring av stresshormoner som ger oss en energikick och ökar vår 

koncentrationsförmåga. Detta sker för att koncentrationen ska skärpas och göra kroppen redo 

för försvar eller kamp. Samtidigt som detta händer minskar aktiviteten i till exempel tarmar 

och matsmältningsprocess och utsöndringen av tillväxthormoner minskas. Det vill säga 

aktiviteter som är av stor betydelse för människokroppen på lång sikt minskar. Allt detta som 

händer vid akutstress är nödvändigt för att skydda hälsan under en kort period och så snart 

stressexponeringen upphört ska kroppen återgå till det normala för återhämtning. Kroppens 

sätt att hantera stress på detta sätt är ett överlevnadsskydd och kallas för allostas ”som syftar på 

strävan att frambringa stabilitet genom förändring” (Lundberg & Wentz, 2004:16).  

 

Denna förmåga till förändring i kroppen är nödvändig för vår överlevnad med olika 

fysiologiska system som skyddar kroppen genom att bemöta yttre och inre stress. Eriksen & 

Ursin (2005) beskriver detta som ett alarmsystem som vår avancerade hjärna är i behov av för 

att stoppa onödig aktivitet samt prioritera viktiga händelser i en krissituation.  

 

När stressen går utöver det normala blir det en större fysiologisk påfrestning som skapar en 

ständig belastning som kan skada kroppen. Detta sker när kroppen av olika anledningar inte 

klarar av att återgå till det normala och återhämta sig efter en akut stressad situation. För att 

människan ska ha god hälsa måste flera fysiologiska mekanismer samverka, som till exempel 

kroppstemperatur, pH-värde i blodet och syrehalt etc. måste hålla sig på bra nivåer. De system 

som reglerar dessa kallas homeostas (Lundberg & Wentz, 2004). Andra system som till 

exempel blodtryck och puls är mer flexibla. Även stresshormonhalterna av adrenalin, 

noradrenalin och kortisol kan vid akutstress öka drastiskt. Hormonerna har en viktig roll i 

försvarssystemet som kallas det allostatiska systemet. Det är hormoner som ser till att 

hjärnans order verkställs och det är människans nervsystem som utgör grunden för allostasen 

(Lundberg & Wentz, 2004). .  
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Hormonnivåerna ökar av stress som både kommer från över och understimulering. 

Överstimulering kan vara överbelastning på arbetet, för mycket ansvar etc. och 

understimulering kan vara enkla monotona arbeten eller brist på meningsfulla aktiviteter. 

Eftersom de allostatiska systemen ska stängas när situationen inte upplevs stressande längre, 

fungerar den som ett skydd. De nedbrytande processerna ersätts då av uppbyggande 

(Lundberg & Wentz, 2004). Det leder till att kroppen återhämtar sig och eventuella skador 

läker. Därför är det så viktigt att avstängningssystemen fungerar annars hamnar människan i 

långvarig stress som kan leda till en försämring av immunförsvaret, tarmfunktioner och ge 

långsammare läkningsprocesser. Om avstängningen inte sker fullt ut, leder det till en 

belastning som ger negativa konsekvenser. Kroppen måste då anstränga sig hårt för att 

upprätthålla balansen. Detta påverkar hjärt- och kärlsystemen, hjärnans funktioner och 

immunsystemet (Lundberg & Wentz, 2004).  

 

Det finns tre exempel på när stress blir skadlig för människan. Den första är upprepad 

stressbelastning, som leder till att de fysiologiska systemen får för lite tid till återhämtning. 

Den andra är oförmåga till nervarvning, det vill säga kroppens oförmåga att stänga av de 

fysiologiska skyddsmekanismerna. Den tredje är kroppens oförmåga att aktivera vissa system 

vilket leder till en kompensatorisk överaktivitet i andra system (Lundberg & Wentz, 2004) 

 

 

 

2.4 Hur uppstår stress?  

Stress kan uppstå genom en mängd olika typer av påfrestningar. Det kan vara tung fysisk 

belastning, händelser hemma, på arbetsplatsen, i skolan, stora livshändelser, traumatiska 

upplevelser, infektioner, sjukdomar som stressar kroppen, drogmissbruk, sömnbrist, rökning, 

mycket stillasittande, hård fysisk träning med mera. Detta är situationer som brukas benämnas 

som livsstilsfaktorer. När livsstilsfaktorer kopplas samman med människans socioekonomiska 

situation kallas det för psykosocial stress (Lundberg & Wentz, 2004). Psykosocial stress är 

ofta långvarig och belastar kroppen hela tiden. Psykosocial stress kan även vara väldigt högt 

arbetstempo, för höga krav i arbetet, krav på betalt och obetalt arbete, hushållsarbete som inte 

hinns med, brist på kontroll, brist på inflytande, brist på socialt stöd, otrygghet och 

arbetslöshet (Lundberg & Wentz, 2004).  
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Påfrestningarna som leder till stressreaktioner kallas stressorer. De generella enligt Levi 

(2005) är dåligt samspel mellan människa och miljö. Det vill säga när omgivningens krav är 

för stora i förhållande till människan kapacitet eller när människans förmåga inte används vid 

till exempel arbetslöshet eller förtidspensionering. En generell stressor kan även vara när 

livsmiljön inte ger människan den uppmuntran och uppskattning som möter dennes behov 

(Levi, 2005).  

 

Människan kan även uppleva stress vid fysiska miljöfaktorer som värme, kyla, höga ljud och 

stark lukt. Negativa känslor som ilska, depression, ångest och oro är också stressande faktorer. 

Lundberg & Wentz (2004) refererar till Frankenhauser, Lazarus och Theorell som 

tillsammans menar att det är individens egen tolkning av den stressande situationen som avgör 

hur hon hanterar den. Samt att stress uppstår när det blir obalans mellan upplevda krav och 

den egna förmågan eller obalans mellan den egna insatsen och belöning. Det kan även uppstå 

stress när individen upplever att kraven är för låga i förhållande till den egna förmågan och 

hon är understimulerad, dels på arbetsplatsen men även speciellt för arbetslösa och individer 

som saknar meningsfull sysselsättning (Lundberg & Wentz, 2004).  

 

Perski (1999) menar att tecknen på stress kan vara väldigt olika; ”kramp i magen, hjärtklappning, 

rastlöshet, högt blodsocker, tryck i bröstet, snabb andning, panikkänslor, aggressivitet, spänning, oro, yrsel, 

handlingsförlamning, spänningsvärk, svettningar, brådska, koncentrationssvårigheter, titta ofta på klockan, bli 

virrig, inte kunna hålla isär saker, fatta dåliga beslut, ha skuldkänslor för att ha hamnat i samma situation igen 

och apati/ingen mening med att göra saker som inte blir perfekta” (s. 34). Människor reagerar olika på 

stressreaktionerna och för att lära sig hantera detta behöver individen lära sig känna igen sin 

egen reaktion, vad som händer i kroppen och vilka känslor som uppstår. Annars finns risken 

att det endast är reaktionen som hanteras och inte sambandet och situationen.  

 

2.5 Vilka konsekvenser ger långvarig stress? 

Lundberg & Wentz (2004) menar att forskning om sjukdomar och stressens påverkan kan ske 

utifrån olika perspektiv, men att en viktig utgångspunkt är att se den utifrån ett 

samhällsperspektiv. Det vill säga att samspelet mellan människors upplevelser av den yttre 

världen och kroppens reaktioner är avgörande för hur sjukdomar utvecklas. De (Lundberg & 

Wentz, 2004) menar att tidiga barndomsupplevelser, stimulerande arbete, plats på sociala 

rangskalan sätter spår i hälsan. Onda cirklar kan startas av stress. Individer som lever under 
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långvarig stress, får ofta en påverkan på livsstil och utvecklar ett beteende som är skadlig för 

hälsan. Stress får individer att missbruka droger, röka, äta ohälsosamt och motionera mindre 

samt ökar risken för olyckor. Under stress är individer mindre uppmärksamma på kroppsligt 

symptom som kan kräva behandling, till exempel högt blodtryck, höga blodfetter, knölar i 

bröstet och värk i kroppen (Lundberg & Wentz, 2004).  

 

Immunförsvaret påverkar kroppens stressreaktioner genom att höjda kortisolnivåer ökar vid 

infektioner och mental stress, och vid positiv stress hjälper den till att stärka kroppens 

immunförsvar (Lundberg & Wentz). Den långvariga stressen påverkar istället allergier och 

sjukdomar som ledgångsreumatism, tarminflammationer och SLE (autoimmun sjukdom) då 

dessa utvecklas genom att immunförsvaret överreagerar och angriper friska celler. Forskare 

har även funnit samband med långvarigt stressade individer som lättare drabbas av 

förkylningsvirus, medans de som var akut stressade inte hade den effekten (Lundberg & 

Wentz, 2004). Hormonet kortisol påverkar även ämnesomsättningen något som vid långvarig 

stress kan orsaka diabetes och fetma. Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för 

riskfaktorerna högt blodfett, insulinresistens, högt blodtryck och högt BMI (Body Mass 

Index). Detta är något som kan orsaka diabetes, hjärtinfarkt, stroke och högt blodtryck. Där är 

långvarig stress en bidragande faktor (Theorell, 2003). Långvarig stress påverkar även våra 

hjärnfunktioner. Detta genom att långvarig stress orsakar ett tillbaka bildande av neuronernas 

dendriter i hippocampus, det vill säga de nervutskott som tar emot och sänder signaler. Dessa 

nervceller återfås om det är en kortvarig stress, men varar stressen i flera år utplånas 

nervcellerna (Lundberg & Wentz, 2004). Detta är något som kan ge sämre minne hos den 

drabbade. 

 

Forskare är inte säkra på om stress har någon påverkan på utvecklande av cancer, men 

samband kan diskuteras. De flesta forskare är säkra på att cancer utvecklas i kroppen på grund 

utav immunförsvaret som av någon anledning inte klarar av att bekämpa cancercellerna och 

eftersom långvarig stress har försvagande effekt på immunförsvaret diskuteras detta som ett 

samband. Dessutom finns ett samband mellan vad och mängden av vad vi äter och 

framkallandet av cancersjukdomar (Levi, 2001).  Belastningsskador, något som utgör ett av de 

största hälsoproblemen i den industrialiserade välden, framförallt värk i nacke, skuldra och 

rygg har också visats sig ha samband med stress. Psykisk stress antas bidra till att förstärka de 

nedbrytande processerna i muskler samt att det är vanligt i arbeten som inte är fysiskt tunga 
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utan det är den psykiska stressen som gör att belastningsskador uppstår. Lundberg & Wentz 

(2004) refererar till Hägg vid arbetslivsinstitutet i Stockholm som beskriver vad som händer i 

musklerna. Han menar att långvarig psykisk stress förhindrar muskelavslappning även vid 

arbetspauser vilket gör att muskelfibrer aldrig får en chans att återhämta sig och 

belastningsskador uppstår. Många av dem som lider av muskelbesvär upplever stress på 

arbetet. Detta är något som kan ses som en varningssignal och där det är viktigt att rätt 

förebyggande åtgärder sätts in för att personen inte ska utveckla kronisk värk (Lundberg & 

Wentz, 2004).  

 

2.6  Kunskapsläget 

Danielsson (2005) är en beteendevetare som föreläser om och behandlar begreppet stress. I en 

bok berättar han om stressdebatten som har tendens att stress upp människor och att medias 

uppmärksamhet på utbrändhet skapar mer oro än den gör nytta. Syftet med boken är att ge 

läsaren verktyg för att bemästra den oundvikliga stressen och för att hantera och minska all 

den stress som handlar om det Danielsson kallar ”tokstress”. Det vill säga när människan gör 

en upp varvning, springer runt, tänker på allt som inte hinns med att utföras och jagar upp sig 

själva utan egentlig anledning. Boken tar även upp stressens påverkan på det sociala 

beteendet. En varningssignal när det är dags att reagera är när familj, vänner och andra börjar 

upplevas som en belastning istället för något roligt och självklart. Relationsstörningar är 

negativa ur rehabiliteringssynpunkt då ett fungerande nätverk är viktigt i tillfrisknande både 

ur medicinsk och ur psykisk synvinkel (Danielsson, 2005).  

 

 Frankenhauser & Ödman (1987) menar att stress hör ihop med vårt liv, men att den kan 

ödelägga livet och skapa stora problem, samtidigt som att utan den skulle vi berövas mycket 

av den aktivitet och stimulans vi får i tillvaron. Det handlar helt enkelt om hur stressen 

hanteras och för att kunna hantera stress måste vi även förstå stressens funktion. Författarna 

menar att det är väsentligt för varenda människa att lära sig hantera stress.  Några grundsteg 

för detta nämns och dessa är; att hålla situationen under kontroll och stressen inom rimliga 

gränser, att bevara självkänslan och självförtroendet, att ta hand om sitt sociala nätverk och att 

skaffa sig den kompetens som krävs för att möta nya krav, vilket skapar egenkontroll. Förslag 

på förebyggande åtgärder som samhället bör ansvara för är även det något som diskuteras. 

Författarna menar att farliga och onödiga stressfaktorer i omgivningen bör avlägsnas genom 

lagar och förordningar, samt skapa förutsättningar att kunna påverka sin egen livsmiljö samt 
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bör lägen och plattformar där människor kan agera stöd åt varandra skapas för att hantera 

oundviklig stress. Den glada stressen, är ett uttryck som nämns i boken. Med det menas att 

stress i lagom dos kan vara bra för människan. Då kan stress utveckla nya sidor i vår 

personlighet, utmaningar gör att vi växer. Att lära sig hantera stress och utmaningar är ett 

viktigt led i varje människas psykiska utveckling och mognad (Frankenhauser & Ödman, 

1987).  

 

 

I en skrift av Levi (2001) finns ett kapitel som heter Stress från vaggan till graven där stress 

beskrivs från barndomen till ålderdomen. Idag är situationen för barn och barnfamiljer bra 

jämfört med för många år sedan, bra barnomsorg finns och rätten till förkortad arbetstid för 

småbarnsföräldrar finns. Då borde det visa en förbättring i det psykosocialt relaterade 

hälsotillståndet hos barn. Men så är det inte menar Levi, (2001), fortfarande finner man 

psykiska eller psykosomatiska besvär hos 10-20 % av svenska barn och ungdomar. Detta kan 

bero på olika faktorer, barn påverkas av föräldrarnas psykiska hälsa, hur mycket vill 

föräldrarna ställa upp, har föräldrarna tid för barnen och så vidare. Sedan kommer vi ut i 

arbetslivet där rapporter visar att 43 % av männen och 51 % av kvinnorna tycker att deras 

arbete är psykiskt påfrestande. Författaren menar att stress i arbetslivet och som arbetslös är 

en av de farligaste faktorerna. Sedan blir vi äldre och får pension. Då uppstår ofta andra 

stressorer i tillvaron, till exempel att förlora sin livskamrat, något som innebär mycket svår 

stress för den det drabbar. Bostadsbyte är också något som kan medföra negativa 

hälsoeffekter. Samt den faktorn att var åttonde pensionär över 80 år upplever stor ensamhet är 

även det något som kan betraktas som en stressfaktor (Levi, 2001).  

 

 Perski (2002) har författat en faktabok där han berättar om koncentrationsproblem, trötthet 

och olustkänslor som kan vara tidiga tecken på allvarlig stress. Perski skriver om symptomen, 

beskriver sammanbrottet, hur drabbade människor återfår kraften samt om hur vi kan skydda 

oss i ett allt snabbare samhälle. Författaren ger läsaren två verkliga fallbeskrivningar om 

människor som bokstavligt talat stressat sig till döds. Perski ger även bra verkliga 

beskrivningar på hur ett stressammanbrott kan upplevas. Ett begrepp som diskuteras är 

Bråttomsjukan, det är något som ökar i vårt samhälle och som idag förknippas med ett tecken 

på framgång och hög status. Med bråttomsjuka menas ett omåttligt behov av att åstadkomma 

mer och mer, att delta i fler och fler aktiviteter, oförmåga att stå i kö samt att mer än gärna 
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avslöja hur stressad personen är för att jämföra prestationer med en annan. Detta beteende 

kallas också typ A-beteende. Stor del av denna bok handlar om att återställa balansen. En 

viktig del i denna är vilan, både i form av sömn och i form av ned varvning. Det är 

vetenskapligt bevisat att under perioder av djupsömn sänks produktionen av uppvarvande, 

stressrelaterade hormoner till ett minimum, medan utsöndringen av tillväxthormon ökar 

drastiskt. Detta visar på en liten del av varför sömn är en så viktig del av god hälsa (Perski, 

2002).    

 

Efter att Theorell (2006) varit aktiv i forskning om stress och arbetsliv i flera decennier och 

sett de drastiska förändringar som skedde på 1990-talet upplevde han ett behov av att 

sammanfatta detta, vilket resulterade i en bok. Författaren tar in aspekter från epidemiologi, 

psykologi, stressforskning, fysiologi och klinisk verksamhet och belyser helheten. Arbetslivet 

har förändrats drastiskt under de senaste femton åren. Robotar och datorisering borde ha lett 

till ett mer avslappnat arbetsliv men har istället gett ett mer hektiskt. Detta leder till ett ökande 

tempo och stigande krav som gör att återhämtningstillfällen minskar i ökande takt. I boken 

visas statisktik som säger att svenskarna blir allt mera långtidssjukskrivna och 

förtidspensionerade från och med 1997 (Theorell, 2006).   

 

Grossi och Perski (2004) redovisar resultat från en interventionsstudie med syfte att kartlägga 

symptombilden och utvärdera ett sex månaders behandlingsprogram bland 80 

långtidssjukskrivna med stressdiagnoser. Studiens design är experimentell, där deltagarna 

delades upp i två grupper som fick behandling med sex månaders mellanrum, som sedan 

följdes upp med en utvärdering sex månader efter avslutad behandling. Samtliga deltagare 

redovisade problem med sömn och trötthet, så gott som samtliga kognitiva besvär, muskel- 

och huvudvärk. Enligt deltagarna var sjukdomen orsakad av arbetsrelaterad stress i 55 procent 

av fallen. Före behandling var båda grupperna jämförbara vad gäller de utsatta 

mätvariablerna. Den grupp som fick vänta sex månader med behandling deltog i andra 

behandling som inte ingick i studie, som till exempel; antidepressiv medicinering, 

psykoterapi, stresshantering, akupunktur, akupressur, Rosenmetoden, qigong, avslappning, 

healing och Tomatsiterapi. Dessa deltagare visade endast bättre reslutat på skalan Håglöshet. 

Trots designens begränsningar kan behandlingsprogrammet vid stressmottagningen beaktas 

som framgångsrikt. Majoriteten av deltagarna förbättrades och ett halvt år efter avslutad 

behandling var 61 procent av dem i arbete eller i arbetsträning.  Grossi och Perski (2004) gör 
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tolkningen att de mest drabbade deltagarna behövde mer tid för att återgå till aktivt arbetsliv, 

att behandling för stressrelaterade diagnoser inte behöver vara kostsam samt att den 

behandlingen bör erbjudas till dessa individer. Grossi och Perski anser att det är 

anmärkningsvärt att detta inte sker då dessa diagnoser utgör en stor del av dagens 

långtidssjukskrivningar. De påpekar även att denna studie är den första i sitt slag (Grossi & 

Perski, 2004).  

 

Åsberg & Grape, m.fl. (2010)  beskriver begreppet ”stressrelaterad psykisk ohälsa” och 

uppgiften att sätta diagnoser, något som kan ses som en svår gränsdragning. De beskriver 

socialstyrelsens beslutsstöd för sjukskrivning och påpekar svårigheten i och med att stress inte 

är en sjukdom, utan något som kan leda till både kroppslig och psykisk sjukdom. Författarna 

redogör för Sveriges klassifikation på stressinducerad psykisk ohälsa genom att visa en tabell 

med de fyra undergrupperna och beskriver typ av stress, diagnos och klinisk bild över dessa. 

Vidare diskuteras dessa fyra undergrupper och vad de innebär för individen. Författarna 

påvisar även skillnaden mellan begreppen utmattningssyndrom och utbrändhet. 

Sammanfattningen i artikeln går ut på att det inte finns några självklara linjer av vad som är 

”friskt” och ”sjukt” samt att det är en svår gränsdragning där behovet av mer empirisk 

forskning och samverkan mellan psykiatri och primärvård är önskvärd (Åsberg & Grape m. fl. 

2010).  

 

 Anderberg (2001) sammanfattar i en artikel diagnoserna kronisk trötthet, utbrändhet, 

utmattningsdepression/utmattningsreaktion, kronisk stressymptom och fibromyalgi som att de 

sannolikt är symptom efter ett långvarigt stresstillstånd. Vidare menar författaren att för att 

förhindra och minska uppkomsten av dessa besvär, är det viktigt att förstå orsakerna till den 

upplevda stressen samt till de orsakssamband som kan finnas. Individer reagerar olika på 

stressorer och har olika förutsättningar för att utveckla coping-strategier. Överrepresenterade i 

statistiken över stressrelaterade sjukdomar har de senaste åren varit hårt arbetande, 

högpresterande människor med stort ansvar samt höga yttre och inre krav. På senaste tiden har 

dock stressrelaterade besvär även drabbat unga människor framförallt i IT-branschen, på 

grund av dess långa arbetsdagar, ökade krav på ständig tillgänglighet, mycket resande och 

känslomässigt krävande mänskliga kontakter. Författaren menar att på grund av begränsat 

evidensbaserade studier angående behandling bör arbetet utgå från vetenskap och beprövad 

erfarenhet på individ- grupp- och samhällsnivå. Som till exempel att chefer och arbetsledare 
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förbättrar arbetsmiljön, informerar makthavare så att förändringar i samhället kan vidtas, och 

på individnivå kan människor utbildas i att hantera stress och ställa krav på 

återhämtningspauser (Anderberg, 2001).  

 

Perski (2004) sammanfattar erfarenheter från behandling på stressmottagningen vid 

Karolinska institutet. Rehabiliteringen kan delas upp i tre faser. Första fasen är känslig och 

där är de flesta människor oftast helt utslagna och kan ibland behöva stöd dygnet runt samt 

bryta med det vardagliga livet en tid. Rent medicinskt vet man ännu lite om vad som är bra 

behandling, men sjukskrivning och i vissa fall inläggning på sjukhus är det som praktiseras i 

första fasen i de svåra fallen. Denna fas kan bestå i flera månader. I den andra fasen är det 

viktigt att människan återfår balans i kropp och själ. Det kan ske genom träning, 

avslappningsövningar, meditation, Qi gong, värme och massage. Vissa av de drabbade kan 

behöva psykoterapeutisk behandling eller handledd gruppverksamhet. Detta är också det en 

process som går långsamt, mestadels på grund av tre huvudanledningar som till exempel att 

stressammanbrottet inneburit allvarlig påverkan på nervsystemet som tar tid på sig att läka 

eller att en lyckad rehabilitering kräver en total förändring av människans livssituation. Den 

tredje och viktigaste fasen är arbetet med att återgå till ett socialt liv och ett arbetsliv. Då är 

det viktigt att förmågan till stresshantering fungerar. Om inte den tredje fasen genomförs och 

lyckas är det troligt att människan hamnar i ett kroniskt sjukdomstillstånd med 

sjukpensionering som utfall (Perski, 2004).  

 

Stressforskningsrapport 322, (2010) sammanfattar den aktuella kunskapen om hur skiftarbete 

och olika former av oregelbundna arbetstider påverkar hälsan, och då huvudsakligen; hjärt- 

och kärlsjukdomar, mag- och tarmsjukdomar, cancer, sömn, vakenhet/trötthet och olycksfall. 

Alla typer av oregelbundna och belastande arbetstider inkluderas men tonvikten ligger på 

skiftarbete där nattjänstgöring ingår. Rapporten redovisar aktuell forskning och är en 

uppdaterad utgåva.  Sammanställningen visar bland annat att skiftarbete och schematid med 

nattskiftsinslag medför kraftig störning av sömn (2-3 timmar förkortad sömn) och vakenhet, 

vilka tillsammans förhöjer olycksrisken. Reducerad arbetstid med bibehållen lön ger starka 

positiva sociala effekter och leder till mer sömn och mindre upplevelse av stress och trötthet 

är en annan slutsats i denna rapport. Författarna påpekar att det råder brist på aktuell forskning 

om hur skiftarbete påverkar säkerheten för exempelvis patienterna som vårdas. Ett önskvärt 

scenario vore om skiftscheman kunde anpassas efter arbetarnas sociala och biologiska behov 
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eftersom olika individer handskas med detta på olika vis, då skulle stress, sömnbesvär och 

trötthet på arbetsplatsen minska har det visat sig i denna rapport. Det redovisas även resultat 

från en pilotstudie utförd på två sjukhus i Mälardalen där verksamhetsanpassad arbetstid 

studerades. Metoden bestod av två steg; det första var en deskriptiv analys utifrån databasen 

som innehöll önskade arbetstider och reella arbetstider. Den andra var enkäter som 

arbetstagarna fick svara på. Ett av resultaten från denna studie är att såväl dagarbetare som 

skiftarbetare uppskattar möjligheterna att själva kunna påverka sina arbetstider och det verkar 

ha en positiv inverkan på välbefinnande (Stressforskningsrapport 322, 2010).  

 

SLOSH (2006) är en riksrepresentativ longitudinell kohortstudie. Studien fokuserar på 

sambanden mellan arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa och är utförd av forskargruppen 

Arbetsorganisation och hälsa vid IPM. Syftet med SLOSH är att belysa sambanden, över tid, 

mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa. Studien förväntades ge underlag för ett effektivare 

arbetsmiljöarbete och till att ge en ökad kunskap om den arbetsrelaterade ohälsan i Sverige. 

Metoden som användes var enkäter, två olika som utgick till respondenterna vid två tillfällen. 

Den ena enkäten riktades till personer som förvärvsarbetar och den andra till personer som 

slutat arbeta eller som vid det aktuella tillfället hade uppehåll i arbetslivet. Frågorna handlade 

om arbete, hälsa och social bakgrund.  Hälsofrågorna handlade om allmän hälsobedömning, 

utbrändhet, psykosomatiska symptom och depressiva syndrom. Ett intressant resultat var att 

omkring 30 % av respondenterna uppgav att de i ”hög” eller ”mycket hög” grad kände sig 

stressade av att snabbt kunna svara på e-post eller telefonsamtal. Samt att andelen som 

svarade att de fått väsentligt utökade arbetsuppgifter under de senaste två åren uppgick till 

47,7%. Detta tolkades som att det kan tänkas vara både stressande och stimulerande beroende 

på sammanhang (SLOSH, 2005).  
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3. TEORIER 

Under detta avsnitt redogörs det för de två valda teorierna som senare kommer att användas 

som verktyg i analysen av primärdokumenten.  

 

3.1  Coping 

Coping är ett känt begrepp som inom psykologin haft en fundamental betydelse i mer än 60 

år. En svensk forskare som skriver om coping är Ahmadi (2008) i Kultur och Hälsa . Jag har 

valt att använda hennes sammanfattning eftersom hon på ett bra sätt sammanfattar vad 

ledande forskare diskuterat kring coping – teorier. Ahmadi (2008) menar att allmänt så 

innebär coping det sätt som människor bekämpar eller förhindrar stress. Det innebär även den 

strategi som människan väljer att använda när hon ska handskas med skillnaden mellan det 

situationen kräver och de tillgängliga resurserna. En process som författaren menar; ”kan 

förändra det stressfulla problemet eller reglera den känslomässiga reaktionen” (2008:81).  Två generella 

coping-strategier finns som definierar olika beteendemönster hos människor. Det är 

problemlösande och känsloorienterade coping-strategier. Vilken strategi människan väljer 

beror på faktorer som individuella särdrag och slaget av stressfull situation. I dessa strategier 

finns två mål; att förändra omständigheten mellan jaget och miljön och att minska 

känslomässig smärta. Det finns även olika coping resurser hos människor. Dessa resurser kan 

vara problemlösande färdigheter som gör att beteendet för att hantera situationer är bättre, 

tidigare erfarenheter av liknande situation gör att den kan hanteras bättre och snabbare, socialt 

stöd och spirituella resurser är också betydelsefulla (Ahmadi, 2008). 

 

Coping handlar om hur människor handskas med stressfyllda och jobbiga situationer. Coping 

kan ses som en process för att hantera yttre och inre krav som kräver en ansträngning utöver 

det vanliga. Hur människan reagerar i stressfyllda situationer beror på många faktorer bland 

annat på i vilket sammanhang situationen uppstår samt på hur omständigheterna ser ut. 

Copingstrategier kan dock på lång sikt skapa negativa konsekvenser, så de är inte alltid något 

positivt (Lazarus & Folkman, 1984).  Lazarus och Folkman (1984) delar upp coping i fyra 

kategorier, vilka benämns; problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping, 

omdefinierande coping och undvikande coping. Att själv försöka lösa och minimera den 

stressfyllda situationen med till exempel en arbetsplan eller att söka behandling är tecken på 

problemfokuserad coping. Att via avslappningstekniker, andliga aktiviteter och fysisk 

aktivitet försöka minska stressens mentala effekter är exempel på emotionsfokuserad coping. 
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Problemfokuserad coping används oftast när människan bedömer att det finns en möjlighet att 

förändra situationen och emotionsfokuserad coping används oftast när människan inte ser 

någon lösning eller känner att situationen är opåverkbar. Att stärka självförtroendet och att 

leta efter uppnåeliga alternativ kallas för omdefinierande coping. Sedan nämns även 

undvikande coping som kännetecknas av att människan undviker problemet och låtsas att det 

inte existerar. Dessa olika strategier används olika av människor och det går inte alltid 

kategorisera strategierna (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

 

 

3.2  KASAM 

Antonovsky (2005) som myntat detta begrepp, är fullkomligt övertygad om att känslan av 

sammanhang KASAM är en mycket viktig faktor bakom hälsa - ohälsa och om varför vissa 

människor drabbas av sjukdom och andra inte. Begreppet KASAM innefattar tre 

komponenter; Begriplighet, Hanterbarhet och Meningsfullhet. Begriplighet handlar om i 

vilken utsträckning människan begriper och upplever yttre och inre stimuli. Om förnuftet 

säger att det är ordnad, sammanhängande information eller om den upplevs kaotisk, oväntad 

och oförklarlig. En människa med hög begriplighet förväntar sig att på yttre och inre stimuli 

som väntar i framtiden går att hantera och förklara. När tragedier och misslyckanden kommer 

förmår en sådan människa att göra dem begripbara. Hanterbarhet handlar om hur människan 

upplever sina egna resurser och styrkor att möta egna och andras krav. Detta innefattar även 

vilket stöd människan anser sig ha av andra för att hantera händelser i livet. En människa med 

hög känsla av hanterbarhet upplever sig inte som offer för omständigheter eller anser att livet 

är orättvist. Meningsfullhet innebär att människan är delaktig och medverkande i processer 

som skapar det dagliga livet och skapar ens eget öde. Meningsfullhet kan betraktas som 

KASAM:s motivationskomponent. En människa med hög meningsfullhet ser på livet med 

känslor och blir engagerade i att göra något av eller med de problem de råkat ut för. De söker 

en mening med det som sker i deras egen upplevelsevärld (Antonovsky, 2005). Utvecklandet 

av KASAM kom ur Antonovskys (2005) forskning om det salutogena och patogena synsättet. 

Utifrån ett patogent synsätt fokuserar man på att förklara vad det är som orsakar att människor 

blir sjuka, medans ur ett salutogent synsätt hamnar fokus på vad det är som gör att en del 

människor förblir friska fast de utsätts för påfrestande situationer och händelser.  
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”Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som hörrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang ” 

(Antonovsky, 2005:46).  

 

Antonovsky (2005) menar även att känslan av sammanhang utvecklas under en människas liv 

och kan sättas i samband med kultur, social klass och sociala förhållanden. Sammantaget är 

det livets erfarenheter som skapar ett starkare eller svagare KASAM.  

 

4. METOD  

Under detta avsnitt kommer det att redogöras för författarens förförståelse av studiens ämne, 

följt av en presentation om valet av forskningsdesign, vetenskapsfilosofisk design, 

tillvägagångssätt i datasökning, studiens trovärdighet samt en presentation av analysens 

primärdokument. 

 

4.1 Förförståelse  

Min egen förförståelse av ämnet är bland annat den egen upplevda stressen som kan uppstå i 

bollandet av hus, barn, arbete, studier, vänner och dylikt. Känslan av att inte räcka till och att 

vilja hinna utföra saker som inte prioriteras i vardagsstressen kan göra mig stressad. Den 

handlar också om kunskapen som media tillhandahåller, det vill säga, alla tv-program och 

artiklar om hur vi ska ”stressa ner”, ta ”egen tid” och våga vara egoistiska i den bemärkelsen 

att sätta oss själva i första rum. Min förförståelse av ämnet är att människor överlag kommer i 

kontakt med ämnet stress i någon form, någon gång och att det är ett hög aktuellt ämne.  

  

 

4.2 Forskningsdesign  

Jag har valt att göra en kunskapsöversikt för att kunna sammanställa och analysera delar av 

tidigare forskning och annan litteratur då jag anser att det passar bäst in med det valda syftet 

och frågeställningar. Vid en litteraturstudie/kunskapsöversikt är det litteraturen som blir 

informationskällan istället för till exempel intervjupersonen vid en kvalitativ studie. I en 

kunskapsöversikt utformas också problemformulering, görs urval, samlar in data, analyserar 

och tolkar data samt rapporterar lika som i andra kvalitativa metoder (Backman, 2008). 
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Grundläggande för alla olika slags översikter är att de baseras på systematiska 

litteratursökningar i internationella databaser (Bergmark, A 2005), vilket är en viktig och stor 

del i studien eftersom det är detta material som studeras och analyseras.  

 

Forsberg & Wengström (2008) menar att en allmän litteraturstudie, det vill säga en 

forsknings/kunskapsöversikt har vissa brister. Författarna refererar till en studie som visar att 

syfte, urvalsbeskrivning och kritisk granskning ofta saknas. Detta innebär att översikter kan 

vara otillförlitliga om en systematisk ansats saknas. Därför kommer jag att använda mig av 

följande kriterier som nämns angående systematiska litteraturstudier; 

- Klart formulerade frågeställning 

- Tydligt beskrivna metoder för sökning och urval av artiklar 

- Studierna är kvalitetsbedömda 

- Genomförande av tydlig analys 

- Tydlig redovisning av inledning, syfte, frågeställningar, bakgrund, metod, resultat, 

analys och diskussion. 

 

4.3 Vetenskapsfilosofisk design 

Den delvis valda forskningsdesign för denna studie är en kunskapsöversikt som kommer att 

influeras av delar av hermeneutiken. Begreppet hermeneutisk tolkning innebär att en text 

tolkas i enskilda delar för att sedan relateras och tolkas i sin helhet, något som benämns den 

hermeneutiska cirkeln. De enskilda delarna kommer att analyseras med hjälp av de valda 

teorierna. Tolkningen kan avslutas när ett sammanhang utan logiska motsägelser har hittats i 

texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta appliceras i studien genom att de tre valda temata 

analyseras var och en för sig, för att därefter sammanfattas i en helhetsanalys. I en 

hermeneutisk tolkning av en text är det viktigt att författarens förförståelse är med i analysen. 

Detta kommer inte att användas i denna studie, utan det är endast den hermeneutiska cirkel 

som medverkar i analystexten. 

 

 

 

4.4 Metod för litteratursökning och urval 

När jag började söka i de olika databaserna som är tillgängliga via Högskolan i Gävles 

bibliotek visade det sig att det finns väldigt mycket forskat kring ämnet stress och att det 
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mesta är medicinskt inriktade studier. De medicinskt inriktade studierna ansåg jag inte vara 

relevanta för denna studie och dessa sorterades bort. Jag fick väldigt många träffar i mina 

sökningar och det tog tid att välja och snäva ner sökorden. Jag utgick från de tre valda temana 

som jag fick fram ur inläsningen om ämnet och från kunskapsläget. Sökningarna begränsades 

till att endast omfatta peer-reviewed artiklar, tillgänglig fulltext och för att minska på antalet 

träffar utgick sökningen i databaserna från 2008 till nu. Efter sökningar med olika sökord i 

flera databaser valde jag att använda mig av Academic Search Elite då dessa träffar var minst 

medicinskt inriktade. Sökordet stress gav 22217 träffar, stress AND symptom 1339 träffar, 

stress AND symptom AND treatment gav 356 träffar. Sedan granskades abstracten och 

jämfördes med studiens syfte. De abstract som ansågs passa in på syftet valdes då ut och 

lästes noggrannare. Sökningen i databasen Academic Search Elite resulterade i 6 

primärdokument. Sedan gjorde jag en sökning via Google-scholar på de forskare som enligt 

min uppfattning är ledande inom ämnet. Då användes inga begränsande årtal. Detta 

resulterade i 3 primärdokument.  

 

4.5 Studiens trovärdighet  

I denna studie har relevant och betydelsefull litteratur lästs samt granskats. Detta kan anses 

styrka validiteten och reliabiliteten i studien. Det kan finnas begränsningar i att fastställa 

reliabilitet och validitet i kvalitativa metoder eftersom författaren både tolkar och mäter 

materialet (Larsson, 2005). För att stärka validiteten har jag under arbetets gång flera gånger 

prövat mitt syfte och frågeställningar mot litteraturen samt använt mig av direkta citat och 

beskrivningar i texten. Med validitet menas att undersöka det som ska undersökas (Larsson, 

2005) och det anser jag att studien gör. Med reliabilitet avses att mätningarnas tillförlitlighet 

och att de visar samma resultat vid olika mätningar (Lilja, 2005). De flesta läser då materialet 

var för sig och jämför sedan tolkningarna. Detta har varit svårt för mig eftersom jag skrivit 

ensam. Jag påstår inte att min studie är generaliserbar då jag valt ut en liten del av litteraturen 

mot mitt syfte. 

 

4.6 Primärdokument 

Nedan redovisas de primärdokument som används i analysen. Primärdokumenten redovisas i 

den ordning jag läst dem, för att sedan användas i det tema som stämmer överens med 

innehållet. Primärdokumenten redovisas med en * före i referenslistan för att läsaren snabbt 

ska hitta dessa.  



20 

 

 

Pd 1 Titel: Reflecting peer-support groups in the prevention of stress and burnout: 

randomized controlled trial. Författare/årtal: Ulla Pettersson, Gunnar Bergström, Mats 

Samuelsson, Marie Åsberg och Åke Nygren 2008 Journal of Advanced Nursing. Syfte: Syftet 

med denna studie är att testa effekterna av att delta i en reflekterande problemlösande 

stödgrupp angående självskattad hälsa, utbrändhet och om upplevda förändringar i 

arbetsförhållanden. Metod: En kontrollerad randomiserad studie utfördes med 660 personer 

inom vårdyrket som hade över 75 % på utmattningsskalan Oldenburg Burnout Inventory. Av 

dessa valde 22,9% att medverka i studien. Stödgrupperna startade 2002. Resultat: Resultaten 

visar en signifikant effekt när det gäller generell hälsa, upplevda krav i arbetet, ökade 

utvecklingsmöjligheter och stöd på arbetsplatsen. Sju kategorier av upplevelser genom 

deltagande i stödgruppen kunde identifieras; att få prata med andra i liknande situation, ökad 

kunskap, känsla av tillhörighet, självförtroende, struktur, minskade symptom och 

beteendeförändring. Sammanfattningsvis visar resultatet att problemlösande stödgrupper 

skulle vara ett bra och förhållandevis billigt verktyg för att lindra arbetsrelaterad stress på 

arbetsplatsen.  

 

Pd2 Titel: Acceptance and Commitment therapy for the treatment of stress among social 

workers: A randomized controlled trial. Författare/Årtal: Hillevi Brinkborg, Josefin 

Michanek, Hugo Hesser och Gunilla Berglund, 2011, Behavior Research and Therapy. Syfte: 

syftet med denna studie var att undersöka effekten av en kort stresshanterings intervention 

baserad på principerna om Acceptance and Commitment Therapy (ACT) om stress och 

allmän psykisk ohälsa hos svenska socialarbetare. Metod: studien var en kontrollerad 

randomiserad studie med 106 socialarbetare. Deltagarna blev uppdelade utifrån stressnivåerna 

i studiens början för att kunna undersöka om inledande stressnivå förändrats efter 

stresshanteringen. Resultat: resultaten visade att stresshanteringen kraftigt minskade nivåerna 

av stress och utbrändhet hos de deltagare som uppvisade höga stressnivåer i studiens början. 

Inga stora effekter visade sig dock hos deltagarna med låg stressnivå vid studiens början.  

 

Pd3 Titel: Mobile phone use and stress, sleep disturbances and symptoms of depression 

among young adults – a prospective cohort study. Författare/Årtal: Sara Thomée, Annika 

Härenstam och Mats Hagberg, 2011, BMC Public health. Syfte: Det övergripande syftet med 

denna studie var att undersöka om det fanns samband mellan psykosociala aspekter av 
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mobiltelefonanvändning och psykiska symptom i en kohort av unga vuxna. Metod: 

Studiegruppen bestod av 4156 unga vuxna 20-24 år gamla, som svarat på en enkät vid 

studiens början och en vid en uppföljning efter ett år. I mobilanvändandet ingår mätvariabler 

som användningsfrekvens, men även mer kvalitativa variabler som; krav på tillgänglighet, 

upplevd stressor om tillgänglighet, att bli väckt på natten av mobiltelefon och personlig 

användning av mobiltelefonen. Upplevd mental hälsa inkluderade nuvarande stress, 

sömnstörningar och symptom på depression. Resultat: Resultaten visar på samband mellan 

hög jämfört med låg mobilanvändning och stress, sömnstörningar och symptom på depression 

för både män och kvinnor. Sammanfattningsvis visade studien att hög frekvens av 

mobilanvändandet vid studiens början ökade risken för psykisk ohälsa vid uppföljningen efter 

ett år.  

 

 

Pd4 Titel: Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction intervention on psychological well-

being and quality of life: Is increased mindfulness indeed the mechanism? Författare/Årtal: 

Ivan Nyklicek & Karlijn F Kuijpers, 2008, Annals of Behavioral Medicine, Nederländerna. 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra effekterna av en mindfulness baserad 

stresshantering mot en kontrollgrupp i en randomiserad kontrollerad studie och samtidigt 

undersöka eventuella medlande effekter av mindfulness. Metod: Fyrtio kvinnor och tjugo män 

från det aktuella området med symptom på stress och ångest (medelålder 43.6 år) 

randomiserades antingen till en grupp som fick MBSR eller till en väntande kontrollgrupp. Ett 

frågeformulär fick fyllas i före och efter interventionen av båda grupperna som handlade om 

psykiskt välbefinnande, livskvalité och mindfulness. Resultat: Genom en multipel 

variansanalys visade det sig att jämfört med kontrollgruppen resulterade MBSR i minskning 

av upplevd stress, vital utmattning och större livskvalité. Slutsatsen blev att ökad mindfulness 

åtminstonde kan ge positiva effekter i stresshantering.  

 

Pd5 Titel: Factors contributing to burnout among perfusionists in the United States. 

Författare/Årtal: Bui, J. Hodge, A. Shackelford, A & Acsell, J. 2011, Perfusion. Syfte: Syftet 

med denna studie var att fastställa den aktuella nivån av stress och utbrändhet bland en grupp 

hjärtspecialister. Metod: En enkät skickades till deltagarna via en speciell mail lista. För att 

bedöma de aktuella nivåerna användes Maslach Burnout Inventory (MBI) som verktyg. 

Resultat: Resultatet visade att variabler som stressnivå, konflikter, jourtjänstgöring, antal 
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arbetade timmar och mängden patienter hade ett signifikant samband med utbrändhet. 

Sammanfattningsvis visade studien att kraven i arbetet var den faktor som med störst 

sannolikhet bidrar till stress bland hjärtspecialisterna.  

 

Pd6 Titel: Self-perceived stress reactivity is an indicator of psychosocial impairment at the 

workplace. Författare/Årtal: Heribert Limm, Peter Angerer, Mechthild Heinmueller, Birgit 

Marten-Mittag, Urs M Nater & Harald Guendal, 2010, BMC Public Health. Syfte: Syftet med 

denna studie var att fastställa I vilken omfattning upplevda stressreaktioner jämför med olika 

parametrar för psykosocial hälsa, kardiovaskulära riskfaktorer och parametrar för kronisk 

stress och stress i ett urval av medelålders industriarbetare. Metod: I denna tvärsnitts studie 

med totalt 174 deltagare, bedömdes dessa med avseende på psykosociala och biologiska 

stressnivåer. Skillnader mellan grupper med hög och låg stressreaktion analyserades. Logiska 

regressionsmodeller har tillämpats för att identifiera vilka parametrar som gör det möjligt att 

förutsäga hög kontra låg stressreaktion. Resultat: Resultaten av denna studie visar att stress på 

arbetet är en stor påfrestning för industrianställda i mellanposition. Självupplevd stress verkar 

vara ett lämpligt begrepp för att identifiera de anställda som upplever psykosocial stress och 

tillhörande psykiska besvär.   

 

Pd7 Titel: Sleep disturbance, work stress and work hours: A cross-sectional study. 

Författare/Årtal: T Åkerstedt, A Knutsson, P Westerholm, T Theorell, L Alfredsson & G 

Kecklund, 2002, Journal of Psychosomatic Research. Syfte: Syftet med denna studie var att 

undersöka varianter av sambandet mellan sömnstörningar och olika arbetsrelaterade och 

livsstils faktorer. Metod: 5720 arbetande män och kvinnor deltog i denna studie. En 

faktoranalys resulterade i en huvudfaktor; sömnstörning. Data analyserades med hjälp av en 

multipel logisk regressionsanalys mot faktor sömnstörning samt andra separata faktorer som 

ej utvilad och svårt att vakna på morgonen. Resultat: Resultaten visade att höga krav på 

arbetet och fysiska ansträngningar i arbetet är riskfaktorer för sömnstörningar, medans högt 

socialt stöd/nätverk är kopplad till minskad risk. Sammanfattningsvis visade studien att stress 

och det sociala klimatet på arbetsplatsen är starkt sammankopplat med sömnstörningar.  

 

Pd8 Titel: Work related stressful life events and the risk of myocardial infarction. Case-

control and case-crossover analyses within the Stockholm heart epidemiology programme 

(SHEEP). Författare/Årtal: Jette Möller, Töres Theorell, Ulf de Faire, Anders Ahlbom & 
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Johan Hallqvist, 2005, Journal of Epidemiol Community Health. Syfte: Syftet med denna 

studie var att undersöka om arbetsrelaterad stress också innebär en ökad risk för hjärtinfarkt 

antingen genom utlösande akut stress eller genom ansamling av stress under flera månader. 

Metod: Patienter med en första symptom av icke-dödlig akut hjärtinfarkt, totalt 1381 män och 

kvinnor besvarade enkäter och deltog i intervjuer och hälsoundersökningar. Resultat: 

Analyser visade att korta händelser med ökad arbetsrelaterad stress och ökad arbetsbörda 

ökade risken för att drabbas av hjärtinfarkt med sex gånger. Däremot visade resultaten ingen 

ökad risk att hamna i denna riskzon vid arbetsrelaterad stress som varade i mer än 12 

månader.  

 

Pd9 Titel: Brist på vila och återhämtning större problem än arbetsbelastning. 

Författare/Årtal: Ulf Lundberg, 2003, Läkartidningen. Syfte: Syftet med denna artikel är att 

diskutera sambanden mellan psykosocial och psykisk stress som bidragande orsak till 

utvecklingen av belastningsbesvär såsom värk i nacke, skuldror, armar och rygg. Metod: 

Författaren diskuterar och redovisar studier som rör det aktuella ämnet samt presenterar 

resultat från egna studier. Resultat: Resultatet visar att mycket talar för att arbetsrelaterad 

psykosocial stress bidrar till utvecklingen av belastningsskador. Studier har visat att psykisk 

stress leder till ökad aktivitet i musklerna och att korta pauser i arbetet inte är tillräckliga för 

att musklerna ska återhämta sig.  

  

 

5. Resultat och analys  

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit efter studie av primärdokumenten utifrån 

de valda tre temana. Delanalyser sker efter varje enskilt tema utifrån de valda teorierna. Alla 

citat är skrivna med storlek 10 och de citat som översteg 40 ord har ett eget stycke. Sedan 

följer helhetsanalys och avslutande diskussion, metoddiskussion och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

5.1 Tema 1 Orsak 

Första temat som jag kommer att diskutera är orsak. Med det menas orsaker till att hamna i 

långvarig och akut stress. 

En studie (Pd3) undersökte på sambandet mellan mobiltelefonanvändning och psykiska 

symptom som till exempel stress bland unga vuxna. Resultatet visar på ett samband mellan 
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hög respektive låg mobilanvändning och stress, sömnstörningar och symptom på depression 

för både män och kvinnor. 

 

“There were cross-sectional and prospective associations between mobile phone variables and 

mental health outcomes among the young adults. High frequency of mobile phone use at 

baseline was a risk factor for reporting sleep disturbances and symptoms of depression for the 

men and symptoms of depression for the women at 1-year follow-up. The risk for reporting 

mental health symptoms at follow-up was greatest among those who had reported that they 

perceived the accessibility via mobile phones to be stressful” (Pd3 s.10). 

 

Stora delar av forskningslitteraturen som finns angående orsaker till stress handlar om 

arbetsrelaterad stress. Detta är något som kan kopplas till det stora problemet med 

sjukskrivningar och sjukdomar som följer av stress. En amerikansk studie (Pd5) undersöker 

orsaker till de höga sjukskrivningstalen bland läkare och framförallt hjärtspecialister med 

syfte att fastställa den aktuella nivån av stress och utbrändhet.  

 

“In terms of burnout, 17.6% stated feeling a moderate to high level of burnout while 82.4% 

exhibited little or no burnout at all. An analysis of the data revealed that the association between 

burnout and job demand variables, including stress level, conflict, call duties, hours worked, and 

case load were all statistically significant at p<0.05. Among all the job demand variables, both 

stress level and conflict were identified as having the greatest effect on burnout” (Pd 5 s.463) 

 

Något som flera studier visar är att en viktig faktor när det gäller arbetsrelaterad stress är 

arbetsmiljön. ”Consistent with the findings of this study, job environment has shown to be the most influential 

factor in determining burnout. The six elements of workplace environment include workload, individual control, 

reward, community, fairness, and values” (Pd 5 s. 464). Något som verkar vara viktigt i utvecklandet 

av stress är känslan av kontroll och att människan känner att hon kan behärska och kontrollera 

sin egen situation. När en situation känns ohanterbar och övermäktig då hamnar människan i 

en akut stress situation som slår i gång kroppens försvarssystem. När denna känsla är konstant 

och kroppen aldrig får återhämta sig utvecklas en långvarig stress. En tysk studie (Pd6) tittade 

på sambanden mellan självupplevd stress och psykosocialhälsa samt sjukfrånvaro orsaker.  

 

“High vs. low stress-reactive employees differed significantly in the extent of health-related 

complaints (GBB-24), especially with respect to musculoskeletal and cardiovascular complaints. 

Also for depression and anxiety we found poorer results for high stress-reactive persons. 
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Looking at health behavior the two groups showed a significant difference for intensive sports 

activity (table 2). As expected, groups of high stress-reactive versus low stress-reactive 

employees differed significantly in several psychosocial stress parameters: chronic stress (SSCS) 

and all ERI-scales” (Pd 6 s. 4).  

 

Denna studie (Pd6) hade även som syfte att undersöka sambandet mellan självupplevd stress 

och biologiska faktorer men de lyckades inte hitta något samband. ”However, this cross sectional 

study failed to demonstrate a significant relationship between psychosocial and biological stress indicators” 

(Pd6 s.9). I studien (Pd3) som undersökte mobilanvändning och stress framkommer problemet 

med att vara tillgänglig dygnet runt via telefon och mail. Detta är något som allmänt 

diskuteras i litteraturen som dagens dolda stresspåverkan. I denna studie (Pd3) hävdar 

respondenterna att de förväntas att vara tillgängliga dygnet runt, men att detta inte påverkar 

deras stressnivå och ändå visar analyserna att det påverkade den psykiska hälsan.  

 

“The majority of the young adults reported that they were expected to be reachable via the 

mobile phone all day or around the clock. One could expect that this would feel compelling and 

perhaps even stressful, but most respondents did not consider the accessibility to be stressful, 

and there was no association between the two variables. Yet, expected availability around the 

clock was associated with most mental health outcomes in cross-sectional analysis” (Pd3 s.7).  

 

5.1.1 Delanalys 

När jag läser artiklar som härrör ämnet stress och då framförallt orsaker till uppkomsten av 

stress handlar den största delen av litteraturen om arbetsrelaterad stress. Det fokuseras på 

arbetsmiljön, arbetstempot och de stora sjukskrivningstalen i Sverige. Studierna (Pd3, Pd6, 

Pd5) nämner anledningar som – att vara tillgänglig dygnet runt, -hög arbetsbelastning, -

känslan av att kunna påverka sin situation och det finns en likhet i resultat från olika studier 

från olika länder som redogör för detta. Antonovsky (2005) skriver om aspekter i livet som 

bidrar till att påverka graden av KASAM, och därmed aspekter på arbetssituationen som är av 

betydelse; 

 

”Medverkande i socialt värdesatt beslutsfattande syftar på de förhållanden som skapar glädje och 

stolthet över ens arbete och frihet att själv bestämma över sin situation, social uppskattning av 

verksamheten och av det speciella arbetet så som denna uttrycks i rättvisa belöningar och 

utrymme för beslut med avseende både på arbetet självt och på legitimiteten i arbetskollektivets 

maktfördelning. ”Belastningsbalans” syftar på tillgången till resurser för individen och för det 

kollektiv som samverkar för att få arbetet väl utfört. I lika hög grad syftar det på i vilken 
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utsträckning arbetssituationen ger utrymme för att använda sin potential i sant komplext arbete. 

”Förutsägbarhet” syftar på i vilken utsträckning arbetssituationen tillåter och främjar en tydlig 

bild av hela arbetssituationen och ens plats i den, samt skapar tilltro till arbetstryggheten och 

underlättar feedback i de sociala relationerna på arbetsplatsen” (Antonovsky, 2005, s.159).  

 

Jämfört med forskningen vars reslutat visar på att arbetsrelaterad stress är vanlig visar 

Antonovsky (2005) att arbetssituationen är en av de viktigaste faktorerna för att stärka 

KASAM genom ”medverkande i socialt värdesatt beslutsfattande”, ”belastningsbalans” och 

”förutsägbarhet”. Detta nämns i diskussionen angående hur KASAM kan utvecklas genom då 

till exempel arbetstrygghet och att ha en bra arbetsgrupp med kollegor man litar på, att ha en 

bra relation till chefen och ha möjlighet att känna att man kan påverka sin situation och hur 

arbetet utförs. I resultaten i Pd5 nämns möjligheten av att ha kontroll över sin arbetssituation 

som en viktig faktor i arbetsmiljöfrågan. I samma studie visar resultaten att endast 17,6 % 

markerar högt på stressnivå skalan jämfört med 82,4 % som markerar relativt lågt på samma 

arbetsplats. Hur kommer det sig? Faktorer som nämns angående upplevelsen av stress är 

bland annat arbetsmiljön samt känslan av kontroll över sin egen situation och möjligheten att 

kunna påverka sitt arbete. Ett tänkbart scenario kan vara att individerna har olika coping - 

strategier beroende på deras bakgrund och sociala stöd som gör att arbetssituationen hanteras 

olika. Med coping – strategier menas det sätt som individer använder för att förhindra och 

minska uppkomsten av stress och hur hon handskas med skillnaden av det som krävs i 

exempelvis arbetet och de resurser som finns tillgängliga (Ahmadi, 2008). Det kan tänkas att 

de individer som markerar högt på stresskalan i Pd5 har dåligt utvecklade coping – strategier 

för att hantera höga krav och att de inte upplever att de har känsla av kontroll och 

sammanhang. Forskarnas sammanfattningar i Pd3, Pd5 och Pd6 handlar om att faktorer som 

höga krav i arbetet, stress på arbetet och krav på att vara tillgänglig via telefon och e-mail är 

sammankopplat till upplevelser av stress och minskad psykisk hälsa. Att inte ha bra coping – 

strategier innebär att individen inte kan handskas med stressfyllda situationer och hamnar då i 

långvarig stress. Lazarus och Folkmans (1984) fyra kategorier på coping; problemfokuserad 

coping, emotionsfokuserad coping, omdefinierad coping och undvikande coping kan vara 

viktiga för att hantera arbetsrelaterad stress. Problemfokuserad coping handlar om att lösa 

situationer och genom en arbetsplan göra det på bästa sätt. Utan detta tänk torde stressfulla 

situationer på arbetsplatsen snarare liknas vid kaos där människor stressar utan att få något 

gjort och problemet löst, något som varken gynnar individen själv, arbetsplatsen eller 

eventuella kunder. Att respondenterna i Pd3 enligt svaren inte upplever det stressande att vara 
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tillgängliga dygnet runt via telefon och mail, men att analyserna visade att dessa respondenter 

var mest stressade kan ses som exempel på undvikande coping. Undvikande coping enligt 

Lazarus och Folkman (1984) är när individen ignorerar den stressfyllda situationen och låtsas 

som att problemet inte finns. Kan tänkas att dessa respondenter vet att det är stressande, men 

låtsas inte om det för att de tror att stressen minskar om de inte erkänner den.  

 

 

5.2 Tema 2 Symptom 

Detta tema handlar om symptom. Med symptom menas konsekvenser av ett upprepande av 

akut eller långvarig stress och vad som händer i kroppen. Forskare diskuterar sambanden 

mellan en rad olika sjukdomar och stress. En studie (Pd8) undersöker sambandet mellan 

arbetsrelaterad stress och ökad risk för hjärtinfarkt. Där visade analyser att risken för att 

drabbas av hjärtinfarkt är 6 gånger högre om arbetsrelaterad stress som liknar akut stress sker 

upprepade gånger.  

 

“In the case-crossover analysis about 8% of the interviewed patients had experienced a work 

related life event the day before their infarction. The corresponding proportion for non-work 

related events was much lower. Only two patients had, for instance, experienced “death of a 

friend, relative or significant person”. Table 3 shows the trigger risk of myocardial infarction 

after experiencing a work related event. Using a one day hazard period, we found a statistical 

significant increased risk for the event “had a high pressure deadline”, OR = 6.0 (1.8 to 20.3). 

The point in time for “had a high pressure deadline” relates to the timing of the deadline itself 

and not to the time for which the deadline was announced and/or set” (Pd8 s. 7).  

 

Däremot hittades inget samband mellan långvarig arbetsrelaterad stress och ökad risk för 

hjärtinfarkt, något som förvånade forskarna. En annan vanlig åkomma i dagens samhälle är 

sömnstörningar. En svensk studie (Pd7) visar att stress och det sociala klimatet på 

arbetsplatsen är starkt sammankopplade med sömnstörningar. Den visar även att stort socialt 

nätverk och hög känsla av stöd från anhöriga är kopplat till minskad risk för sömnstörningar 

vid samma utsatthet för stress.  

 

“The results from the crude logistic regression analysis (Table 3) showed that high work 

demands, low decision latitude, low social support at work, high physical load, solitary work, 

not being able to stop thinking about work, being a female, being unmarried, being > 45 years of 

age, failing to exercise, having a high BMI and doing most of the household work were strong 
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risk indicators for disturbed sleep. Being a white collar worker was associated with less 

disturbed sleep”(Pd7 s. 745).  

 

Sömnstörningar orsakade av stress är ett problem som i sin tur kan orsaka andra åkommor. 

Det är bevisat att sömn är vår bästa läkningsprocess och behövs för att kroppen ska återhämta 

sig från påfrestningar människan utsätts för. En forskare (Pd9) menar att brist på vila och 

återhämtning är ett större problem än arbetsbelastning när det gäller värk i nacke, skuldror och 

rygg. I en artikel diskuteras sambanden mellan psykisk stress som bidragande orsak till 

utvecklingen av belastningsbesvär. Resultaten visar att mycket talar för att arbetsrelaterad 

psykiskosocial stress bidrar till utvecklingen av belastningsskador som värk i nacke, skuldror, 

rygg och armar. Studier (Pd9) har visat att psykisk stress leder till ökad aktivitet i musklerna 

och att för att musklerna ska återhämta sig och inte utveckla skador krävs mer än korta pauser 

i arbetet.  

”Människans förmåga att hantera akuta fysiska och psykiska påfrestningar är relativt stor, medan 

hälsoriskerna med långvarig, även relativt låg, belastning tycks vara större. I det moderna 

samhället med krav på ständigt högt tempo, effektivitet och konkurrens kan bristen på vila och 

återhämtning kanske vara ett större hälsoproblem än den fysiska och psykiska belastning som 

själva arbetet innebär” (Pd9 s. 3).  

 

Mental avslappning beskrivs i artikeln som ett krav för att musklerna ska vila ordentligt. Detta 

kan hjälpa till att förklara varför inte muskuloskeletala problem minskat i omfattning trots 

stora förbättringar av den fysiska arbetsmiljön under de senaste årtiondena med förbättringar i 

arbetsmiljön ”Repetitiva arbetsuppgifter, stress och vantrivsel på arbetet sammanhänger med ökad risk, 

särskilt för värk i nacke och skuldror” (Pd9 s.1).  

 

5.2.1 Delanalys 

Det finns mycket forskning om vilka symptom och sjukdomar akut och långvarig stress kan 

ge. Mycket av denna forskning är medicinskt inriktad. Resultaten visar att stor fokus på 

orsaker till stress handlar om arbetsplatsens klimat och arbetsmiljön. Forskarna i Pd7, Pd8 och 

Pd9 sammanfattar sina resultat som att höga och motstridiga krav i arbetet ökar risken för 

sömnstörningar, arbetsrelaterad psykosocialstress ökar risken för belastningsskador och korta 

event med akut stress i arbetet ökar risken för hjärtinfarkt. Däremot visar resultaten i Pd8 att 

långvarig stress inte ökar risken för hjärtinfarkt, något som förvånade forskarna. Möjligtvis 

finns det andra genetiska och medicinska förklaringar till varför risken ökar vid akut stress 
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utan att det handlar om coping – strategier. För att handskas med stress på arbetet och 

förhindra följdsjukdomar och symptom är det viktigt att alla medarbetare har utvecklade 

coping – strategier och känsla av sammanhang. Antonovsky (2005) menar att KASAM är en 

mycket viktig faktor bakom ohälsa - hälsa och om varför en del människor blir sjuka och 

andra inte, på till exempel samma arbetsplats. Dock ska inte KASAM betraktas som en 

coping – strategi; ”vad personer med stark KASAM gör är att välja just den coping – strategi som verkar 

mest lämpad för att handskas med den stressor som han eller hon ställs inför” (Antonovsky, 2005, s. 186). 

När det gäller resultaten i Pd7 och Pd9 kan tänkas att dessa respondenter saknar känsla av 

sammanhang. För att kunna möta de höga kraven i arbetet och för att hantera den 

psykosociala stressen är det viktigt att bemästra de tre komponenterna i KASAM. Genom att 

ha känsla av begriplighet förväntas kraven bli hanterbara och ordnad, genom hanterbarhet ses 

kraven som uppnåeliga och känslan av kunskap och styrka finns hos individen, genom 

meningsfullhet blir kraven meningsfulla och kan ses som en utmaning. När dessa känslor 

finns hos en individ torde det bli enkelt att välja coping – strategi för att möta kraven. Något 

som även nämns i resultaten som en viktig faktor är socialt stöd; 

 

“Also, lack of social support at work was a risk indicator for disturbed sleep, not feeling rested 

and difficulties awakening. We have not been able to find much previous data of this type, but 

poor (general) social support has been associated with sleep complaints in Vietnam veterans 

[30]. On the other hand, there are a number of studies indicating a close connection with poor 

social support for, for example, cardiovascular disease [31] or muscle pain “[32] (Pd7, s.746).  

 

Skapar stort socialt stöd/nätverk en större KASAM och större förmåga att använda coping – 

strategier? Ahmadi (2008) menar att coping resurserna hos individer är beroende av tidigare 

erfarenheter av liknande situation, socialt stöd och spirituella resurser. Har individen en 

känsla och trygghet i socialt stöd, av familj, vänner, medarbetare eller arbetsledaren borde 

detta skapa bättre förutsättningar att möta kraven som hon ställs inför. I Pd9 diskuteras 

sambandet mellan arbetsrelaterad psykosocial stress och belastningsskador i form av värk i 

nacke, skuldror och rygg. Där framkommer att korta vilopauser i arbetet inte är tillräckliga för 

att musklerna ska återhämta sig, utan det är den psykiska stressen som bidrar till skadorna. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver emotionsfokuserad coping som är ett sätt att minska 

stressens mentala effekter via till exempel avslappningsövningar och fysisk aktivitet, något 

som skulle kunna tillämpas på denna problematik.  
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5.3 Tema 3 Behandling 

Detta tema handlar om behandling. Med det menas metoder för att förhindra uppkomsten av 

stress samt metoder för att ta sig ur långvarig stress. En studie (Pd1) undersöker effekten av 

att delta i en reflekterande stödgrupp angående självskattad hälsa, utbrändhet och om 

upplevda förändringar i arbetsförhållanden. Upplevelser som att få prata med andra i samma 

situation, ökad kunskap, känsla av tillhörighet, självförtroende, struktur och minskade 

stressymptom blev utfallen av dessa stödgrupper.  

 

 

“Both groups showed an overall decrease from T0 and T1 in the follow-up measures at T4 in 

exhaustion, disengagement, depression, anxiety and quantitative demands, as well as an 

increase in vitality. Comparison of change between groups 12 months after the intervention 

revealed favorable intervention effects in perceived quantitative demands at work” (Pd1 s. 

511).  

 

Sammanfattningsvis menar denna studie (Pd1) att problemlösande stödgrupper på 

arbetsplatsen skulle kunna vara ett bra och förhållandevis billigt sätt att förhindra och 

förbättra arbetsrelaterad stress på arbetsplatsen. En annan studie (Pd2) undersökte effekten av 

en kort stresshanteringsintervention baserad på principerna av Acceptance Commitment 

Therapy (ACT) om stress och generell psykisk hälsa hos svenska socialarbetare.  

 

 

“In support of Hypothesis 1, the results suggest that the intervention had an effect on primary 

outcome of stress and general mental health as well as secondary outcome of burnout and its 

subscales emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishments for the sample 

as a whole. A substantial proportion (22/70) reached criteria for clinically significant change on 

the primary outcome, and only 1 of 70 participants in the intervention group made a reliable 

deterioration. The effect size was moderate for stress and burnout and small for the remaining 

variables” (Pd2 s.395).  

 

I denna studie (Pd2) valdes socialarbetare ut för att dessa ofta utsätts för psykosocialstress och 

högt arbetstempo något som även visade sig i studiens bortfall då den vanligaste orsaken var 

att det inte fanns tid att delta eller att personerna blev sjukskrivna.  
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“Social workers are at risk of developing stress-related health problems. Often working under 

difficult occupational circumstances with high work demands and limited support and resources, 

social workers are, to a large extent, faced with the psychological effects of stress and burnout” 

(Pd2 s. 389).  

 

En nederländsk studie (Pd4) tittade på sambandet mellan mindfulness baserad stresshantering 

och eventuella positiva effekter på livskvalitén. Stora delar av litteraturen diskuterar vila och 

återhämtning som enda behandling mot stress. För att vila och få återhämtning finns det olika 

vägar att gå.  

 

“The first repeated measures MANCOVA involving baseline and follow-up scores was an 

omnibus test of the four measures of psychological distress: perceived stress, vital exhaustion, 

negative effect, and the reversed score on positive affect. A significant main effect of time 

[F(1,54)= 50.31, p<0.001, partial η2=0.48] showed that psychological distress decreased from 

baseline to follow-up for both groups” (Pd4 s. 335).  

 

För en del människor saknas tiden och kunskapen om återhämtning. I denna studie (Pd4) fick 

deltagarna vara med i en grupp där Mindfulness baserad stresshantering lärdes ut.  

 

 

5.3.1 Delanalys 

När det gäller temat behandling, det vill säga behandling för att ta sig ur långvarig stress eller 

för att lära sig motverka den skadliga stressen, är det temat där minst forskning funnits. Detta 

kan bero på att forskare vill vara helt säkra på orsaker och symptom för att på rätt sätt ha 

kunskap om hur behandling ska utföras. En studie (Pd1) påvisar effekten av att delta i 

reflekterande problemlösande stödgrupper på arbetsplatsen. Detta visade sig ha effekt genom 

att deltagarna upplevde bättre generell hälsa, ändrade upplevda krav på arbetet, ökade 

utvecklingsmöjligheter och ökat stöd på arbetsplatsen. Detta är något som kan förklaras 

utifrån Antonovskys (2005) KASAM det vill säga känsla av sammanhang och med det 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att medverka i dessa stödgrupper där 

fokus varit att samtala om stress och deltagarnas upplevelser om stress kan deras känsla av 

sammanhang stärkas och det har gett positiva effekter. Forskarna i Pd2 och Pd4 påvisar även 

dessa att positiva effekter på upplevd stressnivå blev resultatet av en kort stresshantering på 

arbetsplatsen och en mindfulness baserad stresshantering även den på en arbetsplats. Genom 
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att samtala och få ökad förståelse för hur individen själv fungerar, få ta del av medarbetarnas 

upplevelser, få ökad kunskap om arbetsplatsen och eventuellt få möjlighet att påverka 

arbetsmiljön är alla faktorer som bidrar till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Antonovsky menar att dessa komponenter är centrala och beroende av varandra; 

 

”Den motivationella komponenten meningsfullhet förefaller vara den viktigaste. Utan denna blir 

antagligen vare sig hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig. De människor som 

är engagerade och bryr sig om har alltid möjlighet att vinna förståelse och finna resurser. 

Troligtvis är begripligheten den därefter viktigaste komponenten, eftersom hög hanterbarhet 

förutsätter förståelse. Därmed inte sagt att hanterbarhet är oviktig. Om man inte tror att resurser 

finns till ens förfogande avtar meningsfullheten och personens strävan att hantera situationen blir 

svagare. Framgångsrik problemhantering är med andra ord beroende av KASAM i dess helhet” 

(Antonovsky, 2005, s. 50).  

 

När individer uppnått hög känsla av sammanhang kan framgångsrika coping – strategier 

utvecklas för att hantera stress och bättre arbetsmiljö vilket torde bli ett resultat av detta. Men 

då kan det tänkas att alla medarbetare på arbetsplatsen bör vara med och ha samma möjlighet. 

Kan alla utveckla fungerande coping – strategier? Det borde vara så, men vi har alla olika 

förutsättningar för detta. Ahmadi (2008) talar om bördor av coping, och hur de kan uttrycka 

sig på olika vis till exempel socialt och psykiskt. Det innebär även att alla har sitt eget sätt att 

handskas med händelser beroende på uppväxt, kultur, personlighet och tidigare erfarenheter. 

Detta gör att våra förutsättningar till bra utvecklade coping – strategier skiljer oss åt. Men i 

och med att coping allmänt innebär det sätt som människor hanterar till exempel stress borde 

alla lära sig detta.  

 

 

5.4 Helhetsanalys och avslutande diskussion 

Jag har nu analyserat primärdokumenten och de tre temana var för sig. Det första temat 

handlade om orsaker till uppkomsten av stress. Resultaten av detta visar att arbetsrelaterad 

stress anses vara en stor faktor för utvecklandet av stress. Där ingår arbetsmiljö och 

arbetsbelastning som viktiga faktorer, med krav på tillgänglighet, hög arbetsbelastning och 

känsla av att inte kunna påverka sin situation som bidragande orsaker. Det andra temat 

symptom handlar om symptom på långvarig eller akut stress som visar sig som bland annat 

sömnstörningar, ökad risk för hjärtinfarkt och muskeletära belastningsskador i nacke, skuldror 
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och rygg. Det tredje temat behandling diskuterar behandling mot långvarig och akut stress, 

samt metoder för att förhindra uppkomsten av skadlig stress. Interventioner på gruppnivå ger 

effekten av att deltagarna upplever ökad generell hälsa, ändrade upplevda krav på arbetet och 

större utvecklingsmöjligheter. Min analys av detta har handlat om KASAM och coping – 

strategier. För att klara av att hantera orsaker till stress behöver människan ha olika coping – 

strategier. Hur människan utvecklar dessa och i vilken grad hon är medveten om det är 

beroende på tidigare erfarenheter, personlighet, socialt stöd och på hög eller låg KASAM. En 

människa med hög KASAM har bättre förutsättningar för att utveckla passande coping – 

strategier eftersom hon har en känsla av sammanhang som gör situationer begripliga, 

hanterbara och meningsfulla.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur valda delar av forskningslitteraturen diskuterar 

och beskriver ämnet stress för att se hur kunskapsläget ser ut. Min forskningsfråga var; Hur 

beskrivs och diskuteras ämnet stress av forskare i utvalda delar av forskningslitteraturen? Jag 

anser att syftet med uppsatsen är uppfylld genom att jag läst mycket och bred litteratur, fått 

fram de ledande forskarna i ämnet som för övrigt påvisar att svenska namn väger tungt även 

internationellt samt genom att jag noga läst internationella och svenska forskningsartiklar med 

fokus på tre teman. De tre temana kom utav inläsningen till bakgrunden samt genom sökandet 

i databaserna. Det finns mycket forskning om orsaker samt att i Sverige finansierar staten 

forskning om stress via stressforskningsinstitutet, för att ta reda på så mycket om möjligt om 

ämnet. Stor fokus hamnar då på arbetslivet och arbetsmiljön som till exempel forskning på 

skiftarbete och dess konsekvenser. När det gäller symptom är det mesta medicinskt inriktat, 

till exempel forskas det om sambandet mellan stress och fetma, urinläckage, hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, nikotinberoende, alkoholmissbruk, cancer. Det tredje temat 

behandling är det tema där det finns minst relevant forskning. Sökningar i databaser på 

behandling och stress ger mest träffar på diagnostiserade psykiska sjukdomar och lite på 

behandling av självupplevd stress. Trots att jag förstår resonemanget om att kunskapen måste 

ökas om orsaker till skadlig stress via till exempel arbetsmiljön, är temat behandling en viktig 

del som större fokus borde läggas på. Det är även viktigt att titta på vad arbetsledare och 

samhället kan göra. När jag diskuterat ämnet stress med släkt och vänner genom 

uppsatsarbetets gång säger de flesta att; stressade är väl alla människor i dag, det är så vårt 

samhälle ser ut! Något som jag i eftertanke tycker är skrämmande. Har tillståndet och 

begreppet stress blivit en del av dagens samhälle och blivit accepterat som något oundvikligt 
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och opåverkbart? Ska vi bara acceptera att vi lever i ett stressat samhälle och bara vänta på 

symptomen? Det ligger lite status i att genom sociala medier, till exempel facebook och 

twitter räkna upp hur mycket personen har åstadkommit under dagen och personen vill gärna 

ha kommentarer som; oj, hur orkar du? Kan jag få lite av din energi? Jag hörde på radion om 

nya inrotade begrepp 2011 och ett var att vobba. Det vill säga en förälder är hemma med vab 

(vård av barn) fast föräldern jobbade hemifrån samtidigt som det tog hand om det sjuka 

barnet. Det är skrämmande och så ser alltså samhället ut idag och vad lär vi då nästa 

generation? 

 

 

 

5.5 Metoddiskussion 

Jag valde att göra en kunskapsöversikt för att ta reda på hur forskare beskriver och diskuterar 

ämnet stress. Detta för att synliggöra och öka kunskapen om detta viktiga och aktuella ämne. 

En kunskapsöversikt sammanställer och sammanfattar vetenskaplig litteratur och baseras på 

systematiska litteratursökningar i databaser. Jag har använt primärdokumenten på liknande 

sätt som intervjupersoner genom att ställa relevanta frågor. En nackdel är dock att det är svårt 

att avgöra om litteraturen är den mest relevanta och ett annat urval skulle ge ett annat resultat. 

Samtidigt gör jag inte anspråk på att studien är heltäckande, utan detta är vad jag fick fram 

under den tidsperiod jag hade till förfogande.  

 

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

– Hur påverkas hela familjen av en förälder som lever i långvarig stress eller är utbränd? 

– Hur kan arbetsplatser eller skolor utbilda i stresshantering? 
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