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Abstract 

The purpose of this study was to examine how coping strategies and social support at work 

affects the estimated stress among caregivers. A total of 53 persons, within the same hospital 

and department responded to a survey about stress, coping and social support. The results of 

this study shows that those respondents who use positive reframing as a coping strategy have 

a lower-rated stress level, while those respondents who use self-distraction, denial and self-

accusation as copingstrategies have a higher-rated stress level. Furthermore, the results also 

show that social support has a negative correlation with perceived stress. 

Title: Copingstrategies and social supports association with perceived stress among nursing 

staff 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka copingstrategiers och det sociala stödets samband 

med skattad stress hos vårdpersonal. Totalt 53 personer inom samma sjukhus och avdelning 

besvarade en enkätundersökning om stress, coping och socialt stöd. Resultatet av 

undersökningen visar att de respondenter som använder sig av positiv omtolkning som 

copingstrategi har en lägre skattad stressnivå medan de respondenter som använder sig av 

självdistraktion, förnekelse samt självanklagelse har en högre skattad stressnivå. Resultatet 

visar också en att det sociala stödet har ett negativt samband med upplevd stress. 
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Introduktion 

Stress i arbetslivet brukar anges som en orsak till ökad ohälsa bland medarbetare. Den ökade 

arbetsrelaterade stressen anses bero på exempelvis neddragningar i organisationen och ökade 

krav på personalen. Kraven i arbetslivet har ökat när det gäller upplevelsen av högt tempo och 

psykisk ansträngning. Mellan åren 2003 och 2005 upplevde i genomsnitt ca 40 procent av 

kvinnorna och närmare 35 procent av männen i åldersgruppen 25–64 år sitt arbete som jäktigt 

och psykiskt ansträngande. En ökning har pågått sedan 1980-talet och den största ökningen 

skedde i slutet av 1990-talet. Efter 2001 har en viss minskning skett. Arbete som är såväl 

jäktigt som psykiskt ansträngande är vanligare bland kvinnor än bland män 

(Folkhälsorapporten, 2009). Andelen med stressrelaterade besvär hos kvinnor är 11 procent 

och bland män 6 procent (Arbetsmiljöverket, 2010). Vissa arbetsförhållanden har förknippats 

med en ökad risk för utveckling av stressrelaterad sjukdom. Vårdyrken anses vara psykiskt 

belastande och arbetet ställer höga krav på personalen (Edling, 2010). Yrken med höga krav 

och arbetsuppgifter med mänskligt lidande, sjukdom eller skada är exempel på arbetsuppgifter 

som anses vara relaterade till uppkomsten av arbetsrelaterad stress (Folkhälsorapporten, 

2009). En av dessa arbetskategorier är sjuksköterskor. Det har visat sig att sjuksköterskor har 

en hög arbetsbelastning och att de är en av de arbetsgrupper som upplever mest negativ stress 

i sitt vardagliga arbete (McGrath, Reid & Boore, 2003). En stor australiensisk enkätstudie 

visade att sjuksköterskor hade en högre nivå av arbetsrelaterad stress jämfört med andra 

yrkeskategorier inom vårdsektorn (Albion, Fogarty & Machin, 2005). Det är dock viktigt att 

understryka att människor är olika sårbara och kan reagera mycket olika när de utsätts för 

stressfyllda händelser. Personlighetsfaktorer, sociala förhållanden, liksom hur vi hanterar 

händelserna, inverkar på hur påfrestningarna upplevs och om de kan bidra till ohälsa (Lazarus 

& Folkman, 1984).  

När arbetet känns besvärligt och stressigt kan arbetskamraters och chefers stöd kännas 

som en trygghet. Att ha någon att prata med om saker som har hänt på jobbet eller att få 

uppmuntran över att arbetsuppgifterna sköts på ett tillfredsställande sätt kan i flera fall 

reducera upplevelsen av stress (Kendall & Muenchberger, 2009 ). Att få stöd av kollegor eller 

chefer är däremot inte en självklarhet för alla. Ungefär var åttonde kvinna (13 %) och var 

femte man (19 %) uppger att de för det mesta inte eller aldrig har möjlighet att få stöd och 

uppmuntran av arbetskamrater när arbetet känns svårt. Situationen har varit oförändrad 

senaste tioårsperioden (Arbetsmiljöverket, 2009). 
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Centrala begrepp 

Stress Det finns troligen ingen medicinsk term som används så ofta i dagligt tal som 

stress. Definitionerna av stress är många och det är därför inte förvånande att stress kan 

betyda olika saker och har olika innebörd. Två centrala beståndsdelar framträder dock i de 

flesta definitioner: stress har ett yttre ursprung som kan ge upphov till inre fysiska och 

psykiska förändringar eller till störningar som utgör ett hot mot individen (Rydén & 

Stenström, 2008). Dessa stressorer, beskrivs vanligen i litteraturen som stress medan våra inre 

reaktioner på dem ofta refereras till som stressreaktioner (strain). Studieområdet stress 

handlar alltså om störningar i individens samspel med miljön - en process där individens 

förmåga ställs mot omgivningens krav (Rydén & Stenström, 2008). 

Hans Selye var en av de första att koppla samman stress och ohälsa och där har kanske 

det viktigaste bidraget inom området kommit från hans arbete kring det generella 

adaptionssyndromet (Rydén Stenström, 2008). Selyes undersökningar visade att stressorerna, 

oavsett av typ, skapade i stort sett samma fysiologiska reaktioner (GAS) som ett försvar mot 

hotet. GAS består av tre olika faser; en alarmfas, en motståndsfas, och en utmattningsfas 

(Selye, 1975). 

Lazarus (1999) var den som inriktade sig på stressreaktionen i relation till psykisk 

belastning. Han menar att människan värderar sina resurser utifrån sina egna krav, vilket styr 

om en stressreaktion skapas i den miljö individen befinner sig (Lazarus, 1999). I en situation 

som oftast är ny, kan människan anpassa sig om hen uppfattar sig kunna hantera situationen. 

Däremot om personen inte upplever situationen som hanterbar, skapas en känsla av hot, vilket 

ger upphov till en reaktion som kan skapa stress (Lazarus, 1999; Agervold, 2001). För att 

uppleva en situation som hotfull krävs antingen ett fysiskt eller psykiskt hot. Ett fysiskt hot 

uppstår exempelvis när risken finns att bli skadad och ett psykiskt hot kan uppstå när en 

arbetsuppgift inte känns som hanterbar utifrån kunskap och/eller tid (Agervold, 2001). Stress 

är dock ett mångfacetterat och omdiskuterat begrepp med många infallsvinklar där vissa 

teorier betonar den fysiska delen av stress, medan andra betonar den psykiska delen 

(Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Det är viktigt att understryka att en objektiv analys inte enbart kan förutspå om en 

situation är stressande eller inte. På alla nivåer finns individuella skillnader i upplevelse, 

tolkning och reaktioner som bland annat är knutna till förhållanden som tidigare erfarenhet, 

kompetens och personliga egenskaper. Det är således individens subjektiva upplevelse och 

tolkning som avgör om en händelse eller situation är stressande eller inte (Lazarus, 1999). 
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Kroppens stressystem är anpassade till att möta plötsliga fysiska hot men i dagsläget utsätts 

människor oftare för långvarig psykisk och psykosocial stress. En långvarig stress kan ge 

upphov till flera olika fysiska besvär som exempelvis kronisk trötthet och försämrad 

prestationsförmåga. Om den långvariga stressen inte reduceras kan stressen så småningom 

leda till depression, posttraumatiska stressyndrom och utmattningssyndrom 

(Folkhälsorapporten, 2009).  

Stress och arbetsliv Välbefinnande i arbetet har visat sig påverkas av bland annat arbetets 

karaktär och individuella skillnader i att hantera stressiga situationer (Mark & Smith, 2010). 

För att identifiera stress på arbetsplatsen har forskningen inriktat sig på bland annat 

arbetsmiljön för att hitta samband med arbetstagarnas hälsa och välbefinnande (Karasek & 

Theorell, 1990). Karaseks och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell är en av de mest 

använda teorierna för att empiriskt kunna analysera psykosociala arbetsmiljöer. Definition på 

begreppet psykosocial är enligt Theorell (2003) den ömsesidiga påverkan mellan de psykiska 

och sociala faktorerna. Forskning av Johnson och Hall (1988) visade att variablerna kontroll 

och krav bör kombineras med socialt stöd för att undersöka individers psykosociala 

arbetsmiljö. Det sociala stödet utgör den tredje variabeln i en utvidgad krav-och 

kontrollmodell men ska enligt Karasek och Theorell (1990) ses som ett komplement till 

kombinationen krav och kontroll. Krav- och kontrollmodellens syfte är att analysera 

orsakerna, men inte konsekvenserna av psykosociala arbetsmiljöproblem på en arbetsplats. 

Modellen fokuserar med andra ord på miljön runt individen och inte på individens 

personlighet. Modellen utgår från arbetstagarens upplevelse av de arbetsvillkor och psykiska 

krav som arbetet ställer i relation till hur personen upplever sig kunna kontrollera sitt eget 

arbete. Modellen gör det möjligt att sedan identifiera faktorer i arbetslivet som påverkar 

arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Krav- och 

kontrollmodellen gör det också möjligt att dela in olika arbeten i fyra olika områden av 

psykosociala arbeten (lågstressarbeten, aktiva arbeten, passiva arbeten och högstressarbeten).       

Högstressarbeten kännetecknas av låg egenkontroll och höga psykiska krav. Högstressarbeten 

har den arbetssituation som utvecklar mest negativ stress i jämförelse med de resterande 

psykosociala arbetena och är därför den mest ogynnsamma arbetssituationen.  

Vårdpersonal brukar uppfattas som en yrkesgrupp som har en liten möjlighet att 

påverka sin arbetssituation. Arbetsförhållanden som negativt påverkar sjuksköterskors hälsa 

kan vara bland annat bristande socialt stöd från kollegor och chefer, förhindrat beslutsfattande 

samt ökande arbetsbelastning (McNeely, 2005). Brist på arbetskraft har lett till att skiftarbete 
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blivit allt vanligare för vårdpersonal med alltmer varierande arbetstider. Då sjuksköterskor har 

en liten möjlighet att påverka arbetssituationen kan det leda till en ökad stress (McVicar, 

2003). Karasek och Theorell (1990) menar att arbetstagare som inte kan påverka sin situation 

mister motivationen för aktivt lärande och utveckling i sitt arbete vilket med stor sannolikhet 

även påverkar företagets produktivitet och utveckling negativt. 

Den arbetsrelaterade stressen kan bidra till en ökning av ångest/oro, frånvaro och 

ineffektivitet bland medarbetare men det har visat sig att det inte enbart situationen som är 

källan till stressen utan den beror också på hur individen väljer att handskas med den. 

Stressorns påverkan på den enskilda medarbetaren är alltså ett samspel mellan individen och 

situationen. Således verkar olika sätt att hantera situationen ha en betydelsefull roll i att 

avgöra konsekvenserna av stress (Fortes-Ferreira, Peiró, González-Morales & Martín, 2006). 

      

Coping Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som ständigt föränderliga, kognitiva 

och beteendemässiga ansträngningar för att handskas med yttre och/eller inre krav som tär på 

individens resurser. Coping innebär att personen försöker handskas med en stressfull situation 

men det behöver dock inte betyda att personen bemästrar situationen (Rice, 2000).  

    Coping – situationsstyrt eller personbundet? När det gäller att få ett grepp om hur 

människor hanterar svårigheter finns i huvudsak två uppfattningar. Situationsbundna faktorer, 

som att utsättas för exempelvis en utmaning styr delvis ”valet” av coping (Rydén & 

Stenström, 2008). Enligt Lazarus och Folkman (1984) är coping en individuell process som 

förändras över tid och är beroende av kontext. Individens kognitiva bedömning av sin 

situation och sin egen förmåga att hantera denna, påverkas av individuella erfarenheter, mål 

och värderingar. Individens bedömning leder därefter till olika copingbeteenden. 

Copingbeteendet är inte en automatiserad respons, utan kräver någon form av ansträngning 

där individen ställs inför ett val hur han eller hon ska agera. Det andra synsättet utgår ifrån 

antaganden att copingstrategierna utgörs av karaktärsdag som är stabila över tid och kontext. 

Varje individ kan sägas ha en egen  ”copingprofil” (Rydén & Stenström, 2008). Människor 

tenderar att anta vissa copingstrategier som är relativt stabila oberoende av situationen. 

Copingstrategier kan således formas exempelvis av personligheten (Carver, Scheier & 

Weintraub, 1989). 
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Indelning av coping  Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan coping generellt delas in 

i problemfokuserad coping och i emotionsfokuserad coping. En problemfokuserad coping är 

likartad med att ha en problemlösande taktik. Med problemfokuserade copingstrategier 

försöker individen att avgränsa problem, utveckla alternativa lösningar, väga in för - och 

nackdelar av olika sätt att handskas med situationen samt att aktivt försöka ändra det som går 

att förändra (Lazarus & Folkman, 1984; Tooren et al., 2011).  

Problemfokuserad coping kan skapa positiva resultat på grund av att det ger en känsla 

av kontroll över den stressfulla situationen (Prati, Pietrantoni & Cicognani, 2011). Flera 

studier har visat att aktiv problemhantering är en av de copingstrategier som är vanligt 

förekommande bland sjuksköterskor (Lambert, Lambert & Ito, 2003; McGrath et al., 2003; 

Payne et al., 2001). Problemlösande coping verkar således har ett positivt samband med 

arbetstillfredsställelse och ett negativt samband med oro och ångest för arbetsuppgifter 

(Fortes-Ferreira et al., 2006; Qiao, Li & Hu, 2011; Tooren et al., 2011). I allmänhet brukar 

problemfokuserad coping vara positivt relaterat till välbefinnande, medan emotionsfokuserad 

coping visar mindre konsekventa resultat när det gäller dess förhållande till välbefinnande 

(Gonzalez-Morales, Rodriguez, & Peiró, 2010). En emotionsfokuserad coping inriktar sig på 

att reducera eller hantera den oro som associeras till stressorn. En person med en 

emotionsfokuserad coping kan handskas med situationen genom exempelvis selektiv 

uppmärksamhet, önsketänkande eller sökande efter socialt stöd (Carver et al., 1989; Lazarus 

& Folkman, 1984).  

Till skillnad från problemfokuserad coping visar studier om emotionsfokuserad coping 

motstridiga resultat, där vissa studier visar att känslomässig coping minskar psykosomatiska 

symptom och oro medan andra rapporterar en ökning av oro/ångest och psykosomatiska 

symptom (Fortes-Ferreira et al., 2006). Dessa motstridiga resultat beror på den kategorisering 

som emotionsfokuserad coping har (Carver et al. 1989). 

Enligt Carver (1997) inkluderar problemfokuserad coping; aktiv coping, planering och 

att söka instrumentellt stöd. Emotionsfokuserad coping omfattar att söka emotionellt socialt 

stöd, positiv omtolkning, accepterande, förnekande, ventilering av känslor samt religion. 

Utöver denna fördelning delar Carver (1997) in strategierna humor, självanklagelse samt 

uppgivenhet och självdistraktion från problemet i en separat grupp. Även om de flesta 

stressorer får fram båda typer av coping tenderar problemfokuserad coping att dominera när 

människor känner att något konstruktivt kan göras, medan emotionsfokuserad coping tenderar 

att dominera när människor känner att stressorn är något som de skall stå ut med och inte går 

att ändra på (Carver et al., 1989; Lazarus & Folkman, 1984). 
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        Adaptiv eller maladaptiv coping? Copingprocesser kan enligt Monat och Lazarus (1991) 

vara adaptiva eller maladaptiva. Adaptiva copingprocesser innebär att individens resurser 

anpassas till situationen på ett sådant sätt att det bidrar till psykiskt välbefinnande och fysisk 

hälsa. Vissa copingstrategier, däremot, har visats sig ha en motsatt effekt mot stress (Carver & 

Scheier, 1994). Både uppgivenhet och självdistraktion kan i många fall ha en maladaptiv 

funktion. Med uppgivenhet som copingstrategi försöker individen inte ta itu med den 

stressande situationen, vilket kan leda till att personen ger upp försöket att nå upp till sina mål 

helt och hållet på grund av att situationen känns som störande (Carver et al. 1989). 

Självdistraktion betyder att individen distraherar sig själv genom att exempelvis titta på tv, 

dagdrömma eller sova. Detta görs för att inte tänka på den stressfulla situationen (Carver et al. 

1989). Andra copingstrategier som visat sig ha maladaptiv karaktär har bland annat varit 

förnekelse och självanklagelse (Bolger, 1990).  

Numera har motsägelsefulla resultat presenterats som visar att i vissa fall kan det 

istället vara effektivt och lämpligt med dessa strategier. Självdistraktion, till exempel semester 

och fysisk träning, är en av de vanligaste strategierna för att hantera stress. Sådana strategier 

är effektiva om de minskar individens oroskänslor, men maladaptiva om de förhindrar 

individen att uppmärksamma och ta tag i problemet. Droger och alkohol kan ge en kortvarig 

lindring av problemet, men åtskilliga studier visar att denna strategi är associerad med 

depression och ångest (Monat & Lazarus, 1991). 

 
       Socialt stöd på arbetsplatsen När arbetssituationer blir mer pressade känner många behov 

av stöd, som att någon lyssnar eller kommer med goda råd. Att känna tillhörighet och stöd är 

viktigt inom flera områden, inte minst för hälsan. Studier har visat att personer med ett 

välfungerande socialt nätverk lever längre och har bättre hälsa än de som upplever sig ha 

sämre socialt stöd (House, Landis & Umberson, 1988). Karasek och Theorells (1990) fortsatta 

forskning om betydelsen av det sociala stödet, visar att ömsesidigt stöd och stöd från bland 

annat arbetskollegor och chefer har en positiv inverkan på den enskilda medarbetarens hälsa, 

men också för den psykosociala arbetsmiljön. Socialt stöd kan således minska den negativa 

stress som kan uppstå på arbetsplatser med exempelvis hög arbetstakt (Karasek & Theorell, 

1990). 

       Bara upplevelsen av att befinna sig i ett stödjande socialt nätverk kan i sig minska 

upplevelsen av negativ stress (Cohen & Wills, 1985). Avsaknaden av socialt stöd har däremot 

visat sig vara den mest grundläggande orsaken till sjuksköterskornas upplevelse av stress på 

arbetsplatsen (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Socialt stöd är ett mångdimensionellt 
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begrepp eftersom det tjänar en mängd olika funktioner. Cohen och Wills (1985) delar 

generellt in det sociala stödet i känslomässigt stöd, instrumentellt stöd och informativt stöd. 

Det känslomässiga stödet handlar bland annat om att ha möjlighet till samtal och ventilering 

av oro som är relaterat till arbetet. Att få bekräftelse från sina kollegor och chefer är också en 

form av känslomässigt stöd som samtidigt stärker självkänslan; att medarbetaren får höra att 

hen fattar rätt beslut och är betydelsefull på arbetsplatsen. 

          Instrumentellt stöd är att tillhandahålla ekonomiskt stöd, materiella resurser och tjänster 

som behövs. Stödet kan bidra till att minska stressen genom direkt lösning av instrumentella  

problem eller genom att förse medarbetaren med extra resurser om exempelvis 

arbetsbelastningen är för hög (Cohen & Wills, 1985; Scheck, Kinicki & Davy, 1997). Det 

informativa stödet syftar till att definiera, förstå och hantera problematiska händelser. 

Stressande händelser resulterar oftast i en känsla av hjälplöshet och hot mot självkänslan. Att 

få informativt stöd hjälper medarbetaren att omvärdera en stressfaktor och föreslår lämpliga 

hanteringssätt för att motverka en upplevd brist på kontroll. Även om påfrestande händelser 

kan framkalla behov av flera resurser, är det rimligt att anta att vissa händelser framlockar 

behov av specifika stöd för att det skall finnas en buffrande effekt på den uppskattade stressen 

(Cohen & Wills, 1985). Flera studier har visat att socialt stöd och hjälp av kollegor är 

välkända resurser som modererar mot stressreaktioner (Cooper, Cambell Quik & Schabracq, 

2009; Eriksson et al., 2009; Frese 1999). Resultaten från exempelvis en svensk studie visade 

att bara uppfattningen om att ha möjlighet för en hög nivå av socialt stöd från arbetskollegor 

och chefer var relaterad till lägre nivåer av känslomässig utmattning och högre nivåer av 

personlig prestation (Sundin, Hochwälder, Bildt & Lisspers, 2007). Zellars och Perrewé 

(2001) studie visade att en av de mest betydelsefulla aspekterna i det emotionella stödet var 

innehållet i diskussionen mellan den enskilda medarbetaren och arbetskollegan. Studien fann 

att medarbetare som ägnar sig åt mer samtal som fokuserar på positiva aspekter av deras 

arbete rapporterar mindre utbrändhet och känsla av stress. Konversationer som innehåller 

empati verkar således hjälpa människor att reducera upplevelsen av stress. 

Tidigare studier har främst uppvisat positiva effekter av socialt stöd, men ett fåtal 

studier har pekat på motsatsen. Deelstra et al. (2003) studie visade att det instrumentella stödet 

i arbetet kan ha negativa effekter på medarbetaren. Resultatet visade att där det instrumentella 

stödet var påtvingat kunde detta skapa mer stress till medarbetaren än att personen inte fick 

något stöd alls. Exempel på oönskat instrumentellt stöd var att någon talade om hur uppgiften 

skulle skötas utan att hjälp hade efterfrågats. Det oönskade instrumentella stödet kan således 
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leda till en känsla av inkompetens och minskat självförtroende för medarbetare som i sin tur 

kan i längden skapa upplevelse av stress.  

Vårdpersonal anses ha en arbetstakt som känns jäktig och där påverkan på 

arbetssituationen är liten (McVicar, 2003). Således verkar vårdpersonal vara en yrkesgrupp 

där höga nivåer av upplevd stress förekommer i det vardagliga arbetet (McGrath, Reid & 

Boore, 2003). Med hjälp av Carver et al. (1989) indelning av copingstrategier är det därmed 

intressant att närmare undersöka hur olika copingstrategier kan vara associerade med 

upplevelse av stress, samt vilket samband det sociala stödet har till upplevelse av stress hos 

vårdpersonal. 

             Om det går att finna faktorer som påvisar starka samband med att öka eller minska 

upplevd stress i arbetslivet, kan resultaten om sambanden ligga till grund för insatser som 

syftar till att förbättra arbetsmiljön. Ett effektivt sätt att handskas med upplevd stress kan vara 

att titta på copingstrategier och det sociala stödet från arbetskamrater och chefer. Det beror 

dels för att copingstrategier och socialt stöd kan bidra till lägre upplevd stress och bättre hälsa, 

dels för att en organisation som uppmuntrar ett klimat med socialt stöd från både 

medarbetarna och chefer/ledning kan ha lättare att behålla begåvad personal än en 

organisation som gör raka motsatsen. 

 

 

 

Syfte 

 

Syftet är att undersöka copingstrategiers och det sociala stödets samband med upplevd stress 

hos vårdpersonal. 

 

Frågeställningar 

 

Utifrån ovannämnda teorier och forskning har två frågeställningar utformats: 

1.Vilka copingstrategier har positivt samband respektive negativt samband med upplevd 

stress? 

2.Har det sociala stödet från arbetskollegor och chefer ett negativt samband på den upplevda 

stressen? 

 

Hypotes  

Copingstrategierna självdistraktion, förnekelse, uppgivenhet, och självanklagelse antas vara 

relaterade till högre grad av stress. 
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Metod 

Design 

 

Utifrån studiens syfte utformades en enkätundersökning. Studien är en tvärsnittstudie med två 

oberoende variabler, copingstrategier och socialt stöd samt den skattade stressnivån som 

beroende variabel.  

 

Urval och undersökningsgrupp 

 

Urvalet bestod av personalen på en avdelning inom ett större sjukhus. Avdelningen som 

deltog i undersökningen valdes genom ett bekvämlighetsurval som tilldelades av 

verksamhetschefen som var kontaktpersonen på sjukhuset. Undersökningsgruppen bestod av 

400 personer varav 53 personer valde att svara på enkäten. En enkät kunde dock inte användas 

till följd av ofullständigt ifyllda svar vilket resulterade i en svarsfrekvens på 13,3%. De 

personer som inte valde att medverka i enkätundersökningen behandlades som externt bortfall 

och varken inkluderades eller påverkade resultatet. Av de 53 personer som svarade på enkäten 

var 6 män och 47 kvinnor i åldrarna 23-64 år (M = 44, SD = 12.08). Antalet tjänsteår inom 

avdelningen varierade mellan mindre än ett år till 42 år.  

 
Datainsamlingsmetod  

 

Data samlades in genom en webbaserad enkät. Enkäten bestod av fyra delar där den första 

delen innehöll bakgrundsfrågor om respondenten gällande ålder, kön, yrke och antal år i yrket. 

Den andra delen bestod av 14 frågor om upplevd stress på arbetsplatsen som mättes med hjälp 

av den svenska versionen av Perceived Stress Scale (PSS). PSS är utvecklad av Cohen, 

Kamarek och Marmelstein (1983). Respondenterna 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. Exempel på frågor i PSS är: ”Hur ofta har du 

under den senaste månaden blivit upprörd över något som skett oväntat” och ”Hur ofta har 

du under den senaste månaden känt att du inte kunde hantera allt som måste göras”. Både 

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

stressnivå (Cohen, Kamarek & Marmelstein, 1983). Den tredje delen utgjordes av Brief 

COPE enkäten. Brief COPE (Carver, 1997) är en förkortad och vidareutvecklad version av 

Cope Inventory (Carver et al. 1989). Brief COPE utvecklades i syfte att mäta coping på ett 
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mindre tidskrävande sätt och därmed minska risken för att respondenter inte orkar fylla i ett 

långt frågeformulär. Brief COPE består av 28 frågor är ämnade att systematisera och mäta 

olika copingstrategier och är tänkt att kunna användas i olika undersökningssammanhang. 

Respondenterna anger på en fyrgradig Likertskala i vilken mån de brukar använda den 

nämnda copingstrategin, (1= mycket sällan och 4= mycket ofta). Dessa 28 frågor delas in i 14 

subskalor som mäter olika copingstrategier utifrån två påståenden per skala. Skalorna är 

följande; självdistraktion, aktiv coping, förnekande, alkohol/droger, emotionellt stöd, 

instrumentellt stöd, uppgivenhet, ventilering av känslor, positiv omtolkning, planering, 

humor, accepterande, religion och självanklagelse. Exempel på två påståenden som klassas till 

aktiv coping: Jag anstränger mig för att göra något åt min situation och Jag agerar för att 

försöka förbättra situationen. Carver (1997) påvisar att Chronbachs alpha varierade från 0.50 

till 0.90 för dessa 14 subskalor. Den fjärde och sista delen bestod av sex frågor om mängden 

socialt stöd på arbetsplatsen. Karasek et al. (1988) har utarbetat ett frågeformulär, ”The job 

content questionnarie” (JCQ), som avser att mäta graden av upplevd negativ stress i 

kombination med variablerna krav, kontroll och socialt stöd. Det sociala stödet mättes med 

hjälp av DCSQ-subskalan (Demand-Control-Support Questionnarie), som anses ha en hög 

reliabilitet och validitet (Bjarte, Torp, Mykletun & Dahl, 2005).  DCSQ är en svensk 

kortversion av JCQ (Bjarte et al. 2005).  

 

Tillvägagångssätt 

 

De olika delarna utformades till en webbaserad enkät i Google docs. Enkätverktyget 

genererade en webbadress som skickades till kontaktpersonen på avdelningen som i sin tur 

vidarebefordrade enkäten via e-post 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.  

 

Dataanalys 

 

För att kunna genomföra en dataanalys kodades svaren av enkäten om till poäng i analysen. I 

Perceived Stress Scale kodades svaren ”aldrig” till 0 poäng, ”sällan” till 1 poäng, ”ibland” 2 

poäng, ”ganska ofta” 3 poäng, ”mycket ofta” till 4 poäng. För att räkna ut den skattade 

stressnivån (PSS) vändes frågorna 4,5,6,7,9,10 och 13. Detta så att alla poäng skulle vara 
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riktade åt samma håll. Därefter beräknades ut den totala stressnivån för alla respondenter. För 

Brief COPE kodades svaren ”mycket sällan” till 1 poäng, ”ganska sällan” till 2 poäng, 

”ganska ofta” till 3 poäng och ”mycket ofta” till 4 poäng. Därefter slogs poängen samman på 

de två frågor som mäter samma copingstrategi enligt Carvers (1997) indelning. Desto högre 

poäng i respektive copingstrategi, desto mer frekvent användande. För socialt stöd kodades 

svaren ”stämmer inte alls” till 1 poäng, ”stämmer inte särskilt bra” till 2 poäng, ”stämmer 

ganska bra” till 3 poäng och ”stämmer helt och hållet” till 4 poäng.  

En korrelationsanalys genomfördes i statistikprogrammet SPSS för att undersöka 

samband mellan copingstrategier och socialt stöd med uppskattad stress. Därefter gjordes en 

regressionsanalys för att se om copingstrategier och socialt stöd predicerade den skattade 

stressnivån. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Missivbrevet innehöll information om relevanta forskningsetiska aspekter. Respondenterna 

informerades om att de skulle vara konfidentiella i studien, att all data skulle behandlas 

konfidentiellt och att de när som helst kunde avbryta ifyllandet av enkäten. Deltagarna 

informerades om att materialet kommer att användas i ett examensarbete vid Högskolan i 

Gävle. Mer specifikt klargjordes att undersökningen var frivillig samt att respondenterna 

kommer kunna ta del av det färdigställda materialet vid intresse, detta oberoende om de valt 

att svara på enkäten eller inte. 
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Resultat 

 

Tabell 1. Åldersfördelningen, könsfördelningen, arbetsbefattning och antal år i yrket. 

 n  (%) 

Ålder, SD (min-max) 44  (mellan 23 - 64) 

Män 6 (11) 

Kvinnor 47 (89) 

Sjuksköterskor 29 (55) 

Undersköterskor 11 (21) 

Läkare 12 (23) 

Hälsopedagoger 1 (2) 

Antal år i yrket < 12 mån – 42 år 

 

 

Studiepopulationen beskrivs i tabell 1. Respondenterna i studien var i ålder 23 till 64 år och 6 

män och 47 kvinnor deltog i studien. En majoritet (55%) av respondenterna jobbade som 

sjuksköterskor och 21 % var undersköterskor. 23 % uppgav sig vara läkare varav en person 

var hälsopedagog (1%).   

Korrelationen mellan copingstrategier (mätt med Brief COPE), socialt stöd (DCSQ) 

och upplevd stressnivå (PSS-14) visas i tabell 2. Copingstrategierna självdistraktion ( r = .33, 

df = 47, p < .05) , förnekelse (r = .43, df = 46, p < .01), uppgivenhet (r = .38, df = 47, p < .01)  

och självanklagelse (r = .55, df = 46, p < .01) korrelerade signifikant och hade ett positivt 

samband med upplevd stress. Aktiv coping ( r = -.33, df = 46, p < .05) och positiv omtolkning 

(r = -.43, fd = 47, p < 01) korrelerade signifikant med stress genom att ha ett negativt samband 

med den upplevda stressen. Vidare visar korrelationsanalysen att socialt stöd ( -.46, df =  47, p 

< 01) har ett signifikant negativt samband med upplevd stressnivå 
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Tabell 2. Pearons produktmomen korrelationer mellan subskalorna i Brief COPE, PSS-14 

och DCSQ-stöd 

 

Brief COPE PSS-14 DCSQ-stöd 

   

Självdistraktion .325* -.139 

Aktiv Coping -.329* .412** 

Förnekelse .432** -.255 

Anv.av alkohol och droger .084 -.053 

Anv.av.em.stöd -.072 .436** 

Anv.av.inst.stöd -.025 .190 

Uppgivenhet .378** -.547** 

Ventilering av känslor .103 -.185 

Positiv omtolkning -.428** .199 

Planering -.201 .191 

Humor .037 .133 

Acceptans -.278 .287* 

Religion .230 -.266 

Självanklagelse .550** -.054 

Socialt stöd -.463**  

**p<.01, *p<.05 

Anv.av alkohol och droger. = användning av alkohol och droger, Anv.av.em.stöd= 

Användning av emotionellt stöd, Anv.av.ins.stöd=Användning av instrumentellt stöd 

 

Resultatet från den multipla regressionsanalysen ( Tabell 3) mellan copingstrategier och 

socialt stöd med upplevd stressnivå visade att den totala variansen som förklarar 

regressionsanalysen är 57 %. Sambandet mellan skattad stressnivå och copingstrategierna 

samt socialt stöd visas av en total effekt F (7,38) = 7.09, p < .01. 

     Vidare visade analysen att copingstrategin självidistraktion (df= 7, p =.006) 

uppvisade högst signifikans för den skattade stressnivån (tabell 3) vilket innebär att de som 

skattar självdistraktion högt har också en högt uppskattad stressnivå. Resultatet innebär att om 

självdistraktion (B = 1.751) ökar med en enhet, ökar även den skattade stressnivån med 1.751 

enheter. Copingstrategierna förnekelse (df = 7, p = .05) och självanklagelse (df = 7, p = .02) 

var två andra copingstrategier som hade en signifikans till ökad stressnivå (p < .05). Tabell 3 
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redovisar också ett negativt samband mellan positiv omtolkning (df = 7, p = .04) och skattad 

stressnivå. De två andra copingstrategierna; aktiv coping ( df = 7, p = .35) och uppgivenhet (p 

= .21) påvisade ingen signifikans. Inte heller socialt stöd påvisade en signifikans när det 

inkluderades i samma regressionsanalys som copingstrategierna (p = .054). 

 

Tabell 3. Koefficienter för multipel regressionsanalys av copingstrategierna  

 B Beta t p 

     

Konstant 22.844  2.463 .018 

Självdistraktion 1.751 .365 2.908 .006 

Aktiv coping .842 .126 943 .352 

Förnekelse 1.392 .263 2.061 .046 

Uppgivenhet -1.171 -.193 -1.282 .208 

Positiv omt. -1.695 -.317 -2.106 .042 

Självanklagelse 1.655 .268 2.555 .015 

Socialt stöd -.661 -.253 -1.992 .054 

Beroende variabel: Skattad stressnivå 
 

 

 

Diskussion 

 

Resultatet av studien visar att de respondenter som rapporterar högre grad av positiv 

omtolkning uppger en lägre skattad stressnivå, medan de respondenter som rapporterar en 

högre grad av självdistraktion, förnekelse och självanklagelse har även en högre skattad 

stressnivå. Det sociala stödet från arbetskollegor och chefer har ett negativt samband med den 

upplevda stressen. Dock predicerade det sociala stödet inte lägre stress när individuella 

copingstrategier beaktades i samma analys.  

 

Resultatdiskussion 

 

Korrelationsanalysen visade att aktiv coping, positiv omtolkning och socialt stöd hade ett 

negativt samband med upplevd stressnivå. Aktiv coping, som enligt Carver et al (1989) hör 

till problemfokuserad coping, har visat sig reducera känslan av stress på grund av att det ger 

en känsla av kontroll (Prati et al. 2011). Fler studier har även visat att problemfokuserad 
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coping har ett negativt samband med oro och ångest för arbetsuppgifter (Fortes-Ferreira et al. 

2003; Toreen et al. 2011). 

Regressionsanalysen visade också att positiv omtolkning reducerade vårdpersonals 

känsla av stress. Enligt Karasek och Theorells (1990) krav - och kontrollmodell kan 

kombinationen höga krav och låg kontroll leda till en ökad stressnivå, varav vårdpersonal 

anses ha det svårt att påverka arbetssituation och där kraven är höga för att ge rätt vård 

(McNeely, 2005). Men även om situationen är svår kan positiv omtolkning ge kraft till att 

orka med den krävande arbetssituationen vårdpersonal har. Att känna att arbetet är viktigt och 

betydelsefullt kan i sig reducera känslan av stress genom att se arbetet från den positiva sidan 

(Zellar & Perrewé, 2001). Eftersom positiv omtolkning reducerar känslan av stress kan 

copingstrategin i denna studie ses som adaptiv (Monat & Lazarus, 1991).  

Resultatet visade även att självdistraktion, förnekelse  och självanklagelse hade ett 

positivt samband med upplevelsen av stress, vilket dock inte styrker hypotesen. 

Regressionsanalysen visade att dessa copingstrategier ökade känslan av stress hos 

vårdpersonal i denna studie. Med andra ord, de respondenter som använde sig i högre grad av 

dessa copingstrategier upplevde också en högre grad av stress, vilket kan ses som  

maladaptiva copingstrategier för den upplevda stressen i denna studie. 

Att exempelvis distrahera sig från att tänka på problemet kan för stunden kännas bra, 

men egentligen skjuts problemlösningen upp till ett senare tillfälle. Medvetenheten om att 

problemet kommer att finnas kvar när medarbetaren kommer tillbaka till arbetsplatsen kan 

vara en orsakande faktor varför självdistraktion ökar stressen. Att dessa tre copingstrategier är 

av maladaptiv karaktär är inte förvånande resultat, då det överensstämmer med tidigare studier 

(Bolger, 1990; Carver et al. 1989).  

Även om resultatet i denna studie påvisar att positiv omtolkning kan ha en adaptiv 

funktion till upplevd stress samt att copingstrategierna självdistraktion, förnekelse och 

självanklagelse ha en maladaptiv funktion, behöver det inte betyda att dessa copingstrategier 

alltid utvecklar mer eller mindre stress. Adaptiva copingstrategier kan bero på en flexibilitet 

av olika copingstrategier utifrån situationen än att en sorts strategi alltid är adaptiv eller 

maladaptiv, dvs strategier som är adaptiva i en situation vid ett särskilt tillfälle kan vara 

maladaptiva i en annan situation. Framgångsrik coping innebär således att välja den mest 

effektiva strategin beroende på kontext (Lazarus & Folkman, 1984; Monat & Lazarus, 1991; 

Cheng & Cheung, 2005).  

Det sociala stödets möjlighet som buffert mot stress och ohälsa har varit omdiskuterat 

där tidigare studier har visat både för och emot. Kendall och Muenchberger (2009) studie 
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visade att kvaliteten på arbetsmiljön och det sociala stödet medarbetare emellan var 

avgörande för förebyggandet av ohälsa. Deelstra et al. (2003) fann i sin studie raka motsatsen, 

då oönskat instrumentellt stöd stressade mer medarbetaren än om hen inte skulle få något stöd 

alls. Resultatet i denna studie visade att det sociala stödet hade ett negativt samband med 

upplevd stress. Detta samband kvarstod dock inte då det individuella copingstrategierna 

inkluderades i regressonsanalysen. Intressant är även att de individuella copingstrategierna 

användandet av emotionellt stöd och användandet av instrumentellt stöd inte visade sig vara 

signifikanta. Samspel mellan copingstrategier och socialt stöd har tidigare studerats, då 

exempelvis Cohen och Wills (1985) hävdar att det sociala stödet buffrar stress bäst när det 

finns en rimlig överensstämmelse mellan coping och tillgängligt socialt stöd.  

Sammanfattningsvis visade resultatet att positiv omtolkning hade ett negativt samband 

med upplevd stress medan copingstrategierna självdistraktion, förnekelse och självanklagelse 

hade ett positivt samband med stress. Resultatet visade även att det sociala stödet hade ett 

negativt samband med stress.  

 

 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka om vad copingstrategier och socialt 

stöd har för samband med upplevelsen av stress. Studiens design tillåter dock inte att några 

slutsatser om kausalitet dras, eftersom det kan finnas underliggande variabler som påverkar 

resultatet som en tvärsnittstudie inte kan mäta. Stress valdes som beroende variabel på grund 

av Carver et al. (1989) teori om att copingstrategier är något konstant över tid. Sambandet 

mellan stress och coping bör ses som ömsesidigt och komplext. 

För att få en djupare förståelse i hur copingstrategier och det sociala stödet eventuellt 

kan påverka den upplevda stressen skulle en experimentell design varit mer fördelaktig. Med 

hjälp av en experimentell studie skulle exempelvis en grupp uppmanas att endast använda sig 

av exempelvis aktiv copingstrategi och positiv omtolkning i en kontrollerad situation för att 

därefter mäta upplevd stressnivå med en annan grupp som skulle endast använda sig av 

exempelvis förnekelse, självdistraktion och självanklagelse. Problematiken i det är att det är 

svårt, eller nästintill omöjligt att instruera folk att hantera svåra situationer med en viss 

copingstrategi som de i vanliga fall inte använder. Eftersom en experimentell studie inte 

skulle kunna genomföras i deltagarens riktiga arbetssituation skulle resultatets validitet vara 

tvetydigt. Även en longitudinell studie skulle ha varit en fördelaktig design för denna studie, 
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där respondenterna skulle följas över en längre tid och för att se hur sambanden ser ut för 

copingstrategier, socialt stöd och stress. Då studien skulle göras inom en viss tidsgräns var det 

inte relevant att använda sig av en longitudinell design.  

Styrkan med en tvärsnittsstudie är att det inte är tidskrävande och ger eventuella 

samband som mäts vid en viss tidpunkt. Svagheter däremot är som nämnts tidigare, att alla 

variabler inte kan kontrolleras med hjälp av en tvärsnittsstudie samt att det endast visar ett 

samband under en viss specifik tidpunkt. För att ytterligare bekräfta resultatet skulle det ha 

varit önskvärt att studera en större population vid fler sjukhus under en längre tid, då socialt 

stöd avspeglar i större utsträckning situationen på den specifika arbetsplatsen och den 

individuella uppfattningen om den (Theorell & Karasek, 1996). 

För studien användes en enkätundersökning där Perceived Stress Scale mätte 

uppskattad stressnivå, som anses ha en hög validitet och reliabilitet (Cohen, Kamarek & 

Marmelstein, 1983). Då både Brief COPE (Carver 1997) och DCSQ (Bjarte et al. 2005) har 

hög validitet och reliabilitet kan den totala reliabiliteten och validiteten för mätinstrumenten 

ses som relativt hög. Även om Brief COPE anses ha en hög validitet och reliabilitet skall 

subskalornas Cronbachs α-värden beaktas. 12 av 14 subskalor uppfyller kriterierna för 

reliabilitet då de uppvisar Cronbachs α-värden mellan .56 och .93 (Carver, 1997). Undantag är 

dock att skalorna förnekande (α = .23) och accepterande (α  = .29) som inte uppnår kravet på 

α = .5 för en acceptabel reliabilitet (Carver, 1997). I denna studie visade förnekande ha 

Cronbach α-värde på (α = .52) vilket är en acceptabel reliabilitet. 

Vidare diskussion kan föras om DSCQ skalan som är främst ett svenskt använt 

formulär för mätning av graden av socialt stöd (Widmark, 2005). DCSQ-skalan har en tydlig 

emotionell betoning vilket gör det instrumentella stödet svårt att mäta (Widmark, 2005). Av 

aspekterna emotionellt och instrumentellt stöd finns det exempelvis endast en fråga som rör 

stöd från överordnade. Här är problematiken att frågan är formulerad som att respondenten 

kommer ”bra överens” med sin överordnade, vilket kan ses mera som en relation snarare än 

en fråga om det sociala stödet (Widmark, 2005). Härmed skiljer sig Cohen och Wills (1985) 

teori om det sociala stödets kategorisering och operationalisering åt, vilket ledde till att det var 

svårt att tolka det sociala stödet från en instrumentell och informativ indelning. En annan teori 

skulle möjligtvis ha varit mer fördelaktig. 

Självskattningsformulär var valet för denna studie, då studien utgick från hur 

respondenterna faktiskt upplever och rapporterar sin situation. Dock är självskattning av 

subjektiva mått som kan påverkas av såväl personlighetsdrag som oförmåga att svara 

uppriktigt (Watson, Clark & Tellegen, 1988). Även om intervjuer till viss del är mer 
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fördelaktiga i studier om upplevelser (Merriam, 2009) kan det vara svårt att i en intervju 

uppge till utomstående att man exempelvis undviker en stressig situation. Som oerfaren 

intervjuare kan det dessutom påverka resultatet genom att diskussionerna i intervjun kan 

sväva från ämnet eller att analysen kan tolkas på ett annat sätt än vad respondenterna menat. 

Eventuellt är det lättare att delta i en enkätundersökning eftersom respondenterna är anonyma 

men också att med hjälp av enkäter som har en hög reliabilitet och validitet verkligen mäter 

det som skall mätas. Användandet av Brief COPE, PSS och DCSQ skalorna som anses ha en 

hög reliabilitet och validitet är en av studiens starka sidor. Innan regressionsanalysen gjordes 

kontrollerades även de oberoende variablerna för multikollinaritet för att undvika missvisande 

resultat. 

Dock kan användandet av elektroniska datorenkäter medföra en ökad risk för ett stort 

bortfall (Kylén, 2004). I mitt fall blev bortfallet av betydande storlek (87%), vilket också är en 

svaghet för denna studie. Bortfallet skulle säkerligen ha varit lägre om en påminnelse skulle 

ha skickats ut. Ytterligare kan en allmän diskussion tas om de 87% som valde att inte besvara 

enkäten. Det kan finnas en möjlighet att det finns medarbetare på avdelningen som inte har 

varken tid eller ork att utföra en extra arbetsuppgift i en redan stressig arbetsmiljö, vilket kan 

innebära att risken är relativt stor att det är just dessa medarbetare som väljer att inte besvara 

enkäten. Då det redan är mycket att göra kan det innebära att en frivillig enkät bortprioriteras 

eftersom påfrestningarna redan är stora. Om personer som är mest stressade eller mår sämst är 

bland dem som inte valt att besvara enkäten, finns det en möjlighet att det till viss del har 

påverkat resultaten. Även enkäten kan ha upplevts som lång, vilket enligt Kylén (2004) kan 

utgöra motstånd.  

Svarsfrekvensen hade också kanske blivit högre om pappersenkäter skulle ha används 

vid ett möte med respondenterna där enkäten besvarats innan deltagarna lämnat rummet. Det 

som skulle ha varit ett alternativ var att enkäterna skulle ha skickats ut som brev så att de 

anställda i god tid hade kunnat läsa igenom och besvarat enkäten i lugn och ro och därmed 

kunde jag tillsammans med kontaktpersonen bestämma ett datum för uthämtning av samtliga 

ifyllda enkäter. Detta skulle eventuellt ha bidragit till ett mindre bortfall. En fördel med 

elektronisk enkät är att den är mer effektiv och tidsbesparande jämfört med pappersenkäter. 

Det går att på kort tid nå ut till ett relativt stort antal personer (Kylén, 2004). En annan fördel 

med metoden är att materialet lätt kan överföras till SPSS istället för att lägga tid på att själv 

manuellt överföra det insamlade datamaterialet. 

På grund av stickprovsstorleken kan resultatet ha påverkats då vissa effekter möjligtvis 

inte ha kunnat upptäckas.  
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Slutligen kan en kort diskussion om könsfördelningen också tas upp. Majoriteten av de 

svarande i undersökningen var kvinnor vilket kan ha haft en inverkan på resultatet med 

avseende på generaliserbarheten, men å andra sidan, är kvinnor en överrepresenterad grupp 

inom vård- och omsorg. Med fler manliga respondenter hade möjligheten funnits att påvisa 

eventuella skillnader mellan könen. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

För att utvärdera copingstrategiernas påverkan på den upplevda stressen över en längre tid, 

skulle en longitudinell studie kunna undersöka om arbetsrelaterad stress ändras över tid inom 

samma yrke för att kunna klargöra förhållandet mellan coping, antal år i yrket och den 

upplevda stressen. Jag anser också att det skulle vara intressant att undersöka närmare hur 

personlighet påverkar vilken copingstrategi som används. Detta skulle kunna göras genom att 

koppla ihop Big Five modellen av McCrae och Costa (1997) med uppskattad stressnivå och 

val av copingstrategier. Kan det vara så att exempelvis personer med neurotisism som 

personlighetstyp är mer benägna att använda sig av maladaptiva copingstrategier? 
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Bilaga 1. 

Enkät om stress och socialt stöd på arbetsplatsen 

Hej! Vi är två studenter som går sista terminen på Personal- och Arbetslivs-programmet på 

Högskolan i Gävle. Under våren kommer vi att skriva vårt examensarbete (C-uppsats) och vi 

vill göra en enkätstudie om hur man hanterar stressiga situationer och hur stöd från 

arbetskamrater och chefer påverkar upplevelsen av stress.  

Alla människor använder sig av olika sätt för att hantera stress och de kan vara mer eller 

mindre effektiva. Detta antas påverka deras upplevelse av stressen. Stöd från sociala relationer 

på arbetsplatsen är också något som kan påverka hur man upplever sin situation. Vi är 

intresserade av att undersöka detta samband hos vårdpersonal.  

Undersökningen är utformad som en webb-enkät som beräknas ta cirka 10 minuter att 

besvara. Kontrollerar gärna att ni svarat på alla frågor innan ni skickar enkäten. Deltagandet är 

frivilligt och du kan när som helst avbryta. All information behandlas konfidentiellt och kan 

inte spåras till någon enskild individ. Resultaten av enkätstudien kommer att användas i vår 

uppsats. 

Om ni vill ta del av den färdiga uppsatsen kan ni höra av er till oss på 

geflestudent@gmail.com så skickar vi den till er i början av juli när den beräknas vara klar.  

 

Tack för din medverkan! Sari-Hanna Markkula och Sandra Johansson 

 

Kön? 

 Kvinna  

 Man 

 

Ålder?  

 

Yrke?  

 

Antal år i yrket?  
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Frågorna nedan handlar om Dina upplevelser, känslor och tankar under den senaste månaden. 

Ta ställning till varje alternativ och kryssa för ditt svar. 

  Aldrig Sällan Ibland 
Ganska 

Ofta 

Mycket 

Ofta 
 

1. Hur ofta har du den senaste månaden blivit 

upprörd över något som hänt helt plötsligt? 
       

2. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du inte haft kontroll över de viktiga 

faktorerna i ditt liv? 

       

3. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig nervös och stressad? 
       

4. Hur ofta har du under den senaste månaden 

tagit itu med dagliga förtret på ett 

tillfredsställande sätt? 

       

5. Hur ofta har du under den senaste månaden 

effektivt hanterat avgörande förändringar i ditt 

liv? 

       

6. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt dig säker på din förmåga att hantera dina 

personliga problem? 

       

7. Hur ofta har du under den senaste månaden 

tyckt att saker och ting har utvecklat sig som du 

velat? 

       

8. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du inte kunde hantera allt som måste 

göras? 

       

9. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du har haft kontroll över irriterande 

moment i ditt liv? 

       

10. Hur ofta har du under den senaste månaden 

känt att du har haft kontroll över saker och ting? 
       

11. Hur ofta har du under den senaste månaden 

blivit arg över saker som låg utanför din kontroll? 
       

12. Hur ofta har du under den senaste månaden 

kommit på dig själv med att fundera över saker 

du måste utföra? 

       

13. Hur ofta under den senaste månaden kunnat 

bestämma hur du skulle använda din tid? 
       

14. Hur ofta under den senaste månaden känt att 

problemen blivit så många att du inte kunnat 

bemästra dem? 
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Hur brukar Du i allmänhet göra när Du stressas av problem?  

  
Mycket 

Sällan 

Ganska 

Sällan 

Ganska 

Ofta 

Mycket 

Ofta 
 

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

på problemet 
      

2. Jag anstränger mig för att göra något åt min 

situation 
      

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

4. Jag använder alkohol eller droger för att må bättre       

5. Jag får känslomässigt stöd av andra       

6. Jag ger upp mina försök att klara av det       

7. Jag agerar för att försöka förbättra situationen        

8. Jag vägrar inse att det har hänt       

9. Jag uttrycker mig verbalt för att ge utlopp till för 

mina obehagliga känslor 
      

10. Jag försöker få råd eller hjälp från andra om vad 

jag ska göra 
      

11. Jag använder alkohol eller droger för att ta mig 

igenom det 
      

12. Jag försöker se situationen i ett annat ljus för att 

få det att verka mer positivt 
      

13. Jag är kritisk mot mig själv        

14. Jag försöker komma på en strategi för vad jag 

ska göra 
      

15. Jag får tröst och förståelse från någon annan 

person  
      

16. Jag ger upp mina försök att hantera situationen       

17. Jag försöker finna något bra i det som sker        

18. Jag skämtar om det       

19. Jag går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, 

sover, handlar, eller gör något annat för att slippa 

tänka på situationen 

      

20. Jag accepterar det faktum att det hänt       
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Mycket 

Sällan 

Ganska 

Sällan 

Ganska 

Ofta 

Mycket 

Ofta 
 

21. Jag ger uttryck för mina negativa känslor       

22. Jag försöker finna tröst i min religion eller min 

andliga tro 
      

23. Jag får hjälp och råd av andra människor        

24. Jag lär mig leva med det       

25. Jag tänker noga på vilka åtgärder jag kan vidta       

26. Jag anklagar mig själv för saker som har hänt        

27. Jag ber böner eller mediterar       

28. Jag skojar om situationen       

 

 

 

 

 

Frågorna nedan handlar om Din arbetsplats och stämningen där. 

  
Stämmer 

inte alls 

Stämmer inte 

särskilt bra  

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer helt 

och hållet 
 

1. Det är en lugn och behaglig 

stämning på min arbetsplats 
      

2. Det är god sammanhållning       

3. Mina arbetskamrater ställer 

upp för mig 
      

4. Man har förståelse för att jag 

kan ha en dålig dag 
      

5. Jag kommer bra överens med 

mina överordnade 
      

6. Jag trivs med mina 

arbetskamrater 
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Tack för din medverkan! 

 

 

 


