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Sammanfattning 

 
En stor del av en individs liv består av arbete och fritid. Ett konstaterade är att arbete 

och lärande handlar om att utveckla copingstrategier som individen behöver för att 

framgångsrikt kunna hantera och följa den växande förändringen i samhället som kan 

förebygga faror för ohälsa i individens arbetslivs- samt fritidsmiljö och stärka 

individernas balans mot de situationer som kan uppstå i den livsmiljön de befinner sig i. 

Studiens syfte var att undersöka om människor upplevde stress på fritiden och arbetet 

och i så fall om det påverkade arbetsprestationen samt om det är fritiden eller arbetet 

som upplevdes skapa stress. Ville även identifiera vilka copingstrategier som kunde 

optimera balansen för den enskilda individen och på så sätt stärka individens 

arbetsprestation. Metoden är enkätstudie. Urvalet var 410 personer på offentlig 

förvaltning av dessa valdes 80 personer slumpmässigt ut att delta i studien. Resultatet 

visade att 72 procent av medarbetarna hade känt sig stressade den senaste månaden, 60 

procent uppgav att den arbetsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation 

negativt, av de som hade kontorstjänst uppgav 50 procent att den arbetsrelaterade 

stressen påverkade deras arbetsprestation motsvarande svar för de med praktisk tjänst 

var 74 procent. 50 procent av kvinnorna och 34 procent av männen upplevde att stressen 

på fritiden påverkade arbetsprestationen. 92 procent uppgav att de sökte efter 

copingstrategier då de upplevde stress.  

 

Nyckelord: Copingstrategier, lärande, stress, arbets- och fritidsrelaterad stress, 

välbefinnande, arbetsprestation, män och kvinnor stress, tjänstemän och praktisk tjänst. 

 

Summary 
 

A large part of an individual's life consists of work and leisure. One noted that work and 

learning is about developing copingstrategies that an individual needs to successfully 

manage and track the growing changes in society that can prevent hazards to health in 

the individual's working life and leisure environment and strengthen the individual's 

balance against the situations that may arise in the habitat they are in. The study's 

purpose was to examine whether people felt stress free time and work, and if so, 

whether it affects work performance and whether it is leisure or work that was perceived 

create stress. Wanted also to identify the copingstrategies that could optimize the 

balance for the individual and thus strengthen the individual work performance. The 

method is questionnaire survey. The sample was 410 persons on public management of 

these, 80 people were randomly selected to participate in the study. The results showed 

that 72 percent of employees had felt stressed in the past month, 60 percent reported that 

work-related stress affected their job performance negatively, of those who had office 

services said 50 percent of work-related stress affected their job performance 

corresponding responses for those with practical services were 74 percent. 50 percent of 

women and 34 percent of men felt that the stress in your spare time affect work 

performance. 92 percent reported that they were looking for copingstrategies when they 

experienced stress. 

 

Keywords: Copingstrategies, learning, stress, work and leisure-related stress, 

wellbeing, work performance, men and women stress, official and practical service. 

 

 



Förord 

 
Att göra ett examensarbete på egen hand är något utmanade, att hela tiden pusha sig 

själv framåt. Denna studie skulle jag inte ha kunnat göra utan delaktighet av ett flertal 

underbara människor som utan vidare ställt upp, detta ger mig hopp om vår värld som 

ibland kan vara mörk. Jag har haft två slogans som jag har använt mig av under arbetets 

framskridning och det är ”Full fart framåt” samt ”Allt är möjligt” dessutom har mycket 

fysisk aktivitet gjort att jag kunnat se på studien med andra ögon. Det har hjälp mig att 

ha dessa slogans då arbetet varit utmanande. ”Allt är möjligt” har gett mig energi att 

fortsätta framåt. Från en början var inte tanken att varken jämföra kvinnor och män, 

praktisk tjänst mot de som har kontorstjänst, utan endast se på resultatet generellt över 

hela organisationen men att inte jämföra dessa grupper mot varandra det skulle inte vara 

likt mig. Jag vill vända på de stenar som finns, vet att det finns ytterligare stenar att 

vända på vilket det nog alltid kommer att finnas och min förhoppning är att jag i 

framtiden ska kunna gå vidare med detta material och då fortsätta vända stenarna och se 

ytterligare samband som i framtiden kan vara till nytta för samhället.  

Att använda sig av slogans eller likande affirmationer tror jag personlig kan hjälpa 

människor som vill ta kommandot över sitt liv där individen själv kan skapa sig 

strategier som hen tror på. Det är då det bästa resultatet uppstår. Hur människor hanterar 

den självupplevda stressen på sitt arbete och fritid samt vilka strategier människan 

använder för att bemöta sin vardag samt hur och om det påverkar deras arbetsprestation 

av den upplevda stressen och strategierna. Dessa frågor är det som diskuteras i denna 

studie.  

 

Att skriva ett examensarbete är intressant men utan att ha stöd från personer runt om 

skulle det inte gå, därför vill jag börja med att tacka min handledare Maud Söderlund 

för hennes positiva inställning till denna studie. Hennes lugn och analytiska förmåga har 

gett mig arbetsro och stöd i mitt arbete. Hon har gett mig självförtroende att jag är på 

rätt väg.  Claes Westelius IT - tekniker med mångsidig kunskap, till dig vill jag säga att 

jag väldigt tacksam för din support och din kunskap, utan dig skulle det inte gått, du 

lärde mig väldigt mycket. Hans Rosén IT - tekniker tack för din ödmjukhet, att jag fick 

ta tid från din kollega Claes Westelius. Ni är guld värda för oss alla på skolan!  

 

Ett stort tack vill jag rikta till hela den berörda organisation som ställde upp och tog er 

tid att svara på mail, samtal och samt ett extra tack alla ni som svarade på enkäten. Utan 

er hade inte denna studie blivit av. Vill att ni ska veta att ni gör att fantastiskt arbete och 

att ert arbete är livsnödvändigt. Ett särskilt tack vill jag rikta till den berörda 

förvaltningens personalchef som beslutade om att godkänna mitt examensarbete på den 

berörda förvaltningen. Ditt engagemang och ditt tillmötesgående sätt gjorde allt så 

mycket lättare. Vill ge ett särskilt tack till språkläraren Therese Gustavsson som har 

granskat och korrektur läst mitt arbete. Dina ögon är inte av denna värld. Vill även ge 

ett tack till Bengt Halling och hans kloka råd. Han har inspirerat mig inom mitt område 

under hela min studietid. Samt ett tack till alla andra som på något sätt är iblandad i 

detta examensarbete. Slutligen vill jag tacka min familj för deras stöd samt ett särskilt 

tack till min sambo som har stått ut med mina tankar och känslor under denna tid. Utan 

ditt stöd och din kärlek skulle detta ha varit betydligt tuffare. You smile, I smile! 
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1 Inledning 
 

Människor använder sig av olika strategier för att hantera stress och de kan vara mer 

eller mindre verkningsfulla. Detta antas påverka deras upplevelse av stressen. Ens egen 

förmåga att använda sig av strategier på arbetet samt sin fritid är också något som kan 

påverka hur man upplever sin situation. Genom att använda sig av lämpliga strategier 

för att hantera den upplevda stressen så kan det hjälpa en att få balans och stärkt 

arbetsprestation. Stress och den psykosociala livsmiljön på arbetet och dess betydelse 

för individens arbetsprestation är faktorer som är ett aktuellt ämne som fått den största 

fokuseringen när forskare studerat om stress och hur det påverkar arbetsprestation. Jag 

kommer under denna studie skriva författaren och då syftar jag på mig själv. Vill med 

denna studie få ökad förståelse och kunskap för hur en individ använder sig av 

copingstrategier i sin vardag på arbetet och fritiden för att bemästra den eventuella 

självupplevda stressen. Vill även få en uppfattning om hur individen upplever att det 

påverkar dennes arbetsprestation (förklaring av coping se punkt 2.2.3). Författarens 

intresseområde har utvecklats genom sitt brinnande intresse för vilka 

påverkningsprocesser som kan hjälpa organisationer till ökad lönsamhet genom att 

använda sig av hälsofrämjande verktyg i sitt arbete för att stärka humankapitalet.  

 

Det nya informationssamhället som idag existerar möjliggör flera alternativ för 

individen att bemöta utvecklingen och de krav som ställs på individen både i arbetet och 

på fritiden, inte endast under arbetet. Idag vill arbetsgivarna ha individer som presterar 

på sina arbetsplatser vilket har blivit ett ”måste” för att vara konkurrensstarka både 

nationellt samt internationellt. För att ett sådant resultat ska nås behöver den enskilda 

individens hälsa vara i balans (Abrahamsson, Bradley, Brytting, Eriksson, Forslin, 

Miller, Söderlund, Trollestad, 2003). Omvärlden står idag i ständig förändring och det 

sker i hög fart. Genom att samhället blir mer oförutsägbart kan det påverka individens 

balans både positivt och negativt (Abrahamsson et al., 2003). Arbetsplatsens miljö är en 

viktig arena för individen och om den inte är anpassad kommer arbetsprestationen att 

försvagas och då blir produktiviteten lidande och lönsamheten kan komma att sjunka 

(ibid).  

 

Sedan 1970 - talet har antalet förvärvsarbetande kvinnor fördubblats vilket har medfört 

att gränsen mellan arbetslivet och fritiden har i stort setts suddats ut (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 1999). Det blir allt mer vanligt att studera båda områdena MOA- 

projektet som genomförts av (SOU, 1999) i syfte att få ett helhetsperspektiv på hur 

människors situation ser ut i relation till arbets- och livssituation (SOU, 1999). Det som 

ska sägas är att författaren har haft svårt att finna forskning inom området arbetet och 

fritidens roll på individens arbetsprestation. Detta kan bero på författarens 

sökningsmetod.  De begrepp och metoder som finns inom området som vi är vana att ta 

del av från forskare har författaren inte funnit i större omfattning gällande mötet mellan 

arbetet och fritiden (ibid).  

Målområde fyra ”Hälsa i arbetslivet” är ett av totalt elva målområden som regeringen 

har satt upp i syfte att förbättra medborgarnas välbefinnande och hälsa. Det är Statens 

Folkhälsoinstitut, (fhi), som har fått uppdraget av regeringen att nå det uppsatta målet. 

Målområde fyra utgår från att arbetslivets krav och de behöver balanseras mot 

människors kapaciteter att kunna må bra samt under hela arbetslivet (fhi, 2013). Det 

påpekas här även vikten av att kombinera familjeliv och fritid på ett sätt som stimulerar 

det hälsofrämjande perspektivet (fhi, 2013).  
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Lazarus och Folkmans (1985) har tagit fram en transaktionsmodell, där stress beskrivs 

som en faktor av en transaktion mellan individ och omgivning. Modellen framställer 

händelseförloppet, som att individen identifierar t.ex. ett hot från sin omgivning, det blir 

i sin tur en stressor. Stressorer orsaker en psykisk- och fysisk reaktion och det skapar ett 

beteende som syftar till att minska den kroppsliga reaktionen på individen. Detta 

beteende kallas coping (ibid).  

 

Studien syftar till att undersöka om människor upplever stress på fritiden och arbetet 

och i så fall om det påverkar arbetsprestationen samt om det är fritiden eller arbetet som 

upplevs skapa stress. Författaren vill även se om det kan finnas skillnader mellan män 

och kvinnor samt se om det kan skilja sig mellan de som har praktisk tjänst 

jämförelsevis med de som har kontorstjänst och deras upplevelser av stress på arbetet 

och fritiden. Därtill se om det finns skillnader i deras upplevelser gällande 

copingstrategier. Författaren vill även identifiera vilka copingstrategier som kan 

optimera balansen för den enskilda individen och på så sätt stärka individens 

arbetsprestation. 

 

Studien är delad i 8 kapitel. Det första kapitlet innehåller en presentation där litteratur 

och forskning balanseras gällande bl.a. lärandets roll i det nya informationssamhället. 

Andra kapitlet presenteras centrala begrepp som stress, stressorer, arbetsprestation, 

coping, krav-kontroll-stödmodellen, KASAM (känslan av sammanhang) samt litteratur 

och forskningsresultat i ett djupare perspektiv som är relevant för intresseområdet. 

Tredje kapitlet tillhör problemformulering, syfte och frågeställningar. Fjärde kapitlet är 

metoddelen. Det femte kapitlet presenterar resultat och analys. Det sjätte kapitlet är 

diskussionsdelen. Det sjunde kapitlet är resultat- och diskussionssammanfattning. I 

kapitel 8 och 9 behandlas bortfallsanalys och förslag till vidareforskning. 

Avslutningsvis presenteras slutsatserna i kapitel 10. 

 

 

2 Bakgrund 

 
Bakgrunden är uppbyggd kring tidigare forskning och litteratur som bland annat tar upp 

coping, arbets- och fritidsrelaterad stress och det nya informationssamhället. Även 

centrala begrepp kommer att definieras.  

 

2.1 Det nya moderna informationssamhället  
 

Karlsson (2005) tar i sin artikel upp förutsättningarna och behovet för lärandet för 

människan och hur det har genomgripande förändrats både i arbetslivet och på fritiden 

för individen. Detta sker samtidigt då den enskilda individens villkor för lärandet inte 

har förändrats i lika stor omfattning. Alla de pågående stigande förändringar som idag 

sker både i livsområdet, arbetet samt fritiden gör att frågan inte endast kan stanna vid 

hur vi ska hinna med utan även om vi i stort kan hinna med som människa och 

organisation (ibid). Karlsson (2005) menar vidare att de ”mänskliga gränserna” börjat 

närmat sig vad människan anses klarar av i kontexten förändring och komplexitet. Den 

ökande delen utbrända människor samt annan psykisk ohälsa styrker den tesen att de 

mänskliga gränserna redan nåtts där kraven för individen blivit för höga (ibid). De 

situationsbetingande faktorerna som finns på individen att ständigt lära och utvecklas 

inte endast i kunskap utan även i t.ex. värderingar och attityder kan skapa negativ stress 

för individen och organisationen(ibid). De upplevda objektiva och subjektiva kraven 

kan starkt påverka och skapa en defekt psykosocial arbetsmiljö.  
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I kunskapsekonomi är människor kapitalet så priset är högt för individ, arbetsgivare och 

samhället om det finns en negativ psykosocial arbetsmiljö som t.ex. stressrelaterade 

åkommor som leder till minskad arbetsprestation, kvalité samt produktivitets 

minskningar (ibid).  

Vilken faktor som är mest framträdande mellan kunskaper, färdigheter, attityder samt 

värderingar är situationsbetingat enligt Karlsson (2005). 

Det som kan fastslås är att arbete och lärande handlar om att utveckla copingstrategier 

som individen behöver för att på så sätt framgångsrikt kunna umgås och hantera samt 

följa den accelererande förändringen i samhället som kan förebygga faror för ohälsa i 

individens arbetslivs- och fritidsmiljö. Copingstrategier kan stärka individens balans 

mot de situationer som kan uppstå i den livsmiljö de befinner sig i (ibid). Individens 

möjlighet till egenmakt samt till att få kontroll över den egna livssituationen kan enlig 

Karlsson (2005) vara framgångsfaktorn när den sociala ojämlikheten ska förklaras. Ett 

arbetsliv i stark förändring där den enskilda individens subjektiva inställning 

(värderingar, attityder) kan vara av betydande vikt när individen ställs inför situationer 

som hen kan hamna i både under arbetet samt fritiden. En stor del av t.ex. den 

arbetsrelaterade ohälsan har samband till konflikt mellan individens subjektiva 

värderingar och de värderingar som finns på arbetsplatsen samt arbetsmarknaden (ibid).   

Precis som Karlsson (2005) här ovan tar upp om förändringen i arbetslivet och dess 

betydelse i arbetet och fritiden menar Ekman & Arnetz (2005) att tillgången till 

kommunikation innebär en ständig tillgänglighet där gränserna mellan arbete och fritid 

har försvunnit allt mer.  

Historien börjar redan runt 1960-talets snabba förändringstakt i industrialiserade länder 

som då kunde ses som ett hot mot människors välbefinnande (Ekman & Arnetz, 2005). 

Det som lyfts fram är samhällsutvecklingen som skapade en livsstil av ”slit- och 

slängmentalitet”. Höga prestationskrav ställdes mot individen och organisationer (ibid). 

Denna utveckling ledde till att människor i allt större utsträckning bytte bostadsort, 

arbete samt partner vilket i sin tur skapade att de sociala förbindelserna blev mer 

kortvariga och skiftande. Detta leder in i ett intresse mot att kunna hitta samband mellan 

förändringsstress och ohälsa (ibid). Samhället har ändrats i både arbetslivet och 

privatlivet. Idag är det flertal olika ”synsätt” på arbetsmarknaden som ligger i centrum 

(ibid). En av dem är konflikt- eller konkurrensmodellen som har utgångspunkten att 

människan har begränsad tid och kraft mellan arbete och fritiden och de behöver dela på 

den tid som finns tillgänglig. Om det är t.ex. höga krav på individen och ingen 

anpassning då uppstår det en konflikt mellan dessa två och det blir en överbelastning 

(role overload) Allvin., et al (2011).  

 

Det som tidigare tagits upp av Karlsson (2005) samt av Ekman & Arnetz (2005) 

gällande arbetet och fritiden får stöd av en studie som är utförd av Frone (2003). Där 

undersöktes gränssnittet, arbete, familjeliv och vilka följder som uppstår i konflikten 

mellan arbete och familjeliv. Genom att ta hjälp av en skala fick Frone (2003) fram den 

upplevda konflikten och vad som skulle kunna skapa balans mellan dessa två faktorer. 

Resultatet påvisar att arbetslivet oftare hamnar i konflikt med fritiden än tvärtom.  

Resultatet visar också att psykisk ohälsa framträder oftare då familjelivet gör intrång på 

arbetet än om den gjorde det på fritiden (ibid). När individens fritid stör arbetslivet då är 

risken stor att det påverkar arbetsprestationen negativt. Resultatet visade även på att så 

snart en konflikt uppstod utan hänsyn till fritiden eller arbetslivet var risken större att 

individen bytte arbete och att frånvaro rapporterades oftare när det handlade om 

familjen (ibid).  

The Social Readjustment Scale är en skala utformad av Holmes och Rahe (1967). 

Denna går ut på att mäta den subjektiva belastningen som levnadsförändringar baserat 

på den tid och energi en individ behöver för att kunna anpassa sig utan hänsyn till de 

uppkomna förändringarna (Holmes & Rahe, 1967).  
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Att skaffa barn, ny bostad, skilja sig eller att individen förlorade jobbet ansågs av 

Homles och Rahe (1967) vara en bidragande orsak till individens totala belastning.  

Genom att lägga ihop de inträffande levnadsförändringarna kunde man finna att höga 

”förändringspoäng”(poäng som lades ihop och genom det framkom ett svar i vilken 

riskzon en individ befann sig i) kunde relateras till hjärtinfarkt som ledde till döden.  

Det Holmes och Rahe (1967) presenterade i sitt resultat i sin studie kan skapa en ansats 

om att en alltför intensiv förändring i samhället kan ledda till negativa inslag i 

människans välbefinnande (ibid).  

 

År 2007 kom Luxemburgdeklarationen. Där lyftes de utmaningar som väntade för 

individen i sitt arbetsliv under 2000-talet. De begrepp som presenterades var t.ex. den 

nya informationstekniken, nya arbetsförhållanden samt ökad globalisering. Det som 

lyfts fram är att individen behöver vara frisk för att klara av den nya utmaningen i 

arbetslivet. Hälsofrämjande insatser på arbetet är ett måste för att klara av detta enligt 

Luxemburgdeklarationen (2007). Under 1990-talet förbättrades svenskarnas ”objektiva” 

hälsa, men den mentala hälsan blev sämre, där individernas upplevda psykosociala 

miljö förändrades som utgick från individens psykologiska förhållande och 

omgivningens förutsättningar. Särskild vikt kan läggas på arbetets psykiska krav och de 

möjligheter omgivningarna gav individen själv att påverka situationen (Theorell, 2006).  

 

Detta kan sammankopplas till hur långvarig stress uppstår eller inte uppstår (Theorell, 

2006). Under 2000-talet kom det in en ett stort antal rapporter om att varannan lärare i 

den svenska skolan riskerade att bli utbränd. Andra yrkesgrupper som t.ex. affärsfolk, 

bankmän, läkare och högpresterande individer var kopplade till den det nya moderna 

informations- och kommunikationsteknologiska samhället (Ekman & Artnetz, 2005). 

Dessa individer tillhörde en kultur som präglades av prestations-, kontroll- tempohets 

(ibid). Det skulle vara ”funky business” som innefattade korta projektanställningar där 

de individuella prestationerna räknades noga (ibid).  

 

Malmström & Nihelen (2002) anser att ansvaret idag läggs på samhället att många 

människor har blivit utbrända pga. att det nya informationssamhället och att diskussion 

blir vinklad åt att den nya utvecklingen som lett alla människor helt åt det hållet. Det 

rapporteras om nya folksjukdomar som t.ex. stressutlösta utmattningssyndrom, fetma, 

högt blodtryck samt höga blodfetter. Detta handlar inte om några nya folksjukdomar. 

Malmström & Nihelen (2002) menar snarare på att det är livsstilsberoende, 

beteendeutlösta och psykosociala folkhälsoproblem som kan kategoriseras som att 

individen har brist på strategier att hantera sitt välbefinnande.  

Det som kan ses idag är att individen har ett stort ansvar att skapa sin egen livsstil där 

individen själv behöver välja när hen ska äta, sova, ta en promenad i solen med familj 

och vänner. Detta blir mer och mer viktigt för individens välbefinnande (ibid). 

Individen behöver skapa sig kunskap (salutogena perspektivet = läran om hur hälsa och 

välbefinnande uppkommer och fungerar) om vad som kan främja välbefinnandet. 

Positiv stress kan definieras som när vi tolkar en uppkommen situation och vi får en 

mental reaktion som liknar utmaningens krav. Vi får där efter en kroppslig reaktion som 

gör att vi kan hantera situationen. Positiv stress är att vi hoppar mellan anspänning och 

återhämtning. Pendlingen mellan dessa gör att vi kan bibehålla vår arbetsprestation och 

välbefinnande på en produktiv nivå (ibid). För att kunna ha kvar ett positivt stressläge i 

det moderna samhälle där teknik och andra hjälpmedel gör oss tillgängliga för en 

ständig informationstillströmning behöver vi kunna reglera våra tankar och beteenden 

och på omgivningsfaktorerna så att dessa upplevs som stimulerande och meningsfulla 

(Malmström & Nihelen, 2002).   
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2.2 Centrala begrepp 
 

Här nedan kommer en presentation av centrala begrepp som kommer att användas i 

studien. Begreppen är lärande, förändring, coping, KASAM, stress, stresstimuli, 

arbetsprestation samt krav-kontroll-stödmodellen. 

 

2.2.1 Lärande  

 

Synen på vad kunskap är samt hur människor lär har varierat med tiden (Medin & 

Alexandersson, 2001). Lärandet är enligt Dewey (2004) när tyngden ligger på lärandets 

aktivitet. Dewey (2004) menar att individens kunskaper samt handlingar har sin struktur 

i en fortgående process i relation med medvetande och individens omvärld samt genom 

att det finns ett samband till personlig erfarenhet och inlärning. Dewey (2004) var den 

som lade fram det klassiska uttrycket ”learning by doing” där han menade att lärandet 

behöver vara en aktiv process av omgivningen både manuellt som intellektuellt (ibid). 

Lärandet kan ses som livslång process, inte endast en utbildningsperiod utan det pågår 

under hela människans liv (ibid).  

 

2.2.2 Förändring 

 

Förändring kan definieras som en situation som övergår till en annan situation 

(Angelöv, 2010). Människor som ställs inför en förändring tolkar ofta den antingen 

positivt eller negativt. Människan reagerar positivt då föreställningen är att förändringen 

kommer att vara positiv och tvärtom då individen påverkas negativt t.ex. att individen 

upplever förändringen som påfrestade. Detta kan ta mycket energi vilket leder till t.ex. 

minskad arbetsprestation. Om individen upplever det positivt då frigör individen energi 

som kan t.ex. användas till en ökad arbetsprestation. Människan reagerar på olika sätt 

vid förändringar det kan bero på individens tidigare erfarenheter av förändringar vilka 

slags typer av strategier individen har för att hantera förändringar (ibid).  

 

Det informella och det livslånga lärandet kan beskrivas som lärande som pågår i 

människors vardag och interaktioner med andra människor i sin omgivning (Medin & 

Alexandersson, 2001). Enligt Larsson, Alexandersson, Helmstad och Tvång (1986) är 

lärandet i människans vardag ett besked på en livssituation i nuet. Larsson et al., (1986) 

menar vidare på att i nuet utgår människan från de erfarenheter de har sedan tidigare.  

Människor använder t.ex. sina vänner, familjen eller arbetskamrater som en resurs i 

lärandet för att bemästra en aktuell livssituation. Därför kan det informella samt det 

livslånga lärandets anses vara av betydande vikt i t.ex. den hälsofrämjande pedagogiken 

samt det hälsofrämjande arbetet (ibid).  

 

2.2.3 Coping 

 

Coping är bemästring och används i ”två definitioner”. Den ena är hur en person löser 

ett problem (strategi), den andra är personens egen tro och förmåga att hantera 

problemet (Ekman & Arnetz, 2005). Man skiljer på aktiv och passiv bemästring. Vid en 

mätning av bemästringsförmågan i syfte att bedöma hälsostatusen för en individ är det 

av mindre vikt vilken bemästringsstrategi som individen väljer. Det viktiga är att 

individen själv tror på strategin. Det är endast då som själva bemästringen kan visa på 

individens inre tillstånd (ibid). När detta sker minskar alarmreaktionerna 

(stressreaktionerna). Genom en minskad alarmreaktion minskar chansen för ohälsa 

(ibid).  
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Det finns tre typer av responsförväntningar, en av dem är bemästring som utgår från att 

individen har en positiv förväntning. Vilket tidigare nämnts är att själva valet av strategi 

inte är det viktiga utan det viktiga är hur personen löser sina problem och individen 

upplever att hen har effektiva strategier som gör att stressreaktionerna minskar. Om 

personen skulle hamna i samma situation igen då kommer troligen själva 

aktiveringsreaktionen hos individen ha mera positiva effekter på hälsan än vad den var 

vid det första tillfället pga. av individen har fått en strategi att hantera den uppkomna 

situationen och genom sin erfarenhet kan individen hantera det uppkomna (ibid). 

 
2.2.4 KASAM 

 

Känsla av sammanhang är KASAM. Detta begrepp är utformat av Aaron Antonovsky 

och handlar om de påfrestningar människan utsätts för. Vi utsätts både för kroppsliga, 

psykiska samt sociala faktorer. Vissa av dessa pågår både långvarigt och upprepande 

(Antonovsky, 2005). En del av dessa påfrestningar gör många människor sjuka.  

Samma påfrestning eller ännu större påfrestningar på andra människor där visar det sig 

att de individerna förblir friska och ännu mera stärkta och vidareutvecklas. Antonovsky 

förklarar det med att motståndskraften GMR (Generella motståndskraften) beror på 

vilken omfattning människan upplever sin tillvaro som meningsfull, begriplig och 

hanterbar (ibid).    

 
2.2.5 Stress  

 

”Psychological stress is a particular relationship between the person and the 

environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources 

and endangering his or her well-being.” (Lazarus & Folkman, 1984, s.19). 

 

Utifrån detta perspektiv kan tolkning göras att det är varje enskild individs ansvar att 

hantera och samspela med den livsmiljö som individen befinner sig i. Stress som 

begrepp har fyra olika företeelser: ”Stimuleringen, själva upplevelsen av stimuleringen, 

den fysiologiska och psykologiska reaktionen samt återkoppling och upplevelse av 

reaktionen”(Ekman & Arnetz, s. 47, 2005). Hans Selye (1958) definierade stress som 

kroppens egna ”uppvarvning”. Det svarar på en påfrestning eller utmaning oavsett vad. 

Denna ”uppvarvning” är viktig för vår överlevnad.  Utifrån Selyes definition är det en 

fysiologisk reaktion som sker i våra kroppar när ”uppvarvningen” sker (ibid).   

 
2.2.6 Stresstimuli  

 

Det finns inte något vedertaget stimuli som orsaker stress och som på så sätt skulle få 

namnet stresstimuli (Ekman & Arntez, 2005). Det är den enskilda individen som baserat 

på sina tidigare självupplevda erfarenheter som tolkar om en situation är hotfull, farlig, 

lockande eller krävande. Likhet mellan dessa är de signalerar någon form av brist eller 

osäkerhet. Ekman & Arnetz (2005) menar på att människan reagerar alltid på det 

främmande men det är i nästa steg som kroppen beslutar om reaktion (ibid). Mätningar 

som görs t.ex. på den ”objektiva” påfrestningen är inte alltid till hjälp vid bedömning av 

stress (ibid). För att kunna få en uppfattning behöver mätning även utgå från 

arbetsplatsens organisation, de sociala förhållandena samt familjeförhållanden alltså de 

psykosociala faktorerna (ibid). 
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2.2.7 Arbetsprestation 

 

Prestation efterfrågas i stort sett i alla kontexter där människor är aktiva. Att prestera är 

att producera något genom en specifik ansträngning (Malmström & Nihlen, 2002). Ur 

NE:s (National encyklopedin) ordbok betyder prestera: ”åstadkomma något önskevärt, 

ofta trots svårigheter” (ibid). En högpresterare kan kännetecknas av att ha skicklighet att 

utöva sin specialitet på ett målinriktat sätt och på så sätt skapa ett värdeskapande (ibid). 

Enligt Malmström & Nihlen (2002) kan hälsokompetenta högpresterare definieras som 

uthålliga och att deras mående är bra både under prestationen samt efter prestationen.  

 
2.2.8 Krav-kontroll-stödmodellen 

 

Krav- kontroll-stödmodellen är en teoretisk modell som utgår från relationen mellan de 

yttre psykiska kraven samt möjligheterna till beslutsutrymme samt stöd som människor 

får i sin miljö. Människor som utsätts för både överkrav, låg egen kontroll och lågt 

socialt stöd i kombinationen av en hög mentalbelastning litet beslutsutrymme kallas 

spänt arbete och har samband till den hälsofarliga stressen (Ekman & Arnetz, 2005).  

När en individ upplever hög grad av kontroll och det finns ett socialt stöd både från 

arbetet samt privatlivet gör det att individen kan hantera höga krav på ett effektivare 

sätt. Socialt stöd både på arbetet samt fritiden minskar stressen hos individen (ibid).  

Detta ämne har sysselsatt flertalet av våra filosofer genom historien som menar att det är 

av yttersta vikt att individen inte låter omgivningen ta över hens liv (Theorell, 2012).  

Att ha en rimlig kontroll i sina vardagssituationer samt över de situationer som kan vara 

oväntade genom den kontrollen gör att individen har kommandot i sitt liv. Stress och 

kontroll är nära varandra. När en stressreaktion kommer och vi känner att nu håller vi på 

att förlora kontrollen då gör vi (vår kropp) allt för att vi ska behålla kontrollen. När väl 

vi har förlorat kontrollen då är det inte längre av intresse att anstränga sig något mer. Då 

är det bättre att spara energi, kroppen ställs in på att vara i ett passivt läge (ibid). 

 

2.3 Arbetsprestation - Hälsa  
 

Regeringen har tagit fram elva folkhälsomål vars syfte är att synliggöra ohälsa bland 

befolkningen samt arbeta med påverkansinsatser för att stimulera till ökad hälsa. Våra 

arbetsplatser är den arena som är utvecklad för att förbygga ohälsa. Det som bör beaktas 

är att arbetsplatsen är en bas för att förebygga arbetsrelaterade faktorer och det 

innefattar även levnadsvanor samt livsvillkor. Genom det kan förståelse skapas ur ett 

hälsoperspektiv och dess samband mellan arbete och fritid samt mellan organisationer 

och stress (Statens Offentliga Utredningar [SOU], 2007). Målområde fyra ”Hälsa i 

arbetslivet” har en utgångspunkt och det är att de krav som ställs mot individen i 

arbetslivet behöver balanseras mot individens förmåga att kunna hantera det samt för att 

individen ska må bra under hela sitt yrkesverksamma liv (Folkhälsoinstitutet (fhi), 

2011). Individens arbete ska kunna kombineras med familjelivet på fritiden på ett 

hälsosamt sätt. Andra viktiga delar är att bli sedd, utvecklingsmöjligheter, att få vara 

med att påverka hur arbetstakt och arbetsmängd till sin egen arbetsförmåga är 

betydelsefulla faktorer (ibid). En organisation behöver idag göra mer än att endast 

förbygga ohälsa. När själva begreppet hälsofrämjande arbetsplatser benämns menas inte 

endast en arbetsplats som inte producerar ohälsa utan det är en organisation som har ett 

hälsofrämjande perspektiv och är aktiv i sitt arbete i den riktningen. Ett arbetsliv som 

har fungerande arbetsvillkor är nödvändigt för en organisation ska ha en hållbar tillväxt 

på långsikt (ibid).    
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2.4 Hälsa – Välbefinnande 
 

”Health is state of complete psysical, mental and social well – being, and not merely the 

absence of disease or infirmity” (Världshälsorganisationen,WHO,2013).  

 

Hälsa kommer i denna studie definieras utifrån ett salutogent perspektiv som framhåller 

det individuella välbefinnandet, där tyngden ligger på att lyfta fram det som är friskt och 

styrkan hos individen. KASAM (känsla av sammanhang) är ett begrepp som tillhör det 

salutogena perspektivet (Antonovsky,2005). De psykiska och de sociala kontexterna är 

viktiga delar i definitionen som bör beaktas (ibid).  

År 1948 definierade WHO (Världshälsoorganisationen) hälsa som ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande (Medin & Alexandersson, 

2000,s.65). Vid Ottawa - konferensen år 1986 kom man överens om att man skulle se 

hälsa som en resurs för en handlande människa ”att nå något annat”. Definitionen på 

hälsa blir då inte vad hälsa är?. Man ser hälsa som en resurs som kan bidra och 

upprätthålla hälsa (Medin & Alexandersson, 2000).   

Målet för hälsofrämjande insatser är att förändra hälsan och välbefinnandet till det bättre 

för organisationen och individen. Frågeställningar och insatser kan t.ex. vara stress, 

fysisk aktivitet och kost (WHO, 2013).         

 

2.5 Arbetsmiljölagens betydelse för arbetsprestation 

Vår arbetsmiljölag är väldigt tydlig i Sverige. Arbetsmiljön ska vara god. Individens 

arbete ska vara en säker samt trygg miljö. Balans bör finnas gällande fysisk, psykisk 

och social arbetsmiljö på arbetsplatsen (FHI,2012). Arbetslagen beskriver vikten av att 

individen känner att det finns en dialog med arbetsgivaren och att det finns möjligheter 

att utvecklas och rörelsefriheten är stor. I regeringens proposition 2007/08:110 framhävs 

det att arbetsmiljön är en fråga som ska prioriteras då det främjar individens 

välbefinnande samt en organisations utveckling (SOU, 2007).  

 
2.6 Hälsofrämjande insatsers betydelse för arbetsprestation 
 

Hälsofrämjandet handlar om hur organisationen arbetar med att främja hälsa och 

välbefinnande för den arbetande personalen. Faktorer som kan tillskrivas 

hälsofrämjande är t.ex. välbefinnande och livskvalitet (Medin & Alexandersson, 2000). 

Faktorerna syftar till att öka medarbetarnas mentala, sociala och fysiska välbefinnande.  

Aktiviteter som kan benämnas är stressförebyggande program, gym på arbetsplatsen, 

träningsbidrag, friskvårdsdagar, utbildning och workshops som kan inspirera till en mer 

hälsosam livsstil (Svahn, 2009). Detta är några saker som kan bidra till en ökad 

arbetsprestation. En individ som inte mår bra i sitt privatliv kommer inte att kunna 

lämna det åt sidan när hen kommer till arbetsplatsen vilket leder till minskad 

arbetsprestation och produktivitet. Det kan därför vara av betydelse för en organisation 

att bry sig om hur arbetstagaren mår både under och efter arbetet(ibid). 
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2.7 Hälsosamma organisationers betydelse för arbetsprestation 
 

Organisationer som har ohälsa är med och bidrar till minskade arbetsprestationer. Att 

som organisation ta fram den möjliga ohälsa som kan finnas är ett steg åt att skapa 

friskfaktorer (Abrahamsson et al., 2003). En organisation som vill skapa en organisation 

med god hälsa och medarbetare med hög arbetsprestation behöver enligt Abrahamsson 

(2003) arbetsuppgifter som är tydliga och begripliga. Tydlighet med vad visionen och 

uppdraget är i organisationen (ibid). 

En organisation behöver ha fokusering på betydelsefulla faktorer som t.ex. att ha en 

kommunikation som är förstående, långsiktighet och en etisk medvetenhet. Dessa är 

faktorer som behövs i organisationens metod och målsättning (ibid). Första faktoren är 

trovärdighet och varaktighet. Detta behövs för att stimulera lärande och förändring i 

verksamheten (ibid). Andra faktorn som är värd att notera är att en verksamhet som är 

kunskapsintensiv och människoorienterande tappar sin kraft om inte medarbetarna 

känner sig delaktiga i det som sker. En organisation som skapar möjligheten för 

medarbetare att vara delaktiga och aktiva det är där de lyckosamma organisationerna 

finns (ibid). Den tredje faktorn är Antonovskys ”KASAM” (känslan av sammanhang) 

som går ut på att vi människor behöver känna meningsfullhet i det vi gör och att det är 

värdefullt. På en välorganiserad arbetsplats upplever individen respekt och att 

arbetsuppgifterna framställer något som gör att individen känner att det främjar hens 

utveckling samt de sociala välbefinnande (ibid).  

Enligt Abrahamson (2003) handlar det idag om både mänsklig och produktiv tillväxt.  

Frågor som allt mer ställts är vilka friskfaktorer individen är i behov av att ha för att må 

bra och vilka av dessa faktorer som gör att individen vill komma till sitt arbete. 

Friskfaktorer medverkar till individens arbets- och fritidsmiljö och gör att individen kan 

agera full ut och må bra i sitt liv utan stress (ibid).  

 

En organisation kan påverka de negativa följderna mellan arbete och familj. I en studie 

av Goff, Mount & Jamison (1990) undersöktes sambandet mellan användandet av 

organisatoriska familjevänliga resurser (t.ex. flexibla arbetstider, arbetsfördelning) och 

om det kunde minska konflikten mellan arbete och familj. Studien visade på att tiden 

som skulle disponeras mellan dessa två kategorier kunde med hjälp av de familjevänliga 

resurserna balanseras på ett effektivare sätt och på så sätt minska den upplevda 

konflikten mellan arbete och familj (ibid). Resultatet visar att på organisationer som 

använder organisatoriska arbetsgivarorganiserad barnomsorg där upplevde 

medarbetarna mindre konflikter mellan arbete och familjeliv. En organisation som 

tillhandahåller ”familjevänliga” perspektiv kan skapa ett bättre psykologiskt utfall för 

sina medarbetare (Goff., et al. 1990). 

En organisation som inför familjevänliga personalprogram i syfte att skapa balans för 

sina medarbetare mellan arbete och fritiden kan vara fördelaktigt. I Scandura och 

Lankua (1997) studie visade resultatet på att kvinnliga medarbetare som hade 

arbetstider som var anpassningsbara uppvisade på betydligt större engagemang och 

nöjdhet i sitt arbete (ökad arbetsprestation) än andra som inte hade flexibla arbetstider. 

Enligt Allvin (2011) finns det flertal studier som pekar åt att familjevänliga 

personalprogram som ger familjestöd till medarbetarna kan öka en organisations 

produktivitet. Genom att medarbetarnas välbefinnande är i balans kan det skapa en 

minskad konflikt mellan arbete och fritiden och det ger högre arbetsprestation (Allvin., 

et al 2011). 
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2.8 Stress och dess betydelse för arbetsprestation 
 

Negativ stress får konsekvenser både för organisationen och för den enskilda individen. 

Orsaken till negativ stress kan vara otydliga mål och förväntningar som är för höga. 

Dessa kan gälla t.ex. arbetsuppgifterna. Organisationens långsiktiga mål kan skapa 

osäkerhet som i sin tur leder in på fel spår som inte leder till organisationens strategiska 

mål (Malmström & Nihlen, 2002).  

 

Om organisationens kultur tolkas olika mellan den officiella och inofficiella kulturen då 

får inte medarbetarna daglig handledning i sina beteendeval på arbetet (ibid). 

Personalgrupper som har föränderliga arbetsuppgifter där kan en stor stressfaktor vara 

att ledarskapet är otydligt (ibid).  

Om en organisation har många medarbetare som är lågpresterande, har låg 

stresstålighet, har svårt att ta eget ansvar samt om det även finns en kritisk massa i 

verksamheten då kan den ”massan” motarbeta utveckling och tillföra negativ energi till 

verksamheten (ibid). Negativ stress uppstår av avsaknad av tydliga mål och att 

organisationen inte lever upp till de värderingar som är överenskommet (ibid). Positiv 

stress kan beskrivas som tvärtemot vad den negativa stressen står för t.ex. när individen 

upplever arbetet som stimulerande, personligt utvecklande och individen vet vad som är 

organisationens mål. Detta i sin tur kan göra att sin egen och sina kollegers 

arbetsprestation stärks och det gör att det blir en positiv känsla i organisationen. Detta är 

gynnsamt för individens välbefinnande samt organisationens produktivitet (ibid).  

 

Stress finns inbyggt både hos djurarter och människor. Hans Selye var en av de som såg 

sambanden i stress. Selye menade på att människan går igenom fyra delar (General 

Adaption syndrome) när hen utsätts för en stressreaktion (Perski, 2003). 

Den första delen är alarmdelen, andra delen motståndsdelen, tredje delen är 

uttröttningsdelen den fjärde delen är kollapsen. Alarmdelen arbetar med att ta fram vad 

som skapar stresspåslaget och hur vår kropp ska hantera det. I motståndsdelen drar vi 

till oss energi för att kunna möta det som stressar oss. Uttröttningsdelen är 

konsekvenserna av den energi som gått förbrukad och brukar ges till känna som trötthet. 

Den fjärde delen är kollapsen som innefattar att människa inte kan hantera 

stressituationen (ibid).  

 

2.9 Stress i relation till fritid & arbete 
 

De stimuli som framkallar stress har namnet stressorer och kan beskrivas som dålig 

matchning mellan individ och den miljö som individen är verksam i (Levi, 2000). Detta 

kan ske av att individen har över- eller understimulering att kraven är för stora eller för 

små. Stressorer kan även komma från individens behov av att bli sedd och få socialt 

stöd från sin närmaste omgivning samt från sin arbetsplats såväl som krav som kan 

finnas mot individen i både arbete och på fritiden. Om de behov som nämnts hindras då 

framkallar det stress (ibid). Andra stressorer kan t.ex. vara hot mot individens tillvaro 

t.ex. rädsla för uppsägning, olycka och förändringar som individen inte känner att hen 

klarar av (ibid).  

Stress har fyra delar som tidigare nämnts; Den första är själva stimuleringen, vilken 

slags upplevelse får individen och vad blir den fysiska och psykiska effekten se figur 1. 

Vad som upplevs som en stressor för en individ behöver inte vara det för en annan. 

Stressoren baseras på individens tidigare erfarenhet. Det som kan sägas som är 

gemensamt för stressorer är att de ger varningar i form av en reaktion som baseras på 

rädsla pga. att det är en ny situation (stressor) som framträder (ibid).  
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Om hjärnan beslutar att kroppen är utsatt för påfrestning så görs det en bedömning och 

om det visar sig att det är t.ex. något hotfullt då sätter kroppen igång sin ”uppvarvning” 

och förbereder sig att antingen fly eller gå upp i kamp. Det är då individen upplever en 

stressreaktion (ibid). Forskningen har lagt ner mycket tid på att visa hur yrkesgrupper 

från den akademiska världen på sin fritid har större delaktighet i mer varierande 

aktiviteter än vad klassiska arbetaryrken har enligt Allvin., et al (2011), Allvin lyfter det 

Wilensky (1960) tog fram gällande arbeten som är monotona och att dessa behöver 

kompenseras med fritidsaktiviteter som är utvecklande för individen. 

Kompensationsmodellen går ut på att om det finns brister i det ena så behöver den andra 

sidan väga upp den andra för att skapa balans (Allvin., et al 2011).  

 

Stress har fyra utvecklingsskeden, stress uppstår ofta när individen upplever en dålig 

matchning mellan miljön och individen. Själva stimuleringen och individens upplevelse 

av stimuli, den fysiska och psykiska reaktionen samt själva upplevelsen av reaktionen 

det är vad figur 1 visar.  

 
Figur 1. En tolkning av Ekman & Arnetz beskrivning om begreppet stress (år 2005, bild 

3.1. sid 47) hur de fyra delarna är samman kopplade till den utlösande stressreaktionen.   

 

I studien som har kallas MOA - projektet som även går under namnet Moderna arbets- 

och livsvillkor innefattade kvinnor och män där forskarna undersökte arbetsvillkor samt 

deras livssituation. Syftet var att urskilja sambandsfaktorer som var värdefulla för hälsa 

och välbefinnandet utifrån individens perspektiv. MOA-projektet utvecklade även en 

modell för att skapa kunskap och förståelse för arbetslivets krav och dess samband till 

hälsokonsekvenser för individen, (SOU, 1999), (Frankkila & Noren, 2008).  

 

8 000 arbetare deltog på 80 arbetsplatser runt om i Sverige (SOU, 1999), (Frankkila & 

Noren, 2008). Yrken som respondenterna hade var av skilda slag. Studien visade på att 

individernas välbefinnande är sammankopplande till deras hanterbarhet i relation till 

arbetet och fritiden (ibid). Nio kategorier av arbets- och livssituationer kom fram i 

studien som kunde kopplas till hälsa samt ohälsa. Kategorierna var låsta, exponerade, 

tunga, enformiga, förändrande, hyggliga, gränslösa, rörliga samt hindrade arbeten. Den 

låsta kategorin har tidpress. Vissa har stillasittande arbeten. Yrkesgruppen kan vara 

telefonförsäljare eller butiksanställda. De som har exponerande arbeten har tunga lyft 

och individerna kan uppleva buller och förorenad luft. I yrkesgruppen ingår t.ex. 

transportsektor. Tunga och enformiga arbeten är liknade som de låsta arbetena, 

olikheten är att i det tunga är det mer arbetsmiljöproblem.  
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I de förändrande och rörliga kategorierna innefattar att individen inte har en fast plats 

utan hoppar runt i organisationen. I detta fall sätter individen sig själv främst, samspelet 

med andra kolleger blir här lidande. Individen har här svårt att lita på kolleger samt på 

sin egen arbetsgivare. Yrkesgruppen är ofta konsulter. 

I den hyggliga kategorin ansågs betydelsen av samspelet och det sociala stödet kollegor 

i mellan som en viktig del. Förtroende och respekt skapar ett positivt välbefinnande som 

gör att individen trivs på sitt arbete. De individer som befinner sig på den hyggliga 

kategorin har väldigt många gånger en balans mellan arbete och sin fritid.  

Individerna upplever att de har de tillgångar som de behöver för att själva ta ansvar för 

sin arbetssituation. Yrken i denna kategori är t.ex. kommunala tjänstemän t.ex. 

kommunala förvaltningar och statliga myndigheter på olika nivåer.  

I det gränslösa arbetet har den nya tekniken en viktig roll som gör att individen alltid är 

tillgänglig och närvarande när man är t.ex. hemma och på resande fot. Individen har 

öppet 7-24 h om dygnet. Fritiden och arbetet flyter samman helt. Denna yrkesgrupp är 

ofta inom IT – sektorn (ibid). 

 

2.10 Arbetsrelaterade stressens påverkan på arbetsprestation och 

produktiviteten 

 
En individs välbefinnande påverkar en organisations resultat. Det psykosociala arbetets 

samt fritidensmiljö har en viktig roll. Ett hälsosamt levnadssätt där individen 

uppmuntras till att ha hälsosam livsstil kan skapa ökat välbefinnande och 

arbetsprestation vilket i sin tur generar till ökat lönsamhetsresultat i organisationen (fhi, 

2013). I en populationsbaserad fall-kontrollstudie av Orth-Gomer et al., (1997) har 

faktorer till psykosocialstress hos 292 hjärtsjuka (orsakad av stress) Stockholmskvinnor 

undersökts. Lika många friska kvinnor kartlades i ett livsperspektiv. I undersökningen 

försökte forskarna täcka in den totala psykosociala påfrestningen under större delen av 

livet. Den arbetsrelaterade stressen innefattade t.ex. dålig omväxling i arbetet samt liten 

stimulans. När resultatet jämfördes visades sig skillnader mellan kontrollgruppen och 

den friska gruppens medelstresspoäng och belastningen var högre på kontrollgruppen 

från deras upplevelse från sitt nuvarande samt tidigare arbete.  

Många kvinnodominerade yrken har en prägel av höga krav, låg kontroll, inga större 

utvecklingsmöjligheter samt låg stimulans vilket tidigare forskning pekar på att risken 

för hjärt-kärl sjukdomar är större i yrken som innehåller dessa belastningar (ibid).  

 

I studien av Orth-Gomer et al., (1997, s.636) rapporterar Frankenhaueser i en studie som 

jämförde stresshormonsutsöndring hos tjänstemän och industriarbetare under deras 

arbetsdag. Där fann hon att stresshormoner jämfört med vilovärdet var dubbelt så högt 

mot var det var hos tjänstemännen. Detta var något som gav bekräftelse till Orth-

Gomers et al., (1997) studie som hade ett likvärdigt resultat.  

 

I en studie av Mohammad et al., (2009) medverkade 2252 anställda i 24 

företagsorganisationer. Studien gjordes som en studiepopulation vars syfte var att få en 

uppfattning om hur minskat välbefinnande (ökad ohälsa) bland de anställda påverkade 

arbetsprestation och produktivitet. Det som mättes i studien var den minskade 

arbetsproduktiviteten. Medarbetarna värderade på en 10 gradig tabell. Kategorierna som 

ingick i mätningen var individens egenskaper, hälsoproblem, arbetskraven samt 

individens livsfaktorer. Resultat visade att 45 procent av medarbetarna uppgav en lägre 

arbetsprestation och produktivitet jämförelsevis med det resultat som framkommit mot 

dagen innan då nedgången var 11 procent i minskade arbetsprestation och produktivitet.  
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Det som kan läggas fram från denna studie som orsak till den minskade 

arbetsprestationen var att medarbetarna upplevda låg delaktighet, ingen egen möjlighet 

att kontrollera sitt eget arbete samt brist på egen planering (ibid). 

 

Krav-kontroll-stödmodellen beskriver vad som händer när en individ utsätts för 

överkrav, låg egenkontroll, lågt socialt stöd samt litet beslutsutrymme. Detta kallas 

spänt arbete. Tvärtom är det när det är hög mental belastning och stort beslutsutrymme 

det är det aktiva arbetet. Då är individen inte ”spänd” utan ”tänd”. Då upplever 

individen mindre belastning och tar sig utmaningen (Ekman & Arnetz, 2005).   

När det är låg mental belastning vid litet beslutsutrymme är det ”passiva arbetet”. När 

individen har stort beslutsutrymme och låg mental belastning kallas det ”avspänt arbete” 

se figur 2 (ibid).  

Karasek och Theorell (1990) som lanserade krav-kontroll-stödmodellen påstår att höga 

psykiska krav i individens arbete skapar personlig och yrkesmässig utveckling för 

individen. Det i sin tur gör att individen ha kraft att orka delta i fritidsaktiviteter som 

ställer krav på delaktig med andra människor t.ex. föreningsarbete eller ideellt arbete 

(Karasek,1979).  

 

I tidigare studier har det visat sig att en individ som utsätts för långvarig stress där 

arbetsbelastningen är hög och med oklara arbetsuppgifter ökar risken för mental ohälsa 

vilket kunde minska individens arbetsprestation (Melchior, Caspi, Milne, Danese, 

Poulton & Moffitt, 2007). Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån (2001) utförde 

en undersökning vars mål var skapa kunskap om negativ stress och ohälsa i arbetet. 

Studien hade som grund på data från år 1999 till år 2000. Det som framkom i studien 

var att det som framkallade stress var att medarbetarna upplevde låg egenkontroll och 

inget inflytande. Övriga faktorer var t.ex. om individen upplevde oklarheter i sin 

arbetsroll, att det fanns risk för avsked eller små möjligheter att använda sin 

yrkesskicklighet. I studien framkom det även att stress i arbetet kunde påverka 

medarbetarnas hälsa negativt (ibid).  

 

I arbetslivet beskrivs ofta denna obalans som uppstår vid stress och kan förklaras genom 

Karaseks krav-kontroll-stödmodell. Den visar på att stress i arbetet beror dels av kraven 

som ställs på arbetet och dels den kontroll och möjlighet den anställde har att påverka 

sin situation. Höga krav och liten möjlighet att påverka sin situation leder till hög stress 

men även för låga krav som till exempel arbetslöshet kan leda till en stressreaktion för 

individen. Modellen har senare utvecklats till att även ta hänsyn till socialt stöd som 

anses mildra stressen (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Coping brukar främst delas in i problemfokuserad- och känslofokuserad coping 

(Lazarus & Folkman 1984). Den problemfokuserade copingen handlar främst om att 

hantera det problem som anses skapa stress och används oftast där det upplevs som 

möjligt att lösa problemet. En copingstrategi vid till exempel måloklarhet kan vara att 

be om förtydligande över ansvarsområde eller av sin arbetsuppgift som på så sätt kan ge 

en minskad upplevelse av stress. Problemfokuserade copingstrategier kan dels fokusera 

på omgivningen, som att försöka ändra det i omgivningen som orsakar stressen och dels 

på ”jaget” genom att lära sig nya saker eller ändra sitt beteende (ibid). Den 

känslofokuserade copingen används främst för att minska den känslomässiga responsen 

för en händelse som upplevs som besvärlig att åtgärda. Det finns en rad olika karaktärer 

av känslofokuserad coping som till exempel förträngning, undvikande, söka socialt stöd 

och positiv jämförelse (ibid).  
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Som tidigare nämndes beror bästa copingstrategin på kombination av situationen och 

personen. En känslofokuserad coping som t.ex. acceptans kan både underlätta och 

försvåra en situation. Vid för hög arbetsbelastning kan acceptans försvåra situationen 

om man ser situationen som att ”det finns ändå ingen annan som har tid eller kan utföra 

arbetet” i stället för att be om hjälp. I en annan situation kan acceptans vara det 

nödvändigaste och mest främjande om det är en svår situation som inte går att förändra 

(ibid). 

 

Figur 2 visar krav-kontroll-stödmodellen med exempel på låg mental belastning. Vid 

lite beslutsutrymme visas det ”passiva arbetet”. Låg mental belastning och individen har 

stort beslutsutrymme kallas ”avspänt arbete”. När det är hög mental belastning stort 

beslutsutrymme är det ”aktivt arbete”. Individen inte ”spänd” utan ”tänd”.  Individen 

upplever mindre belastning och tar sig an utmaningen. 

 

 

  
Figur 2: Krav-kontroll-stödmodellen (Theorell, 2012, figur 1.3, sid 22 ) 

 

2.11 Den fritidsrelaterade stressens påverkan på arbetsprestation 
 

Förr var gränsen mellan arbete och fritiden mer hopsatt. Samhället skiljer idag på arbete 

och fritiden. Den största delen av befolkningen går idag hem efter arbetet och sätter 

igång sin fritid, här ska vi hinna med att återhämta oss till nästa dag. Fritiden är för 

många mer än återhämtning t.ex. att hämta och lämna sina barn på dagis, matlagning till 

hela familjen samt diverse fritidsaktiviteter. Vilken livsstil vi människor har är av stor 

betydelse hur mycket kraft vi har till vår vardag.  

Människans välbefinnande styrs av de psykiska, fysiska och de sociala upplevelserna. 

Delar som har en stor roll i påverkansprocessen är t.ex. arbetet, den miljö som 

människan befinner sig i, samhället, motionsvanor, sömn samt kostvanor (fhi, 2013). En 

individ som kan få tillgång till strategier för att stärka sitt välbefinnande kan på sätt öka 

sin arbetsprestation (ibid).  

 

I Orth-Gomers et al., (1997) studie visade det sig att kvinnorna i kontrollgruppen hade 

lite egen tid som t.ex. ingen återhämtning och en passiv fritid samt att det skilde sig 

stort från den friska gruppen som kontrollgruppen jämfördes mot. Westlander redogör 

för i sin studie (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 637) skillnader mellan män och kvinnor 

gällande arbetsinnehåll och fritidsinnehåll. För männen har arbetet en central position 

och arbetsinnehållet har en stark koppling till fritidsinnehållet. Där hade männen hög 

grad av inflytande i arbetet och där visades det sig att männen hade fritidsaktiviteter 

som stimulerade dem. Aktiviteterna kunde t.ex. vara föreningsliv (ibid).  
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Kvinnor visade inga sådana kopplingar. Westlanders studie visade att kvinnors fritid 

hade en helt annan innebörd än män, en liten del av kvinnorna hade egen tid för 

återhämtning (männen hade hög andel av det). Kvinnan använde sin oavlönade tid till 

att ta hand om familjen. Kopplingen mellan yrkesarbetet och fritidens arbete var 

betydligt mer otydligt för kvinnan än det var för mannen. Enligt Westlander kan normen 

att kvinnan har huvudrollen i familjen förklara varför det ser ut på det viset (enligt Orth-

Gomer et al., 1997,s 637). 

Eaker visade i sin studie att hjärtinfarkt hos kvinnor hade kopplingar till brist på 

återhämtning (t.ex. brist på semester) (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 637) 

 

Johansson har rapporterat att de undersökte i sin studie om kvinnor skulle vara friskare 

om de fick möjlighet till tid för återhämtning mellan de perioder som var en hård 

påfrestning. I studien kunde det konstateras att om kvinnan skulle  

få återhämtning beroende det på vilken form av yrkesarbete hon hade (enligt Orth-

Gomer et al., 1997,s 637).  En alldeles för snabb återhämtning efter arbetsdagens slut 

kan kopplas till arbeten som är stark påfrestande för individen samt de arbeten som har 

övertidsarbete (ibid).  

De sociala kontakterna (stöd) och dess roll för män har visat sig vara positivt för deras 

hälsa vilket får stöd av ett flertal studier som visar på vikten av behovet av sociala 

relationer för män, detta uppger Berkman (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 637). 

 

För kvinnor är det inte lika tydligt, där det sociala stödets betydelse inte kunde påvisas i 

Orth-Gomers studie där var familjen och vänners stöd inte lika starkt som det var för 

män (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 637). Hall redogör i sin studie om närmare 13 000 

män och kvinnor som undersöktes gällande det ”synliga arbete” samt det ”osynliga 

arbetet” och dess samband till psykosomatiska besvär samt kronisksjukdom (enligt 

Orth-Gomer et al., 1997,s 637). Det som framkom i studien var kvinnor som 

yrkesarbetade mer än 20 timmar i veckan vilket ledde till ökad risk för upplevd stress i 

arbetet hemma för kvinnor. För männen var det tvärtom, i de fall de arbetade mer än 20 

timmar minskade deras upplevda stress i hemarbetet. Det visade sig i studien att det 

fanns ett samband mellan hemarbete, yrkesarbete och sjukdom och för kvinnor var det 

extra tydligt jämfört med männen. För kvinnorna var det höga psykiska krav i deras 

arbeten samt stress i hemarbetet som skapade kronisk sjukdom (ibid). 

För männen var det starkaste kopplingen den arbetsrelaterade stressen som orsakande 

kronisk sjukdom inte hemarbetet. Denna studie kan kopplas till Ellegård som beskriver 

systematiskt hur föräldrar använde sin tid över dygnet (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 

637). Det som framkom var att männen lade sin tid i större kontinuerliga enheter dessa 

enheter var t.ex. arbetet, egen tid. I de mindre tidsenheterna där lade männen vård av 

andra (barn i familjen) något som var tydlig mer hos männen var att de inte avbröt sina 

tidsenheter utan var i en enhet i taget.  

För kvinnorna var det tvärtom där hoppade de runt mellan tidsenheterna, den enda stora 

tidsenheten de hade var sömnen på 6 timmar (ibid). Orth-Gomers et al., (1997) studie 

visar att psykosocial familjestress är en stark orsak som skapar sjukdom. Studien visar 

även att det sociala stödet inte är lika viktigt för kvinnor som för män. Forskning har 

pekat på att dubbelarbete och könssegregering kan skapa stressupplevelser som i sin tur 

skapar stressreaktioner (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 638). 

Theorell (2012) lyfter fram studier som är gjorda av Frankenhaueser samt Johansson 

(enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 637) där det framkom från stressvaren gällande 

belastningen i individens hem jämfört med belastning på arbetet att belastning var större 

på fritiden.  
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En studie som var gjord på Volvo där svaren från män och kvinnor jämfördes där visade 

sig att kvinnorna hade två stigningar på dygnet för utsöndringen av stresshormonet 

noradrenalin. Den ena var på jobbet ungefär mitten på arbetsdagen den andra var vid 

åttatiden på kvällen. Männen däremot hade endast en topp som kom mitt på dagen, på 

kvällen efter arbetsdagen slut sjönk männens stressutsöndring (ibid). Theorell (2012) tar 

vidare upp en studie på 600 stockholmskvinnor där deras stressupplevelser utgick från 

samlevnads- och äktenskapsproblem och där den arbetsrelaterade faktorn var ett stöd 

och tröst (ibid).       

 

Här kommer en presentation från Svahns examensarbete (Hälsofrämjande åtgärder - en 

investering som ökar produktivitet, 2009) som sammankopplar livsstil på fritiden och 

arbetet (Sundell, 2012).   

”Excellent arbetsförmåga (0 dagar sjukfrånvaro), bibehållen arbetsförmåga (14 dagars 

sjukskrivning) och nedsatt arbetsförmåga (långtidssjukskrivning 28 dagar)” (Svahn, 

2009, s. 21). ”Excellent arbetsförmåga (0 dagar sjukfrånvaro) fritidsmotion, nöjd med 

arbetstiden, bra arbetsställningar, rolltydlighet inom arbetet, låga psykologiska krav och 

positiv feedback från chefen”(Svahn, 2009, s.21). ”Bibehållen arbetsförmåga (<14 

dagars sjukskrivning)Att vara återhämtad, att inte känna olust på väg till arbetet och att 

uppleva arbetet som icke fysiskt krävande”(Svahn, 2009, s.21). 

”Nedsatt arbetsförmåga (långtidssjukskrivning > 28 dagar) Fetma, att inte vara 

återhämtad, utfrysning, om de fysiska och mentala kraven överstiger individens 

kapacitet, höga psykologiska krav och låg kontroll”(Svahn, 2009, 21), (Sundell, 2012).” 

Enligt Svahn kan slutsatsen dras att de faktorer som presenterades och undersökts i 

samband med arbetsförmåga visar på ett resultat att det finns flera faktorer på arbetet 

samt fritiden som påverkar arbetsförmågan (Svahn, 2009, s 21).  

 

I studie från Haworth och Lewis (2005) undersöktes skillnader mellan arbete och fritid. 

Det som framkom i resultat var av respondenterna ansåg att arbete var något som gav 

betalning, det kunde även vara välgörenhetsarbete eller hushållsarbete. Fritiden sågs 

som transporttid mellan arbete och bostad, hämta och lämna barn på förskola. Det som 

pekas som en viktig faktor var att individen hade svårighet att se skillnaden mellan 

arbete, fritid, hälsa. En arbetssituation som är krävande kan bli negativ för fritiden 

samtidigt som ett arbete där människan känner att hen har kontroll över vad som sker 

och sin roll skapar positiva effekter på fritiden. Arbete och fritiden kan enligt studien 

vara i tvist med varandra och på så sätt skapa destruktiva effekter åt båda håll (ibid).    

 

2.12 Välbefinnandets betydelse för arbetsprestation  
 

En individs arbetsprestation påverkas av individens välbefinnande. Två faktorer som är 

viktiga och av betydande vikt är t.ex. arbetsmiljön samt fritidens utformning (Aronsson 

& Malmqvist, 2003). En arbets- och fritidsmiljö som är god ger ett ökat välbefinnande. 

Individerna har då ett glatt humör vilket kan påverka den psykosociala miljön på t.ex. 

en arbetsplats och det kan ”smitta” andra människor på t.ex. arbetsplatsen och det ger i 

sin tur starkare arbetsprestationer. Om det skulle vara en dålig arbets- och fritidsmiljö då 

påverkar det välbefinnandet och arbetsprestationen negativt (ibid). ”Maslows trappa” 

utgår från hur individens välbefinnande påverkar arbetsprestation (Abrahamsson et al., 

2003). Trappan visar hur individen går i trappan mellan fysisk, social, mental samt 

existentiellt välbefinnande (ibid).  

Det fysiska välbefinnandet utgår från att individen behöver ha kraft till att utföra sitt 

arbete. Det sociala steget symboliserar individens förmåga att socialisera sig med sina 

arbetskollegor Den mentala hälsan är då individen känner meningsfullhet och 

motivation i sitt arbete. På det sista trappsteget står individen som har ett starkt driv av 

att komma framåt, har en stark arbetsprestationsförmåga.  
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Detta grundat på att individen känner en stark motivation (ibid). Individens sociala stöd 

privat är en av de viktigaste faktorerna för att individen ska uppleva ett välbefinnande.  

Det är nödvändigt att inte ta för givit att familjer alltid fungerar som stöd utan en 

familjerelation kan upplevas stressande och genom det stoppa välbefinnandet (Klamas, 

2010). 

 

2.13 Copingstrategiers betydelse för individens arbetsprestation   

 
Coping menas med individens strategier, förmåga att hantera ansträngande situationer, 

krav samt livet i stort då menas både individens yttre och inre verklighet samt de krav 

som ställs. Det går inte in på hur individen bedömer och värdera de uppkomna 

situationerna. 

Brief coop som är ett instrument som är framtaget av Carver (1997). Där görs det en 

uppdelning av copingstrategier som mäter totalt fjorton olika strategier.  

Dessa kan sedan kategoriseras i tre områden enligt Györkös et al. (2012) där coping 

framställs som problemfokuserad, emotionsfokuserat samt undvikande.   

 

Problemfokuserad coping rör handlingar som tar hand om det som ger upphov till 

problemet då används aktiv coping som innefattar att individen organiserar samt 

använder sig av instrumentella stödverktyg. Emotionell coping innefattar de strategier 

som individen har gällande sin hantering av känslor. Det innefattar acceptans, humor, 

emotionellt stöd samt omtolkning till det positiva. Den undvikande copingen utgår från 

metoder som har som utgångspunkt att individen flyr problemet på olika sätt genom 

t.ex. droger, utöva förnekelse, ventilering eller självanklagelse (Kammeyer et al., 2009).  

 

“Constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external 

and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the 

persons” (Lazarus, ref från Medin & Alexandersson, 2000, s. 86).  

 

Copingstrategier kan ses som individuella, medfödda (coping-stilar) eller färdigheter 

som en individ ägnar sig (copingstrategier). Coping är uppdelat på två betydelser den 

ena går ut på en persons egen förmåga att hantera problemet, den används för att hantera 

den stress, känslor som en situation kan leda till för individen (Medin & Alexandersson, 

2002).  

Den andra delen är de strategier som individen använder för att ändra en situation som 

inträffat och som upplevs som stressande (hur löser individen problemet) (ibid). En 

responsförväntning som individen kan använda sig av är t.ex. bemästring. Det är att 

individen har en positiv förväntning. I det fallet är det inte viktigt hur personen löser sitt 

problem det viktiga är att individen själv upplever att hen har effektiva strategier för att 

hantera problemet (ibid). 

Om individen upplever en positiv förväntning då dämpas kroppens alarmsignal (Ekman 

& Arnetz, 2005). Om individen skulle bli utsatt för en likande situation igen då skulle 

individens kroppsreaktion inte bli lika stark som vid det första tillfället pga. av 

individen då besitter tidigare erfarenhet som gör att kroppen känner igen det som 

uppkommer. Om inte individen bemästrar kroppensreaktionen kan det inverka negativt 

på hälsan (ibid).  

Den kändaste modellen mellan relationen hälsa och påfrestningar i arbetet är Kararaseks 

och Theorells (1990) teori om Healthy work. Det har tidigare nämnts i detta arbete i 

andra delar men författaren anser en kortare koppling till detta område är nödvändigt. 

Coping och Healthy workmodellen handlar om att personer som utsätts för 

påfrestningar och har liten kontroll. Dessa har en större risk att råka ut för sjukdom. 
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Personer som har hög kontroll och mindre krav har större chans att utveckla en bättre 

hälsa, det kan kopplas till att individen använder sig av bemästring.  

”Hardiness och toughness” är ett begrepp som handlar om personer som varit utsatt för 

påfrestning inte blir sjukare utan blir stärkt och klarar av stress på ett bättre sätt (ibid). 

Stress och den kroppsliga reaktionen är inte skadligt för en individ som är frisk utan det 

är precis rakt motsatt. En kroppslig reaktion som upplevs som obehaglig är inte felaktig 

den leder till bättre prestationer och inlärningar (ibid).  

En aktivering som är långvarig är inte hälsosam för kroppen, det kan ge konsekvenser 

som t.ex. störd sömn och störningar i livsstilsaktiviteter, detta påverkar den totala 

hälsan. Precis som författaren tidigare tagit upp är att arbetslivet kan ha inslag av 

situationer som kan upplevas som stressande. Detta kan både upplevas positivt och 

negativt. Det är något som får stöd i en studie som är gjord av (Györkös, Becker, 

Massoudi, de Bruin, & Rossier, 2012) som stöder tesen att situationer kan upplevas mer 

eller mindre stressande och komma till uttryck på varierande sätt (Györkös et al., 2012). 

 

I Sonnentag och Frese (2003) studie visade resultatet på att många människor upplevde 

sitt arbete som stressande. Stressorer som kan härledas till individens yrke och 

arbetsmiljö och vad som kan uppfattas skada individens hälsa (Sonnentag & Frese, 

2003). Det som framkom mer i studien var hur rollrelaterade stressorer kunde påverka 

individen. Det som kan ses som dålig coping var när individen upplevde t.ex. roll 

konflikt, oklara roller eller att det skedde överbelastning i individens roll. När detta sker 

i kombination av oklara arbetsuppgifter som gör att individen inte kan lösa sina 

arbetsuppgifter skapar det en kroppslig reaktion för individen vilket leder till skapandet 

av stress (Sonnentag & Frese, 2003). 

 

Lazarus och Folkman (1985) menar en situation kan upplevas som stressande och själva 

copingprocessen är ett dynamiskt händelseförlopp som hela tiden gör framsteg framåt. 

Lazarus och Folkman (1985) har tagit fram en modell som heter transaktionsmodellen 

som har stress som utgångspunkt där kan den arbetsrelaterade stressen ses utifrån 

perspektivet att det är pågående interaktion mellan individen och stressorerna (ibid).  

 

Därför bör detta vara av intresse för organisationer, att arbete aktivt då ett flertal studier 

visar vad den arbetsrelaterade stressen leder till på långsikt i form av minskat 

välbefinnande, som i sin tur minskar arbetsprestationen samt ökade sjukvårdskostnader 

för organisationen (Kammeyer, Judge & Scott, 2009).  

 

Antonovskys KASAM (känslan av sammanhang) är en betydelsefull del i coping.  

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som utrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa 

stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang” (Antonovsky, 2005 s.46).   

 

Det finns tre kategorier som ligger ingår i KASAM. Den ena är när vi upplever vår 

tillvaro som meningsfull som betonar vikten på att vara delaktig. Antonovsky menade 

på att de individer som beskrev att det hade ett stark KASAM pekade på det som var 

viktigt för dem i sitt liv (Antonovsky, 2005). 

Den andra kategorin är begriplighet som utgår från hur mycket individen upplever inre 

och yttre stimuli och hur individen lyckas få den uppkomna informationen strukturerad 

och under kontroll. En individ som har hög begriplighet har inställningen att de stimuli 

som individen kommer att möta i framtiden är faktorer hen kan hantera (ibid). 
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Hanterbarhet är den tredje kategorin som utgår från vilka resurser som individen har till 

sitt förfogade för att möta de krav som ställs av de stimuli som uppkommer av t.ex. 

familjen, kolleger på arbetet (ibid). En individ som har en hög hanterbarhet kommer inte 

sätta sig i offerrollen utan själv inse att situationen kommer att lösa sig och ta 

kommandot för det (ibid).  

 

Generella motståndsresurser (GMR) och sambandet till KASAM är att GMR ger 

individen livserfarenhet, tydlighet som skapar resultat och balans mellan över-och- 

underbelastning. Detta bygger upp KASAM (ibid). I en av Antonovskys (2005) studier 

undersöktes en grupp israeliska medborgare där han prövade hypotesen om sambandet 

mellan KASAM, hälsa och välbefinnande där de tre komponenterna meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet prövades.  

Urvalet i studien var individer som har genomgått något som hade varit ett trauma som 

kunde ge stora konsekvenser för personens liv, t.ex. fångenskap i koncentrationsläger, 

allvarliga handikapp eller förlust av närstående. Det andra kriteriet i urvalet var att 

individen i sig hade klarat sig påfallande bra.  

Resultatet visade sig dels att flertalet av respondenterna hade höga akademiska 

befattningar. Den salutogena modellen låg till grund för hur analysen av det som 

framkom gjordes. 16 personer bedömdes ha ett stark KASAM. Dessa personer valdes 

då ut för ytterligare granskning för att se hur individerna hade svarat om hur de såg på 

livet, jämfört med de andra som hade ett lägre KASAM (ibid).  

Antonovsky (2005) såg i analysen på hur individerna såg på sin tillvaro och sina 

upplevelser. Individerna med starkt KASAM sade bl.a. ”jag är inte rädd för förändring, 

jag började lära mig vem jag är och vad jag har att ge och vad jag behöver, jag skrattar 

mycket har alltid gjort det, man får ta livet som det kommer, jag lever i verkligheten” 

(Antonovsky, 2005 s. 102-110).  

Personer med svagt KASAM utryckte sig mer åt detta håll, ”mitt liv har varit fullt av 

förluster, jag har inte någon tro kvar, vad kommer ni göra för att hjälpa mig? Det är mitt 

eget fel att jag går in så hårt åt allting och aldrig tänker på mig själv” (Antonovsky, 

(2005) Hälsans mysterium, sid, 102-110).   

 

”Vi håller på att tappa balansen men får tillbaka den eller slinter men får tag i den i 

repet, häver oss upp och står där igen. Eller också faller vi ner i ett nät och får oss 

tillbaka till repet, eller faller och slår oss så att vi får en akut skada, eller en obotlig, 

kronisk skada, eller går under helt och hållet. En del fullföljer balansakten med dessa 

medgångar och motgångar på ett framgångsrikt sätt – och vilken fantastisk upplevelse 

det varit, hur sorligt det än är att det nu är slut” (Antonovsky, 2005 s. 126).  

 

Denna metafor skapar en bild av det salutogena (det friska) perspektivet på livet. 

Antonovsky (2005) pekar på livserfarenheternas betydelse, och han återger vad 

Mckeown (1979) utryckte som menar på att livsstilar skapas och bevaras av hur 

samhället och kultur är organiserad (ibid). Vad är det som gör att vissa människor klarar 

av påfrestningar? Antonovsky menar på att familj, personlighetsskapande 

erfarenheterna är ursprunget till KASAM. Känslan av sammanhang (KASAM). 

Samband till social klass samt sociala och historiska förhållanden skapar erfarenheter 

som beslutar om hur starkt KASAM och individen kan ha baserat på de generella 

motståndsresurser som individen har till hands (ibid).     
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3 Problemformulering  
 

Detta kapitel presenterar problemformulering, syfte samt frågeställningarna i studien. 

 

I den litteratur och forskning som författaren tagit del har författaren observerat vilken 

påverkan stressrelaterade faktorer kan ha på individens arbetsprestation och vilken 

betydelse samt roll miljön på arbetet och fritiden har och hur dessa områden lägger 

grunden och skapar strukturen för individens arbetsprestation.  

Ett av målen för en arbetsgivare är att skapa en effektiv organisation. För att kunna 

komma dit behöver det skapas en medvetenhet om att en positiv kultur i organisationen 

främjar hälsan hos den enskilda individen. En individ som har ”rätt” copingstrategier att 

hantera i sin vardag kan optimera sin arbetsprestation vilket är gynnsamt både för 

individen samt organisationen.  

En intressant aspekt är att söka efter differenser mellan tjänstemän och de som har en 

mer praktisk anställning samt se efter skillnader och likheter bland kvinnor samt män 

och se vad forskningen visar utifrån stress på arbetet och fritiden.  

Samtidigt i detta finns det ett motsatsförhållande där det ”gränslösa området” mellan 

arbete och fritiden har suddats ut. Individen upplever att det är svårare att ”stänga” av 

kraven både från sitt jobb samt fritiden vilket kan skapa stress och kan påverka 

arbetsprestationen både positivt och negativt. Detta kan påverka en organisations 

lönsamhet. Problemområdet i kontexten är att författaren inte har funnit så pass mycket 

forskning inom området vid sina datasökningar. Stress på fritiden och vilken betydelse 

det har på arbetsprestation är ett område som det fortfarande finns stenar att lyfta på 

därför tycker författaren att denna studie kan vara av betydelse att göra samt en grund 

till fortsatta studier i framtiden.  

 

3.1 Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka om människor upplever stress på fritiden och arbetet 

och i så fall om det påverkar arbetsprestationen samt om det är fritiden eller arbetet som 

upplevs skapa stress. Författaren vill även se om det kan finnas skillnader mellan män 

och kvinnor samt se om det kan skilja sig mellan de som har praktisk tjänst 

jämförelsevis med de som har kontorstjänst och deras upplevelser av stress på arbetet 

och fritiden. Därtill se om det finns skillnader i deras upplevelser gällande 

copingstrategier. Författaren vill även identifiera vilka copingstrategier som kan 

optimera balansen för den enskilda individen och på så sätt stärka individens 

arbetsprestation.  

 
Utifrån nyssnämnda teorier och forskning har fem frågeställningar utformats i relation 

till syfte: 

 

3.2 Frågeställningar 

 
1. Vilken påverkan kan stressorer i arbete- och privatliv ha på individens 

arbetsprestation utifrån den undersökta organisationen? 

 

2. OM och HUR respondenterna upplever att stress påverkar deras arbetsprestation 

utifrån den undersökta organisationen? 
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3. Vilken betydelse har copingstrategier för individen och dennes arbetsprestation 

utifrån den undersökta organisationen? 

 

4. Skillnader på svar i frågorna mellan kvinnor och män utifrån den undersökta 

organisationen? 

 

5. Skillnader på svar i frågorna mellan de som har kontorstjänst och de som har 

praktisk tjänst utifrån den undersökta organisationen?       

 

 

4 Metod  
 

Detta kapitel kommer att bestå av en orientering av de vetenskapliga metoder och 

tillvägagångssätt som är grunden till studien. Den första delen att presenteras är området 

respondenter och urval, andra delen är material och tredje delen är proceduren. Fjärde 

delen är avgränsning, femte delen tillhör dataanalys, sjätte delen är validitet och 

reliabilitet, sjunde delen tillhör etik, åttonde och sista delen är forskningsetiska 

överväganden.  

 

4.1 Respondenter och Urval  

 
Valet av att genomföra studien på en offentlig organisation gjordes pga. att författaren 

önskar jämföra resultat från denna studie längre fram med en studie på den privata 

sektorn för att på så vis se om det finns olikheter samt likheter i resultatet.  

Totalt var det 410 medarbetare på organisationen. Av dem valdes 80 stycken personer ut 

att delta i studien. Urvalet gjordes av författaren och det var ett systematiskt 

slumpmässigt styrt urval. (N) står för populationsstorleken som i detta fall är 410 

stycken personer, (n) står för stickprovets storlek i detta fall 80 stycken personer 

(Bryman, 2001).  

Då författaren ville ha 20 procent i urvalet av den totala populationen valdes var femte 

person ut från personalförteckningslistan vilket var över hela organisationen. Valet av 

20 procent gjordes för att få ett större urval och för att skapa större sannolikhet. Det 

skulle vara representativt för populationen. Svarsfrekvensen var 55 personer (68 %) av 

80 personer, bortfallet blev 32 procent. Respondenterna var tjänstemän på kontor men 

den största gruppen respondenter hade en mer praktisk tjänst i organisationen. 8 

medarbetare hade en kombinerad kontors-och praktisk tjänst. Dessa valdes i jämförelsen 

mellan yrkestjänsterna bort pga. att författaren ville ha de som antingen hade praktisk 

tjänstgöring eller de som hade kontorstjänst.  

 

4.2 Material  
 

När enkäten skapades användes den litteratur och forskning som författaren tagit fram 

och som utgick från vad syftet var med studien. Enkäten (bilaga 1) var baserad på frågor 

där del 2 samt del 4 tidigare använts i forskningssammanhang. Enkäten innehöll totalt 4 

delar. Den första delen bestod av 3 bakgrundsfrågor rörande kön, ålder samt typ av 

tjänst. Del 2 bestod av 14 frågor baserat på Cohens et al., (1983) version av Perceived 

stress scale (PSS) som handlar om hur ofta vissa upplevelser, känslor och tankar som 

förekommit den senaste månaden.  
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Del 3 är döpt till SAFAP-2013 och bestod av 8 frågor gällande stress, arbete, fritid och 

vilken påverkan det hade på individens arbetsprestation. Dessa frågor var utvecklade 

utifrån syfte och frågeställningar.  

Del 4 var taget från Carvers, (1997) versionen av Brief COPE om bestod av totalt 19 

frågor. Den utgick från hur individen i allmänhet brukade göra när hen drabbas av 

stress.  

 

Sökorden som har varit utgångspunkten i denna studie var på svenska: lärande, 

copingstrategier, stress, arbets- och fritidsrelaterad stress, välbefinnande samt 

arbetsprestation. På engelska var sökorden: learning, copingstrategies, stress, works- 

and leisure-related stress, wellbeing, work performance. Sökorden utgick från 

problemställningen och att det skulle ge svar på syftet (Friberg, 2006).  

 

4.3 Procedur 
 

Valet av organisationen gjordes av författaren själv. Valet blev ett strategiskt val då 

författaren genomfört en fältstudieobservation på den berörda organisationen tidigare i 

sin utbildning. Studien inleddes med en sökning bland forskning och litteratur i det 

berörda området stress i arbetslivet och på fritiden samt hur det beskrivs påverka 

arbetsprestationen. Den kunskap författaren allt mer tagit till sig ligger till grund för den 

strategi som används i empiriska studier.  Författaren har i undersökning valt att 

använda sig av en kvantitativ ansats. Valet gjordes för att författaren ville nå ett större 

antal respondenter och genom det få en större översiktsbild av studieområdet. Detta är 

en fallstudie där studien har varit riktad mot en statlig organisation/förvaltning. 

Förvaltningen består av 28 enheter som är placerade på olika stadsdelar i Stockholms 

kommun. Det som karaktäriserar en fallstudie är att den utgår från ett enda fall. Därför 

valdes fallstudie som undersökningsdesign på denna studie då den var riktad mot en 

enda organisation (Bryman, 2001). 

 

3 pilotenkäter genomfördes. Detta gjordes för att upptäcka eventuella frågor som kunde 

vara otydliga samt se om respondenterna förstod vad som efterfrågades. Genom att göra 

pilotenkäterna fick författaren kunskap om hur lång tid enkäten tog att göra (ca 15 min) 

vilket har varit fördelaktigt då den frågan ställdes av ett flertal respondenter. Efter att 

pilotenkäterna genomfördes gjordes en rättelse samt att det ändrades en del ordval i 

texten för att tydliggöra syftet med enkäten. Efter rättelsen genomfördes ytterligare en 

pilotenkätstudie, den blev godkänd av författaren.  

Enkäten och missivbrevet (enkät och missivbrev bilaga 2) sändes till organisationens 

personalchef, som i sin tur hade ett möte med berörda chefer på organisationen där de 

informerades om studien och de frågades hur det ställde sig till det. Det blev en positiv 

respons från cheferna. Personalchefen och författaren bestämde tid för ett möte mellan 

dem där han kunde presentera studien mer ingående. Efter det mötet avvaktade 

författaren besked från personalchefen då det skulle ske ett möte mellan facket och den 

berörda organisationen där facket skulle få information om studien. När allt var godkänt 

av berörda parter tillsändes författaren personalförteckningslistor samt telefonlista till 

medarbetarna.  

Författaren valde pappersenkät för att få större svarsfrekvens. 28 olika enheter berördes 

och kontaktades. Författaren uppförde en kontaktlista där samtliga berörda enheter 

skrevs in. Där fanns det kontaktuppgifter samt hur många enkäter som skulle till varje 

ställe. Totalt tog det omkring 15 dagar att få in alla enkäter. Personalchefen skickade ut 

ett e-mail till varje enhetschef om den berörda studien och att författaren skulle kontakta 

dem berörda.  
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När allt det var klart började författaren att kontakta varje enhetschef för att informera 

att någon av dennes medarbetare hade slumpmässigt blivit utvald och författaren skulle 

kontakta dessa. Till de medarbetare som hade e-mail adress skickades ett e-mail ut om 

studien och att författaren önskade kontakt med hen men den största delen av kontakten 

gjordes per telefon. Till största del valde författaren att åka ut med enkäten till de 

berörda enheterna och lämna enkäten personligen. Till några enheter valdes i samråd 

med respondenterna att enkäten skulle skickas per e-mail där respondenterna själva 

skrev ut enkäten och svarade på den under arbetstid.  

När de var klara lades enkäten i ett kuvert med författarens namn på. Därefter hämtade 

författaren enkäten som överenskommet. På huvudkontoret i organisationen var 

författaren en hel dag där författaren delade ut enkäterna samt fanns tillgänglig vid 

frågor om enkäten.  

 

4.4 Avgränsning 

 

Studien är avgränsad till en förvaltning inom Stockholms kommun. Studien syfte är 

bl.a. att undersöka människors upplevda stress på arbetet och fritiden och hur det 

beskrivs påverka deras arbetsprestation.    

 
4.5 Dataanalys 
 

Svaren från enkäten lades i statistikprogrammet Excel. I den första delen analyserades 

svaren som givits totalt i hela organisationen. Därefter gjordes i andra delen en 

jämförelse mellan kvinnors- och mäns svar för att se om det fanns skillnader eller 

likheter hur de hade svarat. I den sista delen gjordes en jämförelse mellan de som hade 

en praktisk tjänst och de som hade kontorstjänst. Resultatet presenteras i den löpande 

texten, cirkeldiagram samt i frekvenstabeller nedan.   

 

4.6 Validitet och Reliabilitet  
 

Denna studie har varit en fallstudie. Den centrala frågan är om det går att bedöma om 

det är kvalité på det teoretiska tänkandet som denna fallstudie presenterar (Bryman, 

2001). Författarens anser samband kan visas mellan det teoretiska fältet och det 

empiriska data som samlats in och genom det är validitet och reliabilitet uppfylld. För 

att ta reda på tillförlitligheten i studie är det av betydande vikt att undersöka metodens 

validitet och reliabilitet. Validitet kan beskriva det som går ut på att bedöma om studien 

mäter och svarar på dess syfte. Reliabilitet utgår från frågan om resultatet blir detsamma 

om undersökningen görs på nytt samt vilken tillförlitlighet det är i materialet.  

 

Författaren har gjort en noggrann metodbeskrivning av studiens metod detta för att 

stärka reliabiliteten. För att kunna ha kontroll på vilka respondenter som kontaktas samt 

vad som kommit överens användes en speciell anteckningssida om det som bestämdes. 

Själva datamaterialet kodades så att författaren visste vilken enkät som var inlagd i 

statistikprogrammet allt för att undvika misstag som att en enkät blev dubbelt inlagd. 

Författaren har under sin studie tid varit ytterst intresserad av arbetslivsområde och har 

därför förutfattade åsikter och tankar på hur det ser ut och varför det ser ut på ett visst 

sätt. Författaren har påmint sig själv att vara objektiv i sitt sätt att se på det insamlade 

materialet och inte påverkas av de tidigare erfarenheterna författaren har.  

En faktor att beakta runt studiens tillförlitlighet är att det kan ha funnits tveksamheter 

och rädsla från de respondenterna som blev valda i urvalet. Detta kan ha bidragit till att 

t.ex. respondenter som hade den mest upplevda stressen inte vågade svara ärligt vad de 

verkligen kände på enkätfrågorna.  
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Detta pga. att de är skulle vara rädda att deras arbetsgivare skulle få reda på vad just de 

har svarat och att det enligt deras uppfattning kan hota deras arbetsuppgifter och 

anställning. Det författaren har tolkat gällande respondenternas delaktighet och 

uppfattning är att de har gjort ett ärligt och visat ett äkta intresse till studien och de har 

svarat på enkätfrågor precis som de upplevt det.  

Några respondenter kom fram och utryckte sina personliga tankar om hur de mådde. De 

berättade om stressen de upplevde vilket var väldigt intressant, inspirerande och det 

visade på en ärlighet och ett intresse för ämnet hos respondenterna. Det var både 

positiva och negativa upplevelser som medarbetarna förmedlade. 

 

Även om författaren anser att han fått ”legat” på vissa chefer som har utryckt att de har 

ett schema som ligger pressat och att det kunde vara svårt att få till tid för att de berörda 

respondenterna skulle få möjlighet att svara på enkäten anser författaren att alla berörda 

chefer och respondenter har visat ett genuint intresse för studien.  

För att tillförlitligheten skulle öka än mer har författaren haft personer som läst 

underlaget både personer med kunskap inom ämnet samt personer som inte är insatta i 

ämnesområdet.      

 

4.7 Etik    

 
I denna studie framkom etiska aspekter. När författaren var ute och träffade 

respondenterna var det många dem som öppnade upp sig och berättade hur de mådde, 

hur de kände inför sitt arbete och inför enkäten. Några iakttagelser i studien är att vissa 

utryckte oro och rädsla. Detta kan t.ex. gjort att de respondenter som har den mest 

upplevda stressen inte vågade svara hur de kände på enkätfrågorna pga. att de är rädda 

att deras arbetsgivare ska få reda på att vad just de har svarat och att det enligt deras 

uppfattning kan hota deras arbetsuppgifter och anställning. Några av respondenterna var 

väldigt noga med att låsa in sin enkät i ett säkert utrymme samt att det skulle ligga i ett 

kuvert och att författaren skulle hämta det personligen. I ett av fallen berättade en av 

respondenterna att hen hade en gång svarat på en enkät och efter att resultatet hade 

kommit i undersökningen kom hens chef fram och konfronterade hen om de svar som 

var lämnade i enkäten, därför var respondenten idag mycket försiktigt i sina svar. 

Författaren uppfattade att de som hade praktisk tjänst utryckte i större omfattning oro 

för enkäten och vem som skulle se resultatet än vad de som hade kontorstjänst. Detta 

belyser etiska frågor och dess betydelse t.ex. som frivillighet, integritet, 

konfidentielliteten samt anonymitet för de som är delaktiga i forskningen. Övriga 

aspekter i svensk forskning är t.ex. informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentiellitetskravet samt nyttjanderätten, detta är viktiga etiska frågeställningar som 

beaktas i forskningsprocessen (Bryman, 2001). Ett par medarbetare utryckte till 

författaren när hen var på plats för att lämna enkäten till de berörda respondenterna att 

det hade funnits ett behov hos de icke-utvalda medarbetarna att få fylla i en liknande 

enkät kring deras välmående. 
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4.8 Forskningsetiska övervägande  
 

Upplevelse av stress och utelämnade av sina egna tankar och känslor är en personlig 

betydenhet. Därför stod det i missivbrevet att det var frivilligt att delta samt att resultatet 

kommer att behandlas konfidentiellt och inte kunna spåras till någon enskild individ. 

Nuvarande personalchef godkände hur enkäten var utformad, de fackliga 

representanterna blev informerade och godkände studiens genomförande. Enkätfrågorna 

blev även granskade av författarens handledare.  Att som forskare alltid beakta de 

forskningsetiska principerna är viktig del att beakta inför en studie.  

Vetenskapsrådet (2002) tar upp om individskyddskravet och de pekar på fyra delar som 

forskare bör ta hänsyn till, dessa är informationskravet där forskaren bör informera 

respondenterna om deras roll i studien och vad syftet med studien är samt villkor för att 

delta och att de kan avbryta sitt deltagande. De tre andra delarna är samtyckeskravet, 

konfidentiellitetkravet samt nyttjandekravet och det anses vara uppfyllt i studien genom 

missivbrevet (se bilaga 2) (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det som varit aktuellt i denna studie är fyra delar men specifikt informationskravet, där 

respondenterna fick information i form av missivbrevet (se bilaga 2) om deras roll, 

frivilligheten samt konfidentielliteten. Detta är delar som vetenskapsrådet lyfter fram 

som nödvändiga i det etiska perspektivet och är delar som författaren har beaktat och 

uppfyllt i denna studie. 

 

5 Resultat 
 

Här nedanför kommer en presentation på det datamaterial som inkommit i studien. Den 

första delen presenterar de 5 områden som utgjorde enkäten. Det visar vad hela 

organisationen som helhet har svarat på specifikt utvalda frågor (resterande frågor och 

svar finns i bilaga 1). I den andra delen presenteras respondenternas svar på utvalda 

frågor och variablernas samband till varandra. Den tredje delen kommer att presentera 

en jämförelse mellan kvinnorna och männens svar. Den fjärde delen kommer att 

presentera en jämförelse mellan de medarbetare som har praktisk tjänst samt de som har 

kontorstjänst vad de har gett för svar på specifikt utvalda frågor. Samtliga frågor och 

svar finns i bilaga 1.  

Tabell 1 samt tabell 2 är en presentation av bakgrundsfrågor tillhör del 1 i enkäten vilket 

ger svar på kön, hur många individer som har kontorstjänst, hur många individer som 

har praktisk tjänst. Här i den första delen visas hur många kvinnor och män som deltog i 

studien samt hur många det var totalt som deltog i studien.  

Populationen var 410 personer, urvalet var 80 personer (20 %). 55 personer deltog i 

enkätundersökningen (14 var kvinnor och 41 var män). Svarsfrekvensen var 68 procent, 

bortfallet var 32 procent. Åldern på deltagarna varierade men medelåldern var 39,8 år (i 

bilaga 1 finns specificerad information om åldern). 

 

Tabell 1: Antal kvinnor och män samt totalt antal i studien. 

  Kön              n               Procent    

 

Kvinnor       14                     25 

 

Män             41                     75 

 

Totalt         55                     100 
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Tabell 2: Antal personer med kontorstjänst samt antal personer med praktisk tjänst 

(samt personer som svarat vet ej). 

 Typ  av tjänst                      n          Procent 

Kontorstjänst                         20              36 

 

Praktisk tjänst                        27              49 

  

kontors – praktisk tjänst         6               10 

 

Vet ej                                     2               3 

 

Totalt                                    55           100        

 

 

5.1 Generell presentation av samband mellan variablerna 
 

Studien syftar till att undersöka om människor upplever stress på fritiden och arbetet 

och i så fall om det påverkar arbetsprestationen samt om det är fritiden eller arbetet som 

upplevs skapa stress. Författaren vill även se om det kan finnas skillnader mellan män 

och kvinnor samt se om det kan skilja sig mellan de som har praktisk tjänst 

jämförelsevis med de som har kontorstjänst och deras upplevelser av stress på arbetet 

och fritiden. Därtill se om det finns skillnader i deras upplevelser gällande 

copingstrategier. Författaren vill även identifiera vilka copingstrategier som kan 

optimera balansen för den enskilda individen och på så sätt stärka individens 

arbetsprestation.  

 

Nedan presenterar författaren ett urval av frågor från enkäten. Författaren har även valt 

att söka efter samband mellan variablerna från enkätfrågorna. 
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5.1.1 Individens upplevelse av stress på arbetet & fritiden – individens 

upplevelse att det påverkat arbetsprestationen 

 

Fråga 8 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?) 

totalt svarar 40 stycken (72 %) av 55 personer att de ibland, ganska ofta eller väldigt 

ofta känt sig nervösa och stressade under den senaste månaden.  

 

Av dessa 40 svarade 38 stycken (95 %) på fråga 41 (Jag försöker komma på en strategi 

för vad jag ska göra) att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och hållet att 

de försöker komma på en strategi på vad de ska göra. 

 

Tabell 3: Respondenternas svar om de varit nervös eller stressad.  

 
Visar fråga 8 och dess totala svar på den specifika frågan. (Staplarna är summan av 

respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets storlek) 

 
Av de som svarat på fråga 8, 41, svarade dessa på fråga 20 gällande (Anser du att någon 

av ovanstående fråga 1-19 om stress påverkar/påverkat din arbetsprestation positivt?) 

totalt 28 av 38 stycken personer (73 %) att de ibland, ganska ofta, att någon av frågorna 

1-19 påverkat deras arbetsprestation positivt.   

 

Av de som svarat på fråga 8, 41, 20 svarade totalt 25 personer (89 %) på fråga 22 

(Anser du att det är den upplevda arbetsrelaterade stressen som påverkar/påverkat din 

arbetsprestation allra mest?) att de ibland, ganska ofta upplever att det är den 

arbetsrelaterade stressen som påverkar deras arbetsprestation allra mest.  

 

Av de som svarat på frågorna 8, 41, 20, 22 samt fråga 23 (Anser du att det är den 

upplevda fritidsrelaterade stressen som påverkar/påverkat din arbetsprestation allra 

mest?) svarade totalt 13 stycken personer (50 %) att det är den upplevda 

fritidsrelaterade stressen som påverkar deras arbetsprestation allra mest. 
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5.1.2 Krav-kontroll-stödmodellen – presentation och jämförelse 

(copingstrategier individen använder sig av) 
 

Här nedan presenteras svaren från fråga 7, 42, 15,32,22 samt fråga 23 samband till 

varandra.  

 

På fråga 7 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte 

kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?) Totalt svarade 23 personer (41 %) att de 

ibland, ganska ofta väldigt ofta känt att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i deras 

liv.  

 

Fråga 7 relation till fråga 42 (Jag får tröst och förståelse från någon annan person)Totalt 

svarade18 personer (78 %) att det stämmer ganska bra, till att det stämmer helt och 

hållet att de får tröst och förståelse från någon annan person.   

 

Tabell 4: Hur ofta har individen känt att hen inte kunnat kontrollera 

viktiga saker i sitt liv?

 
Visar fråga 7 och dess totala svar på den specifika frågan. (Staplarna är summan av 

respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets storlek) 

 

På fråga 15 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll på 

saker och ting?) svarade totalt 53 stycken personer (96 %) att de ibland, ganska ofta 

samt väldigt ofta känt att de haft kontroll på saker och ting.  

 

Fråga15 i relation till fråga 32 (Jag får känslomässigt stöd av andra) svarande totalt 42 

stycken personer (79 %) att de (Jag får känslomässigt stöd av andra) att de stämmer 

ganska bra samt det stämmer helt och hållet att de får känslomässigt stöd av andra. 

Fråga 15 och 32 i relation till fråga 22 (Anser du att det är den upplevda arbetsrelaterade 

stressen som påverkar/påverkat din arbetsprestation allra mest?) svarande totalt 28 

personer (66 %) att de ibland, ganska ofta samt väldigt ofta upplever att det är den 

arbetsrelaterade stressen som påverkar deras arbetspresentation. 

 

Fråga 15 och 32 i relation till fråga 23 (Anser du att det är den upplevda fritidsrelaterade        

stressen som påverkar/påverkat din arbetsprestation allra mest?) svarande totalt 14 

stycken personer (33 %) de ibland, ganska ofta samt väldigt ofta upplever att det är den 

fritidsrelaterade stressen som påverkar deras arbetsprestation allra mest.                
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5.1.3 Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation 

på ett negativt sätt?  
 

(Frågan berör om respondenterna anser att deras familjer påverkar deras arbetsprestation 

och deras upplevelse av copingstrategier).  
 

Här nedan presenteras svaren på fråga 51,41,32 i relation till varandra. 
 

Fråga 51 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

negativt sätt?) svarar 13 personer (23 %) att de upplever att ibland, ganska ofta samt 

väldigt ofta att familjen påverkar deras arbetsprestation negativt.  
 

Fråga 51 i relation till fråga 41 (Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra) 

svarade 9 personer (69 %) att det stämmer ganska bra samt att det stämmer helt och 

hållet att de försöker komma på en strategi för vad de ska göra.  

 

Fråga 51 i relation till fråga 32 (Jag får känslomässigt stöd av andra) svarade 11 

personer (84 %) att det stämmer ganska bra samt att det stämmer helt och hållet att de 

får känslomässigt stöd av andra.         

 

Tabell 5: Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

negativt sätt?  

 
Visar fråga 51 (baserat på fråga 28-46) och dess totala svar på den specifika frågan. 

(Staplarna är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets storlek) 
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5.1.4 Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation 

på ett positivt sätt?  
 

Här nedan presenteras svaren på fråga 52,45,41 samt fråga 32 i relation till varandra. 

 

Fråga 52 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

positivt sätt?) upplever 45 personer (81 %) de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta blir 

påverkade av sina familjer på ett positivt sätt som främjar deras arbetsprestation.  

 

 

Fråga 52 där svarade 45 stycken, av dessa personer svarade totalt 42 personer (93 %) i 

relation till fråga 41 (Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra) att det 

stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och hållet att de försöker komma på en 

strategi för vad de ska göra.       

 

Fråga 52 där 45 svarande dessa i relation till fråga 32 (Jag får känslomässigt stöd av 

andra) svarade 34 personer (75 %) att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt 

och hållet att de får känslomässigt stöd av andra.  

 

Tabell 6: Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din  

arbetsprestation på ett positivt sätt?      

 
Visar fråga 52 (baserat på fråga 28-46) och dess totala svar på den specifika frågan. 

(Staplarna är summan av alla respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets 

storlek)  
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5.1.5 Stressens påverkan på arbetsprestationen 
 

Här nedan presenteras svaren på fråga 8 och 21, i relation till varandra.  

 

På fråga 8 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös 

och stressad?) Totalt svarande 40 personer (72 %) att de ibland, ganska ofta, väldigt ofta 

den senaste månade upplevt sig nervös eller stressad. 

 

Fråga 8 i relation med fråga 21 (Anser du att någon av ovanstående                                      

fråga 1-19 om stress påverkar/påverkat din arbetsprestation negativt?) av dessa 40 

svarande 24 personer (60 %) på fråga 21 att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta 

upplever att det påverkar deras arbetsprestation negativt   

 

 Tabell 7: Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös 

 och stressad? 

  
Visar fråga 8 och dess totala svar på den specifika frågan. (Staplarna är summan av 

respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets storlek) 
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5.2 Presentation av jämförelser mellan kvinna & man 
  

Studien syftar till att undersöka om hur människor beskriver att stress på fritiden och 

arbetet påverkar arbetsprestation och om det är fritiden eller arbetet som skapar mest 

stress. Författaren ville även identifiera vilka copingstrategier som kan optimera 

balansen för den enskilda individen och på sätt stärka människors balans och genom det 

individens arbetsprestation. 

 

Kvinnor 

 

5.2.1 Kvinnors upplevelser av arbetsrelaterade stress på arbetet och 

om de anser att det påverkar/påverkat deras arbetsprestation allra 

mest  
 

Av totalt 14 kvinnor svarade 7 (50 %) personer att de ganska ofta samt väldigt ofta 

upplever att den arbetsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation. 

 

När författare lade till kategorin ibland, väldigt ofta samt ganska ofta då blev siffran 12 

personer (85 %) totalt som upplevde att arbetsrelaterade stress påverkade deras 

arbetsprestation. 

 

Tabell 8: Respondenternas upplevelse av arbetsrelaterade stressens påverkan på 

arbetsprestation.  

 
Visar svaret på fråga 22 (baserat på fråga 1-19) och dess totala svar mellan kvinna och 

man. (Staplarna är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets 

storlek) 
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5.2.2 Kvinnors upplevelser av den fritidsrelaterade stressen på fritiden 

och om de anser att det påverkar/påverkat deras arbetsprestation allra 

mest  

 
Av 14 kvinnor svarade 1 kvinna (7 %) att hon ganska ofta upplevde att den 

fritidsrelaterade stressen påverkade hennes arbetsprestation.  

 

När författare lade till kategorin ibland då blev siffran 7 personer (50 %) totalt som 

upplevde att fritidens stress påverkade deras arbetsprestation negativt. 

 

Tabell 9: Respondenternas upplevelser av den fritidsrelaterade stressens påverkan på 

arbetsprestation.  

  
Visar frågan 23 (baserat på fråga 1-19) och dess totala svar mellan kvinna och man. 

(Staplarna är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets storlek) 

 

5.2.3 Copingstrategier kvinnor använder sig av vid stress 
 

8 kvinnor (57 %) av totalt 14 svarade att det stämmer ganska eller att det stämmer helt 

och hållet att de arbetar eller gör andra saker för att inte tänka på problemet (fråga 28). 

 

12 kvinnor (85 %) (svarade att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och 

hållet att de får känslomässigt stöd av andra (fråga 32). 

 

13 kvinnor (92 %) svarade att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och 

hållet att de har en strategi på vad de ska göra (fråga 41). 

 

10 kvinnor (71 %) svarade att det stämmer ganska bra eller det stämmer helt och hållet 

att de får tröst och förståelse från någon annan personen(fråga 42). 

 

5 kvinnor (35 %) svarade att det stämmer ganska bra eller att stämmer helt och hållet att 

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

slippa tänka på situationen (fråga 46).  
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5.2.4 Kvinnors upplevelser att copingstrategier påverkar deras 

arbetsprestation positivt    
 

10 kvinnor (71 %) av totalt 14 svarade (kategori: ganska ofta eller ibland) att 

fråga/frågorna (28-46) påverkade deras arbetsprestation positivt (fråga 47) 

 

5.2.5 Kvinnors upplevelser att copingstrategierna påverkar deras 

arbetsprestation negativt    

 
1 kvinna (57 %) av totalt 14 svarade (kategori: Ganska ofta eller ibland) att 

fråga/frågorna (28-46) påverkade arbetsprestation negativt (fråga 48).   

 

5.2.6 Kvinnors upplevelse att familjen påverkar/påverkat deras 

arbetsprestation negativt 
 

På fråga 51 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

negativt sätt?) Totalt svarande 4 kvinnor (28 %) av 14 (kategori: ganska ofta eller 

ibland) att dennes familj påverkade deras arbetsprestation negativt. 

 

5.2.7 Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation 

på ett positivt sätt?   

 
Fråga 52 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

positivt sätt?) upplever 11 kvinnor (78 %) de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta blir 

påverkade av sina familjer på ett positivt sätt som främjar deras arbetsprestation.   

 

Fråga 52 i relation fråga 32 svarande 12 kvinnor (85 %) av dessa (Jag får känslomässigt 

stöd av andra) att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och hållet att de får 

känslomässigt stöd av andra.         

 

5.2.8 Kvinnors svar gällande Krav - kontroll - stöd  

 
På fråga 7 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte 

kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?) Totalt svarade 7 kvinnor (50 %) att de 

ibland, ganska ofta eller väldigt ofta känt att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i 

deras liv. 

 

Fråga 7 relation till fråga 42 (Jag får tröst och förståelse från någon annan person) Totalt 

svarade 6 kvinnor (42 %) att det stämmer ganska bra, till att det stämmer helt och hållet 

att de får tröst och förståelse från någon annan person. 

 

På fråga 15 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll på 

saker och ting?) Totalt svarade 13 kvinnor (92 %) att de ibland, ganska ofta eller väldigt 

ofta känt att de haft kontroll på saker och ting. 
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5.3 Mäns upplevelser av arbetsrelaterade stress på arbetet och om de 

anser att det påverkar/påverkat deras arbetsprestation allra mest 

 
Av 41 män svarade 11 personer (26 %) att de ganska ofta eller väldigt ofta upplevde att 

den arbetsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation.     

 

När författare lade till kategorin ibland, väldigt ofta eller ganska ofta då blev siffran 26 

personer (96 %) totalt som upplevde att arbetsrelaterade stress påverkade deras 

arbetsprestation 

 

Tabell 10: Respondenternas upplevelse av arbetsrelaterade stressens påverkan på 

arbetsprestation. 

  
Visar fråga 22 (baserat på fråga 1-19) och dess totala svar mellan man och kvinna. 

(Staplarna är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets storlek)  
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5.3.1 Mäns upplevelser av den fritidsrelaterade stressen på fritiden och 

om de anser att det påverkar/påverkat deras arbetsprestation allra 

mest 

 
Av 41 män svarade totalt 4 personer (9 %) att de ganska ofta eller väldigt ofta upplevde 

att den fritidsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation. 

 

När författaren lade till kategorin (Ibland) i relation till kategorin (Ganska ofta) då blev 

det totalt 14 män (34 %) av 41 män som svarade att de upplevde att den fritidsrelaterade 

stressen påverkade deras arbetsprestation. 

 

Tabell 11: Upplevelser av den fritidsrelaterade stressens påverkan på arbetsprestation. 

 
Visar frågan 23 (baserat på fråga 1-19) och dess totala svar mellan man och kvinna. 

(Staplarna är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. (n=stickprovets storlek)  

 

5.3.2 Copingstrategier män använder sig av vid stress 

 
22 män (53 %) av totalt 41 svarade att det stämmer ganska eller att det stämmer helt och 

hållet att de arbetar eller gör andra saker för att inte tänka på problemet (fråga 28). 

 

31 män (73 %) av totalt 41 svarade att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt 

och hållet att de får känslomässigt stöd av andra (fråga 32).  

 

38 män (91 %) av totalt 41 svarade att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt 

och hållet att de har en strategi på vad de ska göra (fråga 41). 

 

27 män (65 %) av totalt 41svarade att det stämmer ganska bra eller det stämmer helt och 

hållet att de får tröst och förståelse från någon annan personen(fråga 42). 

 

24 män (58 %) av totalt 41 svarade att det stämmer ganska bra eller att stämmer helt och 

hållet att de går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, sover, handlar eller gör något 

annat för att slippa tänka på situationen (fråga 46).   
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5.3.3 Mäns upplevelser att copingstrategier påverkar deras 

arbetsprestation positivt 
 

13 män (31 %) av totalt 41 svarade (kategori: Ganska ofta) att fråga/frågorna (28-46) 

påverkade arbetsprestation positivt (fråga 47).   

 

5.3.4 Mäns upplevelser att copingstrategier påverkar deras 

arbetsprestation negativt    
 

4 män (9 %) av totalt 41 svarade (kategori: Ganska ofta) att fråga/frågorna (28-46) 

påverkade arbetsprestation negativt (fråga 48). Mäns upplevelse att deras hem/familjen 

påverkar/påverkat deras arbetsprestation negativt 

 

1 man (1 %) av total 41 svarade (kategori: Ganska ofta) att dennes familj påverkade 

deras arbetsprestation negativt (fråga 51). 

 

5.3.5 Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation 

på ett positivt sätt?   

 
Fråga 52 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

positivt sätt?) Totalt upplever 34 män (82 %) att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta 

blir påverkade av sina familjer på ett positivt sätt som främjar deras arbetsprestation.   

 

Fråga 52 i relation fråga 32 svarande 26 män (63 %) av dessa (Jag får känslomässigt 

stöd av andra) att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och hållet att de får 

känslomässigt stöd av andra.    

 

5.3.6 Mäns svar gällande Krav-kontroll-stöd  

 
På fråga 7 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte 

kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?) Totalt svarade 16 män (39 %) att de ibland, 

ganska ofta eller väldigt ofta känt att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i deras liv.  

 

Fråga 7 relation till fråga 42 (Jag får tröst och förståelse från någon annan person) 

svarande totalt 12 män (29 %) att det stämmer ganska bra, till att det stämmer helt och 

hållet att de får tröst och förståelse från någon annan person.   

 

På fråga 15 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du har haft kontroll på 

saker och ting?) svarade totalt 40 män (97 %) att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta 

känt att de haft kontroll på saker och ting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

5.3.7 Mäns upplevelser om deras hem/din familj påverkar deras 

arbetsprestation på ett negativt sätt   
 

På fråga 51 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

negativt sätt?) Totalt svarade 9 män (21 %) att de upplever de ibland, ganska ofta eller 

väldigt ofta blir påverkade av deras familjer som påverkade deras arbetsprestation 

negativt.   

 

Fråga 52 i relation fråga 32. Totalt svarade 8 män (19 %) av dessa (Jag får 

känslomässigt stöd av andra) att det stämmer ganska bra eller att det stämmer helt och 

hållet att de får känslomässigt stöd av andra.         

 

5.4 Presentation av jämförelser mellan de som har praktisk tjänst och 

de som har kontorstjänst 

 

Fråga 5 (Har du en mer praktisk tjänst på anläggning?) Totalt svarade 27 personer (49 

%) att de hade en praktisktjänst.  

 

Fråga 4 (Har du en kontorstjänst?) Totalt svarade 20 av 55 (36 %) personer att de hade 

en kontorstjänst.  

 

På fråga 8 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?) 

Totalt svarade 20 av 27 av de som har praktisk tjänst (74 %) att de ibland, ganska ofta 

eller väldigt ofta känt sig nervös och stressad under den senaste månaden.  

 

På fråga 8 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?) 

Totalt svarade 13 av 20 personer av de som har kontorstjänst(65 %) att de ibland, 

ganska ofta att de känt sig nervös och stressad under den senaste månaden.  

 

På fråga 21 (Anser du att någon av ovanstående fråga 1-19 om stress påverkar/påverkat 

din arbetsprestation negativt?)  Totalt svarade 8 av 20 personer av de som har 

kontorstjänst (40 %) att de ibland eller ganska ofta upplever att deras arbetsprestation 

blir påverkat negativt.  

 

På fråga 21 (Anser du att någon av ovanstående fråga 1-19 om stress påverkar/påverkat 

din arbetsprestation negativt?)  Totalt svarade 19 av 27 personer av de som har praktisk 

tjänst (70 %) att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta upplever att deras 

arbetsprestation blir påverkat negativt.  

 

På fråga 22 (Anser du att det är den upplevda arbetsrelaterade stressen som 

påverkar/påverkat din arbetsprestation allra mest?)  Totalt svarade 10 av 20 personer av 

de som har kontorstjänst (50 %) att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta upplevde att 

den arbetsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation allra mest.       

 

På fråga 22 (Anser du att det är den upplevda arbetsrelaterade stressen som 

påverkar/påverkat din arbetsprestation allra mest?)  Totalt svarade 20 av 27 personer av 

de som har praktisk tjänst (74 %) att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta upplevde 

att den arbetsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation allra mest.                    
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På fråga 23 (Anser du att det är den upplevda fritidsrelaterade stressen som 

påverkar/påverkat din arbetsprestation allra mest?) Totalt svarade 14 personer av 27 

personer av de som har praktisk tjänst (51 %) att de ibland eller ganska ofta upplevde att 

den fritidsrelaterade stressen som påverkade deras arbetsprestation allra mest. 

 

På fråga 23 (Anser du att det är den upplevda fritidsrelaterade stressen som 

påverkar/påverkat din arbetsprestation allra mest?) Totalt svarade 5 personer av 20 

personer av de som har kontorstjänst (25 %) att de ibland eller ganska ofta upplevde att 

den fritidsrelaterade stressen som påverkade deras arbetsprestation allra mest. 

 

På fråga 24 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

negativt sätt?) Totalt svarade 11 av 27 personer av de som har praktisk tjänst (40 %) att 

familjen ibland eller ganska ofta påverkade deras arbetsprestation negativt.     

 

På fråga 24 (Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din arbetsprestation på ett 

negativt sätt?) Totalt svarade 2 av 20 personer av de som har kontorstjänst (1 %) att 

familjen ibland påverkade deras arbetsprestation negativt.     

 

På fråga 33 (Jag ger upp mina försök att klara av det) Totalt svarade 2 av 27 personer av 

de som har praktisktjänst (7 %) att det stämmer ganska bra att hen ger upp sina försök 

att klara av det, däremot svarar 25 personer (92 %) att det inte stämmer alls eller att det 

inte stämmer särskilt bra att de ger upp sina försök att klarar av det. 

 

På fråga 33 (Jag ger upp mina försök att klara av det) Totalt svarade 1 av 20 personer av 

de som har kontorstjänst (5 %) att det stämmer helt och hållet att hen ger upp sina 

försök att klara av det, däremot svarar 19 personer (95 %) att det inte stämmer alls eller 

att det inte stämmer särskilt bra att de ger upp sina försök att klarar av det.   

 

På fråga 41 (Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra) Totalt svarade 24 

av 27 personer av de som har praktisktjänst (88 %) att det stämmer ganska bra samt att 

det stämmer helt och hållet att de försöker komma på en strategi vad de ska göra.   

 

På fråga 41(Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra) Totalt svarade 19 

av 20 personer av de som har kontorstjänst (95 %) att det stämmer ganska bra eller att 

det stämmer helt och hållet att de försöker komma på en strategi vad de ska göra.   

 

På fråga 7 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte 

kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?)  Totalt svarade 16 personer av 27 personer av 

de som har praktisktjänst (59 %) att de att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta känt 

att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i deras liv.  

 

På fråga 7 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat 

kontrollera viktiga saker i ditt liv?) Totalt svarade 6 personer av 20 personer (30 %) av 

de som har kontorstjänst att de att de ibland, ganska ofta eller väldigt ofta känt att de 

inte kunnat kontrollera viktiga saker i deras liv. 
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5.5 Diagram som påvisar större procentuella skillnader i specifikt 

utvalda svar baserat på frågor från enkäten generellt över 

organisationen. 

 
Fråga 53: Upplever du att ditt arbete påverkar (baserat på frågorna 1-19) din                                                                                

arbetsprestation på negativt sätt? 

 
Diagram 1. Respondenternas upplevelse att arbetet påverkat arbetsprestationen negativt. 

Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. 

(n=stickprovets storlek). 

 

 

Fråga 8: Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad? 

 
Diagram 2. Respondenternas upplevelse av att de känt sig nervös och stressad.  

Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. 

(n=stickprovets storlek). 
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Fråga 49: Anser du att det är den upplevda arbetsrelaterade stressen som 

påverkar/påverkat din arbetsprestation allra mest? 

 
Diagram 3. Respondenternas svar gällande arbetsrelaterade stressens påverkan på 

arbetsprestation. Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) som 

svarat. (n=stickprovets storlek). 

 

 

Fråga 50: Anser du att det är den upplevda fritidsrelaterade stressen som 

påverkat/påverkat din arbetsprestation allra mest? 

 
Diagram 4. Respondenternas svar gällande fritidsrelaterade stressens påverkan på 

arbetsprestation. Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) som 

svarat. (n=stickprovets storlek). 
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Fråga 47: Anser du att ovanstående fråga/frågor (28-46) (gällande copingstrategier)  

påverkar/påverkat din arbetsprestation positivt?  

 
Diagram 5. Visar om respondenterna anser att Copingstrategier påverkat deras 

arbetsprestation positivt. (Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) 

som svarat. (n=stickprovets storlek). 

 

 

Fråga 48: Anser du att ovanstående fråga/frågor (28-46) (gällande copingstrategier)  

påverkar/påverkat din arbetsprestation negativt?    

 
Diagram 6. Visar om respondenterna anser att Copingstrategier påverkat deras 

arbetsprestation negativt.  Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) 

som svarat. (n=stickprovets storlek).                                
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Fråga 41: Jag försöker komma på en strategi för vad jag ska göra  

     
Diagram 7. Antal procent av respondenterna som använder sig av en strategi när de 

upplever stress. Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) som 

svarat. (n=stickprovets storlek).  

 

 

Fråga 43: Jag ger upp mina försök att hantera situationen   

     
Diagram 8. Antal procent av respondenterna som ger upp sina försök att hantera 

situationen de hamnar i. Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) 

som svarat. (n=stickprovets storlek). 
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Fråga 46: Jag går på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, sover, handlar,                         

eller gör något annat för att slippa tänka på situationen   

        
Diagram 9. Antal procent av respondenterna som väljer att gå på bio, tv eller annat för 

att inte tänka på situationen. Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet 

(n) som svarat. (n=stickprovets storlek). 

 

 

Fråga 29: Jag anstränger mig för att göra något åt min situation  

   
Diagram 10. Antal av respondenterna som väljer att anstränga sig för att göra något åt 

situationen. Procenten som visas är summan av respondenter i urvalet (n) som svarat. 

(n=stickprovets storlek). 
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6 Diskussion 
 

Kapitlet börjar med en presentation gällande resultatet. Därefter kommer 

metoddiskussionen, sedan kommer validitet och reliabilitetdiskussionen att behandlas-

Etikdiskussionen tas upp, därefter presenteras resultatdiskussionen, 

resultatdiskussionens sammanfattning, bortfallsanalys och avslutningsvis kommer 

förslag till vidare forskning att tas upp. 

 

Denna studie syftade till att få insikt hur medarbetare upplevde stress på arbete och 

fritiden och vilka copingstrategier individen använde sig för att bemästra sin vardag 

samt hur de ansåg att deras copingstrategier påverkade deras arbetsprestation. 

Författaren hämtade kunskapen från litteratur, forskningsartiklar samt en 

enkätundersökning. Detta ligger som grund för denna kvantitativa studie.  

 

På fråga 41 där respondenterna tillfrågades vad de gör då de upplever stress där svarade 

92 procent att de försöker komma på en strategi för vad de ska göra då de upplever 

stress. Detta får stöd av Györkös et al. (2012) där coping framställs bl.a. som 

problemfokuserad coping som behandlar handlingar som tar hand om det som skapar 

problemet då används aktiv coping som inbegriper att individen organiserar samt 

använder sig av instrumentella stöd verktyg för att t.ex. bemästra den uppkomna 

stressen (ibid). 72 procent av den undersökta populationen hade känt sig nervös och 

stressad den senaste månaden.  

Detta kan återkopplas till syftet som bl.a. var att se om medarbetarna upplevde stress på 

arbetet eller fritiden och det resultatet kan sättas i förbindelse till Mohammads et al., 

(2009) studie som handlar om produktivitets förluster i arbetet (minskad prestation) som 

kan ske pga. ohälsa (negativ stress). Författarens kunskapsinhämtning av tidigare 

forskning inom området visar på ett samband mellan ohälsa (negativ stress) minskad 

arbetsprestation samt hälsa (positiv stress) och dess betydelse för ökade 

arbetsprestation.  

 

I målområde fyra ”Hälsa i arbetslivet” lyfts delaktighet och individens egen kontroll 

över sitt arbete upp som en viktig faktor. I denna studie svarade respondenterna på fråga 

7 (Hur ofta har du under den senaste månaden känt att du inte kunnat kontrollera viktiga 

saker i ditt liv?) svarande totalt 23 personer (41 %) att de ibland, ganska ofta väldigt 

ofta känt att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i deras liv. 32 personer (59 %) 

svarade de aldrig eller nästan aldrig upplevt att de inte skulle kunnat ha kontroll över sin 

situation. Resultat visar vikten av att individens förmåga att ha kontroll över sitt arbete 

och liv behöver stimuleras i en positiv riktning för att det ska bli ett positivt resultat för 

individen samt organisationen.  

 

I resultatet visade det sig att 50 procent av kvinnorna och 34 procent av männen 

upplevde att fritiden påverkade deras arbetsprestation. Ett antagande av det kan vara att 

kvinnorna har ett större familjeansvar vilket gör att de upplever en viss grad av stress 

som påverkar deras arbetsprestation. Detta är något som får stöd av det Westlander 

rapporterade i sin studie som visade att kvinnors fritid hade en helt annan innebörd än 

män. En liten del av kvinnorna hade egen tid för återhämtning (männen hade hög andel 

av det). Kvinnan använde sin oavlönade tid till att ta hand om familjen. Kopplingen 

mellan yrkesarbetet och fritidens arbete var betydligt mer otydligt för kvinnan än det var 

för mannen.  Westlander pekade på den traditionella normen ”att” kvinnan ska vara den 

som tar hand om familjen (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 637). Detta kan förklara 

varför resultatet framträtt  
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6.1 Metoddiskussion 

 

Studien syftar till att undersöka om hur människor beskriver att stress på fritiden och 

arbetet påverkar arbetsprestation och om det är fritiden eller arbetet som skapar mest 

stress. Författaren vill även se om det kan finnas skillnader i svaren mellan män och 

kvinnor samt se om svaren kan skilja sig mellan de som har praktisk tjänst jämfört med 

de som har kontorstjänst och deras upplevelser av stress på arbetet och fritiden. Även se 

om det finns skillnader i deras upplevelser gällande copingstrategier. Baserat på det 

anser författaren att han valt rätt att göra en kvantitativ studie detta gav honom en 

djupare inblick på området.  

Enkäten (se bilaga 1) skapades utefter syftet med studien, forskning och litteratur 

användes som hjälp. En fördel med enkäten som användes var att den redan var 

framtagen och använd i tidigare forskningssammanhang därav stärktes validiteten och 

reliabiliteten. Enkäten innehöll 4 delar. Den första delen bestod av 4 bakgrundsfrågor 

rörande kön, ålder samt typ av tjänst. Dessa frågor var framtagna av utefter syftet av 

författaren. Del 2 bestod av 14 frågor från Cohens et al., (1983) version av Perceived 

stress scale (PSS) som handlade om hur ofta vissa upplevelser, känslor och tankar har 

förekommit den senaste månaden. Denna valdes efter syftet. Del 3 som heter SAFAP-

2013 och består av 8 frågor gällande stress, arbete, fritid och vilken påverkan det hade 

på individens arbetsprestation. Dessa frågor var utvecklade utifrån syfte och 

frågeställningar av författaren själv. Sista delen var från Carvers, (1997) där versionen 

av Brief COPE bestod av totalt 19 frågor. Den utgick från hur individen i allmänhet 

brukade göra när hen stressas av problem och vilka copingstrategier som hen då 

använde eller inte använde.  

 

Det som kan ses som nackdel med enkäten är att den innehöll många frågor som skulle 

kunnat försvåra för respondenterna att svara korrekt eller att de upplevde att enkäten tog 

lång tid och på så sätt svarade för snabbt. Författarens uppfattning är att respondenterna 

upplevde enkäten överlag väl. Antalet män i studien var fler än kvinnor detta blev 

slumpmässigt då var femte person blev vald från personallistan. Författaren tror inte det 

har påverkat resultatets påvisning förutom att resultatet skulle ha framträtt än mer 

tydligare om det varit fler kvinnor i studien eller exakt lika många som männen. Detta 

stärks av vad den tidigare forskning kommit fram till som presenterats i bakgrunden. 

Liknade paralleller kan antas med resultat jämförelsen mellan tjänstemän och de med en 

mer praktisk tjänst att det inte skulle ske någon dramatisk vändning av resultatet om 

respondenterna varit lika till antalet något som stärks av den tidigare forsknings 

presentationen. 

Det selektiva urvalet av artiklar och litteratur kan ha blivit påverkat av författarens egen 

intresseområde (Friberg, (2006). Författarens databasval har till stor del varit Google 

scholar, PsycArticles samt avhandlingar. Valet av avhandlingar gjorde att författaren 

fick tillgång till deras litteraturlista vilket gjorde att författaren kunde hitta relevanta 

artiklar för författarens intresseområde.   

 

6.2 Validitet och reliabilitetdiskussion  
 

Denna studie har varit en fallstudie och hur står det sig i kontexten till reliabiliteten och 

validiteten. Det som kan lyftas fram är den externa validiteten eller generalisbarheten 

(Bryman, 2001). Hur kan t.ex. en fallstudie vara representativt? Kan resultat användas 

på andra fall? Svaret på det är nej. Resultat kan inte sägas representera alla förvaltningar 

i Stockholm stad.  Det som kan tas med är att fallstudier inte endast utgör en 

forskningsdesigns form utan den finns i flera former i verkligenheten (ibid).  
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Metodbeskrivning av studiens metod har noga framförts. Detta för att stärka 

reliabiliteten. För att kunna ha kontroll på vilka respondenter som kontaktas samt vad 

som bestämdes användes en särskild anteckningssida. Det som anses vara av intresse att 

ta upp på denna del är att några faktorer som behöver beaktas gällande studiens 

tillförlitlighet är att det kan ha funnits osäkerheter och rädsla från de respondenterna 

som blev valda i urvalet. Det som kan ha bidragit till att t.ex. de respondenter som 

upplevde mest stress inte vågade svara vad de verkligen kände på enkätfrågorna pga. att 

de är rädda att deras arbetsgivare skulle få reda på att vad just de hade svarat och att det 

enligt deras uppfattning kunde hota deras arbetsuppgifter och anställning.  

 

Författarens reflektion gällande enkäten i stort är att respondenterna har varit ärliga i 

sina svar och svarat precis så de har upplevt det utan att känt någon press från något 

håll. Många av de som svarade blev personliga och berättade ärligt hur de upplevde 

stress i allmänhet vilket visade på ett intresse för ämnet och studien. Det material som 

inkom från enkäten samt det teoretiska fältet påvisar att det föreligger ett samband som 

styrker studiens tillförlitlighet och det stärker att det finns validitet och reliabilitet i 

studiens metod. Reliabiliteten är stärkt pga. att resultatet skulle bli detsamma om 

studien gjordes om. Validiteten anses uppfylld då syftet svarat på vad studien skulle 

mäta (ibid). 

 

6.3 Etikdiskussion 

 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiallitetskravet samt nyttjanderätten är 

viktiga etiska frågeställningar. Forskare bör ha med i forskningsprocessen (Bryman, 

2001). Att som forskare ha förståelse för etiken i en undersökning är viktigt för 

trovärdigheten i studien. Det som kändes särskilt viktigt etiskt i denna studie var att 

respondenternas svar på vem som sagt vad skulle behandlas på ett konfidentiellt sätt. 

Detta innebär att undersökningspersonernas identitet inte ska gå att avslöja då detta 

resultat publiceras. Detta för att skydda respondenterna (Bryman, 2001).   

De etikiska frågeställningar som framkom i undersökning var när författaren träffade 

respondenterna det många de som öppnade sig och berättade hur de mådde på sitt arbete 

och fritid. Författaren anser att en fördel i undersökningen var att respondenterna visade 

på trygghet och vågade öppna sig. En nackdel kan vara att respondenterna i studien 

utryckte oro och rädsla. Detta kan t.ex. gjort att de respondenter som har den mest 

upplevda stressen inte svarade hur de kände på enkätfrågorna pga. att de är rädda att 

deras arbetsgivare ska få reda på att vad just de har svarat och att det enligt deras 

uppfattning kan hota deras arbetsuppgifter och anställning. Några respondenter var noga 

med att låsa in sin enkät i ett säkert utrymme samt att det skulle ligga i ett kuvert och att 

författaren skulle hämta det personligen, hen ville inte att någon av hens arbetskamrater 

skulle se svaren samt veta att hen var med i studien. En av respondenterna berättade att 

hen gång svarat på en enkät och efter att resultatet hade kommit kom hens chef fram och 

konfronterade om resultatet som framkommit. Det är aldrig bra för studie då 

respondenterna kan hämnas att svara vad de verkligen tycker, detta var intressant att få 

ta del av och något som bör beaktas.  

De som hade praktisk tjänst utryckte i större grad oro för att resultatet skulle missgynna 

hen. Att några medarbetare som inte var med i studien sa till författaren att de gärna 

hade fyllt i en enkät som de själva sa ”hade behövt tala om hur jag mår”. En annan sade 

”detta kan inte komma lämpligare i mitt liv”. Författaren anser att detta är intressant och 

skulle gärna velat ha några djupintervjuer med respondenterna för att komma närmare. 

Det visar även vikten på hur nödvändigt det är att ta etiska frågeställningar på allvar.  

 



 

48 
 

En av svårigheterna är var gränsen går mellan etiska och oetiska tillvägagångsätt, det är 

en svår balansgång då huvudsyftet i etiska riktlinjer är de undersöktas rättigheter. 

Samtidigt som det är viktigt som forskare att inte ge samhällsvetenskapen dåligt rykte 

pga. att det slarvas med de etiska förhållningsreglerna (ibid). 

 

6.4 Resultatdiskussion  
 

Denna del kommer att ta upp resultatet i förhållande till bakgrunden. Området är stress i 

arbetet samt under fritiden. I likhet till andra studier och forskning får denna studie stöd 

bl.a. gällande att kvinnor upplever mer stress på fritiden än vad männen gör. De som har 

praktisk tjänst upplever mer arbetsrelaterad stress än vad tjänstemännen upplever.   

I den här resultatdiskussionen kommer författaren att lyfta fram stress och dess 

påverkan på arbetsprestation samt copingstrategiers betydelse för individen. Vidare 

presenteras arbetsprestation, och hälsosamma organisationers betydelse för 

arbetsprestationen. Vidare presenteras svaren mellan kvinnor och män i undersökningen 

samt jämförande svar mellan de som har kontorstjänst och de som har praktisk tjänst. 

 

Deweys (2004) ”learning by doing” har framträtt i studien där respondenterna genom att 

använda sig av copingstratetgier i sin vardag för att bemästra de situationer som uppstår 

och som kan hjälpa till att få ner deras stressnivå och om de inte haft strategier har de 

sökt efter lämpliga strategier som t.ex. stöd från omgivning eller andra problemlösande 

copingstrategier.  

 

Precis som Angelöv (2010) menar att en förändring kan upplevas som positiv av en 

individ samtidigt upplever en annan det som en negativ förändring. Angelöv (2012) 

menar på att allt handlar om människans känsla om situationen kommer att vara positiv 

eller inte baserat på hur individen tolkar situationen. Detta får stöd av hur 

respondenterna har svarat om deras upplevelser gällande om det deras copingstrategier 

har haft en positiv- eller negativ påverkan för deras arbetsprestation.  

 

6.5 Stress och dess betydelse för arbetsprestation 
 

Positiv stress är när individen känner att arbetet är stimulerande och personligt 

utvecklande. Detta i sin tur kan göra att sin egen och sina kollegers arbetsprestation 

stärks och det bidrar till att det blir en positiv känsla i organisationen. Detta är gynnsamt 

för individens välbefinnande samt organisationens produktivitet (Malmström & Nihlen, 

2002). Något som ger stöd till resultatet visar att totalt 95 procent upplever att de har en 

strategi att använda sig av då de upplever stress. Många medarbetare upplever att 

organisationen har tydliga mål och det gör att de kan hantera den uppkomna stressen.  

 

I resultatet svarade 72 procent att de känt sig nervösa och stressad den senaste månaden. 

Av dessa svarade 95 procent att de försöker komma på en strategi för vad de ska göra då 

de upplever stress i sin vardag.  Resultat kan kopplas samman med att 73 procent ansåg 

att deras tankar och känslor påverkade deras arbetsprestation positivt. Det som 

framkommit påvisar vikten av att en organisation främjar hälsa/välbefinnande för 

personalen. Faktorer som räknas hälsofrämjande är välbefinnande och livskvalitet 

(Medin & Alexandersson, 2000). Detta syftar till att öka medarbetarnas mentala, sociala 

och fysiska välbefinnande (ibid).  

Verksamheter som kan sättas in är bl.a. stressförebyggande insatser, träning under 

arbetstiden, träningsbidrag, friskvårdsdagar, utbildning och workshops om t.ex. stress 

och hur de kan använda sina copingstrategier i vardagen (Svahn, 2009).   
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Dessa faktorer kan enligt författaren skapa en mer hälsosam livsstil (ibid). Det kan öka 

arbetsprestationen. Resultatet får även stöd från ”Maslows trappa” som visar hur 

individens välbefinnande påverkar arbetsprestation (Abrahamsson et al., 2003).  

 

Trappan visar hur individen går i stegen mellan fysisk, social, mental samt existentiellt 

välbefinnande (ibid). Fysiskt välbefinnande har som utgångspunkt att individen behöver 

ha styrka till att utföra sitt arbete. Det sociala steget symboliserar individens förmåga att 

socialisera sig med sina arbetskollegor. Den mentala hälsan är då individen känner 

meningsfullhet och motivation i sitt arbete. På det sista trappsteget står individen som 

har ett starkt driv av att komma framåt, detta grundat på att individen känner en stark 

motivation (ibid). En individ som har problem i sitt privatliv kommer inte att kunna 

lägga det utanför arbetslokalen när hen kommer till arbetsplatsen vilket leder till 

minskning av individens arbetsprestation. Att organisationen här tar sitt fulla ansvar för 

sina medarbetare gagnar dem i långa loppet eftersom dem i retur får personal med bättre 

prestationsförmåga och därmed lönsamhet (ibid).  

 

Detta stödjer författarens åsikter om de faktorer som anses vara viktiga för att främja 

den positiva stressen som påverkar individens arbetsprestation positivt och på sätt få ett 

resultat som främjar en organisations resultat positivt.   

 

6.6 Arbetsrelaterade stressens påverkan på arbetsprestation och 

produktiviteten  

 
En individs välbefinnande påverkar en organisations resultat. Den psykosociala miljön i 

arbetet har stor betydelse. En individ som har en hälsosam livsstil där t.ex. 

medarbetarna sporras till att ha hälsosam livsstil kan skapa ökat välbefinnande och 

arbetsprestation det i sin tur ökar lönsamhetsresultat i organisationen (FHI, 2013).  

 

Författaren anser att det är intressant i kontexten hur den arbetsrelaterade stressen 

påverkar arbetsprestationen i positiv eller negativ riktning. I en studie av Melchior et al., 

(2007) visade det sig att en individ som utsätts för stress, långvarig hög arbetsbelastning 

samt oklara arbetsuppgifter ökade risken för mental ohälsa för individen. I resultatet 

som går att utläsa i diagram 3 framkom det att 56 procent av den undersökta 

populationen svarade att de upplevde att den arbetsrelaterade stressen påverkade deras 

arbetsprestation. 29 procent upplevde inte att arbetet var det som skapade mest stress 

och det påverkade deras arbetsprestation negativt. I tabell 6 visar resultatet att 96 

procent av männen upplevde att den arbetsrelaterade stress påverkade deras 

arbetsprestation. I tabell 7 visar resultatet att 85 procent av kvinnorna upplevde att 

arbetsrelaterade stress påverkade deras arbetsprestation.  

 

Ett antagande av det resultat som framkommit i jämförelsen mellan kvinna och mans 

gällande arbetsrelaterad stress samband kan kopplas till t.ex. Orth-Gomer et al., (1997) 

studie där forskarna pekar på att den arbetsrelaterade stressen innefattade t.ex. dålig 

omväxling i arbetet och liten stimulans. Det kan ge ett stöd till författarens studie där 74 

procent var män och 25 procent var kvinnor. Av dessa hade 29 personer praktisk tjänst 

och var män, resterande hade kontorstjänst och där var det mer en större uppblandning 

av kvinnor och män. Ett antagande kan vara att respondenter som har praktisk tjänst 

upplever att det är dålig omväxling samt låg stimulans i deras arbete. Detta är något som 

får fortsatt stöd då resultatet över den totala organisationen visas.  
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Av de som hade kontorstjänst svarade 50 procent att de upplevde att den 

arbetsrelaterade stressen som påverkade deras arbetsprestation allra mest, de som hade 

praktisk tjänst där svarade 74 procent att de upplevde att den arbetsrelaterade stressen 

påverkade deras arbetsprestation allra mest.  

 

Resultat får ett visst stöd från Frankenhaueser där han rapporterade om 

stresshormonutsöndringen hos tjänstemän och industriarbetare under deras arbetsdag. 

Där fann hon att stresshormoner jämfört med vilovärdet var dubbelt så högt hos 

industriarbetarna än det var det hos tjänstemännen (enligt Orth-Gomer et al., 1997,s 

637).  Detta var något som även bekräftades av Orth-Gomer studie som hade likvärdigt 

resultat (ibid).   

Resultatet påvisar att de som hade en mer praktisk tjänst hade en mer betydande 

upplevelse av stress än de som hade kontorstjänst. En anledning kan enligt Alvin et al., 

(2011) påvisas i tidigare forskning som har lagt ner mycket tid på att visa hur 

yrkesgrupper från den akademiska världen på sin fritid har större delaktighet i mer 

varierande aktiviteter än vad arbetare har enligt Allvin., et al (2011). Allvin lyfter fram 

Wilenskys (1960) studie som handlade om att arbeten som är monotona behöver 

kompenseras med fritidsaktiviteter som är utvecklande för individen.   

 

Det finns kategorier som tidigare nämnts i bakgrunden som kan kopplas hit. De 

tjänstemännen som svarat på enkäten antas tillhöra den hyggliga kategorin. Den 

hyggliga kategorin har ofta en balans mellan arbete och fritid. Individerna upplever att 

de har tillgångarna som de behöver för att själva ta ansvar för sin arbetssituation. Yrken 

i denna kategori är t.ex. kommunala tjänstemän t.ex. kommunala förvaltningar och 

statliga myndigheter på olika nivåer(ibid). Dessa resultat får stöd av studien från 

arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån (2001). Där framkom det att stress i 

arbetet kunde påverka medarbetarnas hälsa negativt. Det som skapade stress var att 

medarbetarna upplevde låg egen kontroll, inget inflytande samt att övriga faktorer var 

t.ex. om individen upplevde oklarheter i sin arbetsroll, att det fanns en risk att förlora 

arbetet eller små möjligheter att använda sin yrkesskicklighet (ibid).  

 

I Karlssons (2005) artikel tar han upp om arbete och lärande och det handlar om att 

utveckla attityder (copingstrategier) som individen behöver för att hantera samt följa 

den förändringen som sker i samhället. Det kan förebygga faror för ohälsa i individens 

arbetslivs- och fritidsmiljö och istället stärka individernas balans mot de situationer som 

kan uppstå i den livsmiljö de befinner sig i (ibid). Det som framkom i denna del anser 

författaren ger stöd till syftet och frågeställningar om den arbetsrelaterade stressens 

inverkan på arbetsprestationen samt copingstrategiers betydelse för individen att 

använda sig av i ett samhälle där individen förväntas att vara ständigt tillgänglig. 

 

6.7 Fritidsrelaterade stressens påverkan på arbetsprestation  
 

Idag är fritiden mer än endast återhämtning. Individen har idag bokat upp sig på diverse 

aktiviteter som t.ex. hämta barn, laga middag till hela familjen. Dessa saker gör att tiden 

för återhämtning är knapp. En individs hälsa kommer från de psykiska, fysiska samt de 

sociala faktorerna (fhi, 2013). En individ kan behöva ha tydliga copingstrategier som 

främjar välbefinnandet det i sin tur gynnar arbetsprestationen (ibid).    

I diagram 4 presenteras svaret på hur respondenterna upplever gällande stressen på 

fritiden. 38 procent svarar att de upplever att det är den fritidsrelaterade stressen som 

påverkar deras arbetsprestation. Enlig Karlsson (2005) kan t.ex. individens chans till 

egenmakt vara en möjlighet att få kontroll över sin egen livssituation samt att det kan 

vara framgångsfaktorn när den sociala ojämlikheten ska klargöras.  
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När författaren gjorde jämförelse mellan de som har praktisk anställning mot de som har 

kontorstjänst visade resultatet att de som har en mer praktisk tjänst upplevde 51 procent 

att stressen på fritiden påverkade deras arbetsprestation. För de som hade kontorstjänst 

var det totalt 25 procent som upplevde att stressen på fritiden påverkade deras 

arbetsprestation.  

 

Haworth och Lewis (2005) studie ger ett stöd samt förståelse för det resultat som 

författaren fick i sin studie. I Haworth och Lewis (2005) studie analyserades skillnader 

mellan arbete och fritid.  I resultat svarade respondenterna att arbete var något som gav 

betalning. Fritiden sågs som transporttid mellan arbete och bostad, hämta barn samt 

tillaga middag. Det som ansågs vara en viktig faktor var att individen hade svårt att 

skilja på arbete, fritid och hälsa. I studien visade det sig det att en arbetssituation som 

har höga krav kan bli negativ för fritiden samtidigt som ett arbete där människan känner 

att hen har kontroll över vad som sker och sin roll skapar positiva effekter på fritiden. 

Arbete och fritiden kan enligt studien vara i konflikt med varandra och på så sätt skapa 

negativa effekter åt båda håll (ibid).  

Detta anses ge stöd till att det resultat som framkommit. De skillnader som framträtt i 

resultatet gällande svaren varierar beroende på om författaren utgår från stressen på 

arbetet eller fritiden. Vid jämförelse mellan kvinnorna och männen visade sig att 50 

procent av kvinnorna och 34 procent av männen upplevde stress på fritiden.  

 

Resultat anses intressant utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Resultat får stöd av ett 

flertal tidigare studier. Den ena, en studie av Ellegård beskrev på vilket sätt föräldrar 

använde sin tid över dygnet (enligt Orh-Gomer et al., 1997,s 637). Studiens resultat 

visade att männen disponerade sin tid i större kontinuerliga enheter. Dessa enheter var 

t.ex. arbetet och egen tid. I de mindre tidsenheterna lade männen fokus på familjedelen. 

Männen bröt inte sina tidsenheter utan stannade i en enhet i taget. Kvinnorna gjorde 

raka motsatsen, de valde att gå mellan tidsenheterna utan kontinuitet. Den enda stora 

tids kontinuitet var deras sömn på 6 timmar (ibid).  

 

Theorell (2012) berättar om en studie som är utförd på Volvo där svaren från män och 

kvinnor. Här visade det sig att kvinnorna hade två ”höjningar” på dygnet för 

utsöndringen av stresshormonet noradrenalin. Den ena var på arbetet ungefär efter halva 

arbetstiden, den andra var vid åttatiden på kvällen.  

Männen däremot hade endast en höjning som kom mitt på dagen, på kvällen efter 

arbetsdagens slut sjönk männens stressutsöndring (ibid).  

Författaren anser att dessa forskningsresultat visar tydligt stöd för resultat i författarens 

studie gällande kvinnors upplevda stress på fritiden vilket skiljer sig flera procent högre 

än för männen. En ansats som kan läggas med stöd av tidigare forskning är att kvinnor 

kan antas ha det största ansvaret för hemmet och det är det som avspeglar sig i 

författarens resultat.  

 

6.8 Copingstrategiers betydelse för individens arbetsprestation 
 

Copingstrategier är individuella, medfödda eller färdigheter som en individ ägnar sig åt  

för att hantera sin vardag. Coping är uppdelat på två faktorer, den ena går ut på en 

persons egen förmåga att hantera problemet, den används för att hantera den stress och 

känslor som en situation kan leda till för individen (Medin & Alexandersson, 2002). 

Den andra faktorn är de strategier som individen tar i anspråk för att ändra en situation 

som inträffat och som upplevs som stressande (ibid).  
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I resultat har författaren sett tydligt hur medarbetarna använt sina copingstrategier i sin 

vardag när de stressats av problem. Vidare kommer detta att presenteras och återkopplas 

till tidigare forskning som presenterats i bakgrunden. Totalt över hela organisationen 

svarade 92 procent (diagram 7) av respondenterna att de försökte använda sig av 

strategier när de upplevde stress. Resultatet får stöd av Antonovskys KASAM där andra 

kategorin är begriplighet som utgår från hur mycket individen upplever inre och yttre 

stimuli och hur individen lyckas få den uppkomna informationen ordnad och under 

kontroll. 96 procent av respondenterna uppgav att det inte alls stämde att de gav upp 

sina försök att hantera en situation utan de försökte att lösa det med lämplig strategi.  

 

Dessa resultat visar tydligt hur respondenterna använder sig av problemfokuserade 

strategier. Györkös et al. (2012) menar på att den copingstrategi som konstruerats är 

problemfokuserad. Coping innefattar handlingar som tar hand om det som skapar 

problem. Då används aktiv coping som innefattar att individen organiserar samt 

använder sig av instrumentella stödverktyg.  

I resultatet från diagram 7 gick det att utläsa att 68 procent av respondenterna upplevde 

att deras arbetsprestation påverkades positivt av deras copingstrategier. Motsvarande 

upplevde 44 procent (diagram 6) av respondenterna att deras arbetsprestation blev 

påverkad negativt av vissa av copingstrategier.  

Resultatet får stöd av studien som är gjord av Sonnentag och Frese (2003). Det som 

framgick var att många människor upplevde sitt arbete som stressande. Stressorer kan 

härledas till individens yrke och arbetsmiljö och vad som kan uppfattas skada 

individens hälsa (Sonnentag & Frese, 2003).  I studien visades hur rollrelaterade 

stressorer påverkade individen. Det som ansågs som ”dålig” coping var när individen 

upplevde en rollkonflikt, oklara roller eller att det skedde överbelastning i individens 

roll i stressfyllda situationer.  

Vid oklara arbetsuppgifter kan inte individen lösa sina arbetsuppgifter, vilket bidrar till 

att skapa en kroppsligreaktion av stress (Sonnentag & Frese, 2003).  

 

Här presenteras författarens jämförelse mellan vad kvinnorna och män svarade om vilka 

copingstrategier de använder sig. Totalt svarade 57 procent av kvinnorna att de använde 

sig av copingstrategier som innefattade att de arbetade eller gjorde andra saker för att 

inte tänka på problemet som de stod inför. 85 procent av kvinnorna uppgav att de fick 

känslomässigt stöd av andra. 92 procent av kvinnorna hade en tydlig strategi på vad de 

ska göra då de stressas av problem. 71 procent av kvinnorna uppgav att de får tröst och 

förståelse från någon annan person. Enligt Györkös et al. (2012) kan dessa 

copingstrategier kopplas till emotionell coping som innefattar de strategier som 

individen har gällande sin hantering av känslor, det innefattar t.ex. acceptans, humor, 

emotionellt stöd samt omtolkning till det positiva. 35 procent av kvinnorna uppgav att 

de gjorde något annat som t.ex. gick på bio, läser samt sover för att slippa tänka på 

situationen.  

 

71 procent av kvinnorna upplevde att vissa copingstrategier påverkade deras 

arbetsprestation positivt. 57 procent av kvinnorna upplevde att vissa copingstrategierna 

påverkar deras arbetsprestation negativt.   

Enligt Karlsson (2005) kan det konstateras att arbete och lärande handlar om att 

utveckla attityder (copingstrategier) som individen behöver för att på så sätt 

framgångsrikt kunna umgås och hantera samt följa den snabba förändring som idag är i 

samhället detta kan förebygga faror för ohälsa i individens arbetslivs- och fritidsmiljö 

och istället stärka individernas balans mot de situationer som kan uppstå i den livsmiljö 

de befinner sig i (ibid).  
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I männens resultat där framkom det vilka strategier de använde sig av för att hantera sin 

vardag.  I undersökning uppgav 53 procent att det stämmer helt och hållet att de arbetar 

eller gör andra saker för att inte tänka på problemet som de står inför. Männens resultat 

kan definieras in som problemfokuserade copingstrategier där individen kan fokusera på 

omgivningen och t.ex. försöka ändra det i omgivningen som orsakar stressen, och dels 

på jaget genom att lära sig nya saker eller ändra sitt beteende (Lazarus & Folkman, 

1984). 73 procent av männen svarade även att det stämmer att de får känslomässigt stöd 

av andra.  91 procent av männen svarade att det stämmer att de har en strategi på vad de 

ska göra. 65 procent svarade att det stämmer helt och hållet att de får tröst och förståelse 

från någon annan personen. 58 procent av männen svarade att det stämmer att de 

använder sig av strategier som att gå på bio, tittar på tv, läser, dagdrömmer, sover, 

handlar eller gör något annat för att slippa tänka på situationen.  

31 procent av männen upplevde att copingstrategierna påverkar deras arbetsprestation 

positivt. 9 procent av männen upplevde att copingstrategierna påverkade deras 

arbetsprestation negativt ganska ofta.  

 

Författaren ville även se om det kunde finnas skillnader i svaren mellan de som hade en 

mer praktisk tjänst mot de som hade kontorstjänst gällande copingstrategier. De som 

hade en mer praktisk tjänst där svarade 7 procent att det stämde ganska bra att hen ger 

upp sina försök att klara av det de står inför. 92 procent svarade att de inte alls stämde 

att de ger upp sina försök att klara av det. 

Resultat får ett tydligt stöd från Antonovsky (2005). Hans begrepp hanterbarhet är en 

kategori som utgår från vilka resurser som individen har till sitt förfogade för att möta 

de krav som ställs av de stimuli som uppkommer av t.ex. familjen eller kollegor på 

arbetet (ibid). En individ som har en hög hanterbarhet kommer inte att sätta sig i en 

”tycka synd om roll” utan själv inse att situationen kommer att lösa sig och ta 

kommandot för det (ibid).  

 

Generella motståndsresurser (GMR) och förbindelsen till KASAM är att GMR ger 

individen livserfarenhet, tydlighet som skapar resultat och balans mellan över och 

underbelastning. Detta bygger upp KASAM och det anser författaren ge stöd till 

studiens resultat (ibid).  

De som hade kontorstjänst där svarade 5 procent att det stämmer helt och hållet att hen 

ger upp sina försök att klara av det. Däremot svarade 95 procent att det inte stämmer 

alls att de ger upp sina försök att klarar av det. Som vi kan se här är det ingen större 

skillnad svaren mellan de som hade praktisk tjänst och de som hade kontorstjänst. 88 

procent av de som hade praktisk tjänst svarade att de försökte komma på en strategi på 

vad de ska göra då de står inför ett problem som skapar stress. De som hade 

kontorstjänst där svarade 95 procent att det stämmer att de försöker komma på en 

strategi på vad de ska göra.  

Resultaten som framkom i enkäten får stöd av författarens bakgrund där litteratur samt 

forskning presenterades samt att författaren valde att använda sig av Brief coop som är 

ett instrument som är framtaget av Carver, (1997) där det sker uppdelning av 

copingstrategier. Strategierna kan kategoriseras i tre områden enligt Györkös et al. 

(2012). Den ena copingstrategin som konstrueras är problemfokuserad som tidigare 

nämnts, andra kategorin emotionsfokuserat samt den tredje kategorin är den 

undvikande. Emotionell coping innefattar de strategier som individen har gällande sin 

hantering av känslor, det innefattar acceptans, humor, emotionellt stöd samt omtolkning 

till det positiva. Den undvikande copingen har som utgångspunkt från metoder att 

individen tar till flykten från problemet på olika sätt genom t.ex. droger, utöva 

förnekelse eller att individen anklagar sig själv (Kammeyer et al., 2009).   
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Lazarus och Folkman (1985) menar en situation kan uppfattas som stressande och att 

coping processen är ett kraftfullt händelseförlopp som hela tiden utvecklas framåt.  

Resultaten som framkommit här anser författaren svarar på frågeställningen (Vilken 

betydelse har Copingstrategier för individen och dennes arbetsprestation?). Det visar 

vikten av att lyfta fram frågor gällande hur t.ex. en individ och organisation kan lära sig.  

Precis som Karlsson (2005) lyfter fram om situationsbetingande faktorerna som finns 

för individen att oavbrutet lära och utvecklas inte endast i kunskap utan även i 

värderingar och attityder, kan vara gynnsamt för individ och organisation när det skapas 

en balans i själva lärandet och utvecklingen (ibid).  

Idag är människor kapitalet så priset är högt för individ, arbetsgivare och samhället om 

det finns en negativ psykosocial arbetsmiljö som t.ex. stressrelaterade åkommor som 

leder till minskad arbetsprestation, kvalité samt produktivitets minskningar (ibid). 

 

6.9 Krav – kontroll - stödets betydelse 
 

Krav-kontroll-stödmodellen utgår från relationen mellan yttre psykiska kraven samt 

möjligheterna till beslutsutrymme samt stöd som människor får i sin miljö. Individer 

känner överkrav, låg egen kontroll och lågt socialt stöd i kombinationen av en hög 

mentalbelastning litet beslutsutrymme kallas spänt arbete och har förbindelse till den 

hälsofarliga stressen (Ekman & Arnetz, 2005).  

När en individ upplever hög grad av kontroll och det finns ett socialt stöd både från 

arbetets- och privatlivet gör att individen kan hantera höga krav på ett effektivare sätt. 

Socialt stöd både på arbetet samt fritiden minskar stressen hos individen (ibid).  

 

Enligt författaren har det som framkommit i resultat gällande krav-kontroll-stödets 

betydelse det som framkommit är hur individen upplevde att de kunnat kontrollera 

viktiga saker i sitt liv. I t.ex. tabell 4 redovisas det totala svaret i organisationen var att 

41 procent uppgav att de inte känt att de inte kunnat kontrollera saker i deras liv. När 

respondenterna svarade på om de fick tröst och förståelse av någon då svarade 78 

procent att de hade fått det.  

I resultat svarade 96 procent att de haft kontroll på saker och ting. Hela 79 procent får 

känslomässigt stöd av andra. Av de som hade praktisk tjänst svarade 59 procent av 

respondenterna att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i sitt liv av de som hade 

kontorstjänst svarade 30 procent att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i sitt liv.  

 

Resultatet anser författaren är intressant i den aspekten till Karasek och Theorell teori 

gällande Krav-kontroll-stödmodellen som menar på att höga psykiska krav i en individs 

arbete samt om det finns ett stort handlingsutrymme skapar personlig och yrkesmässig 

utveckling för individen. Det i sin tur gör att individen ha styrka att förmå sig att delta i 

fritidsaktiviteter som ställer krav på att ha interaktion med andra människor i olika slags 

t.ex. föreningsarbete (Karasek, 1979).  

 

När författaren jämförde svaren mellan man och kvinna visade sig att 29 procent av 

männen får tröst och förståelse från någon annan person. I resultatet framkom det att 42  

procent av kvinnorna får tröst och förståelse från någon annan person. 97 procent av 

männen i undersökning upplevde att de känt att de haft kontroll på saker och ting, av 

kvinnorna upplevde 92 procent att de känt att de haft kontroll på saker och ting.  

39 procent av männen hade känt att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i deras liv, 

av kvinnorna var det 50 procent som känt att de inte kunnat kontrollera viktiga saker i 

deras liv.  
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Kararaseks och Theorells teori om coping och Healthy work modellen utgår från de 

påfrestningar individen utsätts för. Individer som har hög kontroll och mindre krav har 

större chans att utveckla ett bättre välbefinnande. Detta kan förklaras till att individen 

använder sig av bemästring.  

Begreppet ”hardiness” och ”toughness” är begrepp som handlar om individer som varit 

utsatt för påfrestning inte blir sjukare utan blir stärkt och klarar av stress på ett bättre 

sätt(ibid). Stress och kroppens reaktion är inte farligt för individen som är frisk utan 

tvärtom. En reaktion i kroppen som upplevs som obehaglig är inte orätt den leder till 

bättre prestationer och inlärningar (ibid).  

De studieresultat som presenterats får stöd av studie av Mohammad et al., (2009) 

studien är gjord som en studiepopulation där syftet var att få en uppfattning om hur 

minskat välbefinnande (ökad ohälsa) bland de anställda påverkade arbetsprestation och 

produktivitet. Kategorierna som ingick i mätningen var individens egenskaper, 

hälsoproblem, arbetskraven samt individens livsfaktorer.  

Resultat visade att 45 procent av medarbetarna uppgav en lägre arbetsprestation och 

produktivitet. Orsak till den minskade arbetsprestationen var bl.a. ingen egen möjlighet 

att kontrollera sitt eget arbete samt brist på egen planering (ibid). Dessa teorier och 

studier som presenterats ger stöd till det resultatet som framträtt i denna studie. 

 

6.10 Hälsosamma organisationers betydelse för arbetsprestation 

 

Författarens anser att denna del är viktig att belysa då resultat i studien visade på hur 

viktigt de sociala stöd faktorerna är. Ett arbete som är organiserat där upplever individen 

respekt och arbetsuppgifterna som görs framställer något som gör att individen känner 

att det främjar hens utveckling samt de sociala välbefinnande (ibid). Detta får stöd att 

arbetsplatsen är en stomme för att förebygga arbetsrelaterade faktorer och det omfattar 

även levnadsvanor samt livsvillkor. Genom det kan förståelse skapas ur ett 

hälsoperspektiv och dess samband mellan arbete och fritid samt mellan organisationer 

och stress (SOU, 2007).  

Målområde fyra Hälsa i arbetslivet utgår från de krav som ställs mot individen i 

arbetslivet och att de behöver balanseras mot individens förmåga att kunna hantera det 

samt för att individen ska må bra under hela sitt yrkesverksamma liv (fhi, 2011). Idag är 

både mänsklig och produktiv tillväxt viktig enligt Abrahamson (2003).  

Faktorer som individen är i behov av för att fungera 100 procent som gör att individen 

vill komma till sitt arbete är t.ex. friskfaktorer i individens arbets- och fritidsmiljö gör 

att individen kan agera full ut och må bra i sitt liv utan stress och det gynnar 

arbetsprestation samt produktivitet (ibid). 23 procent (tabell 5) av respondenterna 

svarade att de upplever att familjen påverkar deras arbetsprestation negativt. Av de som 

upplevde att deras familjer påverkade deras arbetsprestation negativt där svarade 69 

procent att de försöker komma på en strategi för vad de ska göra. 84 procent av dessa 

svarade att det stämmer att de får känslomässigt stöd av andra personer.  

 

En organisation kan dämpa de negativa faktorerna mellan arbete och familj. I en studie 

av Goff, Mount & Jamison (1990) prövade sambandet mellan användandet av 

organisatoriska familjevänliga resurser (t.ex. flexibla arbetstider, arbetsfördelning). 

Skulle det kunna minska konflikten mellan arbete - familj och om tiden som ska 

disponeras mellan dessa två kategorier med hjälp av de familjevänliga resurserna 

balanseras på ett effektivare sätt och på sätt minska den upplevda konflikten mellan 

arbete och familj? (ibid). Resultatet visade att organisationer som införde 

arbetsgivarorganiserade barnomsorg upplevde mindre konflikter mellan arbets- och 

familjeliv. Organisationer som har ”familjevänliga” perspektiv kan skapa ett bättre 

psykologiskt slutligt resultat för sina medarbetare (Goff., et al. 1990).  
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Studien får stöd från författarens studie där 81 procent (tabell 6) av respondenterna 

uppgav att de blir påverkade av sina familjer på ett positivt sätt som främjar deras 

arbetsprestation. Av de respondenter som upplevde att deras familjer påverkade deras 

arbetsprestation där framkom det i resultatet att 93 procent försöker komma på en 

strategi för vad de ska göra.  

Av dessa 93 procent uppgav 75 procent att de får känslomässigt stöd av andra. 

Resultatet visade att 28 procent av kvinnorna uppgav att dennes familj påverkade deras 

arbetsprestation negativt. 64 procent av kvinnorna upplevde att familjen påverkade 

deras arbetsprestation positivt. 82 procent av männen upplevde att de blir påverkade av 

sina familjer på ett positivt sätt som främjar deras arbetsprestation. 63 procent av 

männen svarade att de får känslomässigt stöd av andra.  

 

40 procent av de som hade praktisk tjänst uppgav att familjen påverkade deras 

arbetsprestation negativt. 1 procent av de som hade kontorstjänst uppgav att familjen 

ibland påverkade deras arbetsprestation negativt. Dessa resultat som visats här ovan 

visar på vikten för en organisation att främja familjevänliga personalprogram för att 

skapa balans för sin personal tiden mellan arbete och fritiden.  

 

Scanduras och Lankuas (1997) studie framkom det i resultatet att kvinnliga medarbetare 

som hade arbetstider som var anpassningsbara visade på betydligt större engagemang 

och nöjdhet i sitt arbete (ökad arbetsprestation) än andra som inte hade flexibla 

arbetstider. Allvin (2011) pekar på studier som ovan som visar att familjevänliga 

personalprogram kan skapa familjestöd till medarbetarna.  

Detta kan skapa en ökning av en organisations produktivitet genom att medarbetarnas 

välbefinnande är i jämvikt. Detta sker genom den minskade konflikten mellan arbete 

och fritiden (Allvin., et al 2011).  

 

Detta anser författaren ger stöd till resultat i studien. Det sociala stödets betydelse och 

påverkningsfaktorer (coping-strategier) hos individen som tar del av sin omgivning gör 

att individen är i balans vilket främjar prestationen. Det finns tre kategorier som ingår i 

KASAM. Den ena är när vi upplever vår tillvaro som meningsfull som betonar vikten 

på att vara delaktig. Antonovsky menade på att de individer som beskrev att det hade ett 

stark KASAM pekade på det som var viktigt för dem i sitt liv.  

Den andra kategorin är begriplighet som utgår från hur mycket individen upplever inre 

och yttre stimuli och hur individen lyckas få den uppkomna informationen strukturerad 

och under kontroll. En individ som har hög begriplighet har inställningen att de stimuli 

som individen kommer att möta i framtiden är faktorer hen kan hantera (Antonovsky, 

2005).  

Hanterbarhet är den tredje kategorin som utgår från vilka resurser som individen har till 

sitt förfogade för att möta de krav som ställs av de stimuli som uppkommer av t.ex. 

familjen, kolleger på arbetet (ibid).  

Generella motståndsresurser (GMR) och sambandet till KASAM är att GMR ger 

individen livserfarenhet, tydlighet som skapar resultat och balans mellan över och 

underbelastning detta bygger upp KASAM (ibid).  
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7 Resultatdiskussionens sammanfattning  
 

Vid sammanfattningen av resultatdiskussionen med det resultat som framkommit kan 

författaren se copingstrategiers betydelse och vilken påverkan och betydelse det har på 

individens livsmiljö på arbetet och fritiden. Resultat sammanfattningen baseras på de 

kategorier som tidigare omnämnts. Stress och dess betydelse på arbetsprestationen, 

copingstrategiers betydelse för individen och deras arbetsprestation.  

Hälsosamma organisationers betydelse på arbetsprestation, de jämförande svar mellan 

kvinnor och män i undersökningen samt jämförande svar mellan de som har 

kontorstjänst och de som har praktisk tjänst kommer att presenteras. Detta är 

sammanfattning av resultaten och de kommer att presenteras ut efter syfte och 

frågeställningar. Studien syftar till att undersöka om människor upplever stress på 

fritiden och arbetet och i så fall om det påverkar arbetsprestationen samt om det är 

fritiden eller arbetet som upplevs skapa stress. Författaren vill även se om det kan finnas 

skillnader mellan män och kvinnor samt se om det kan skilja sig mellan de som har 

praktisk tjänst jämförelsevis med de som har kontorstjänst och deras upplevelser av 

stress på arbetet och fritiden. Därtill se om det finns skillnader i deras upplevelser 

gällande copingstrategier. Författaren vill även identifiera vilka copingstrategier som 

kan optimera balansen för den enskilda individen och på så sätt stärka individens 

arbetsprestation 

 

7.1 Arbetsrelaterade stressen 
 

Den ena kategorin som är framskrivet i resultat analysen är stress och dess betydelse på 

arbetsprestation. I resultatet som går att utläsa i diagram 3 visade sig det att 56 procent 

av den undersökta populationen svarade att de upplevde att den arbetsrelaterade stressen 

påverkade deras arbetsprestation. Något som framkom i studiens litteraturbakgrund är 

att positiv stress är när individen upplever sitt arbete stimulerande, personligt 

utvecklande. Organisationens mål är tydligt detta i sin tur kan göra att sin egen och sina 

kollegors arbetsprestation stärks och det gör att det blir en positiv känsla i 

organisationen och det är gynnsamt för individens välbefinnande samt organisationens 

produktivitet (Malmström & Nihlen, 2002).  

Detta är något som författaren anser ger stöd till resultatet som att visar att totalt 95 

procent upplever att de har en strategi att använda sig av då de upplever stress och en 

ansats kan vara att många medarbetare upplever att organisationen har tydliga mål och 

det gör att de kan hantera den uppkomna stressen. Något som är intressant att se är 

utifrån jämförelsen mellan kvinnor och män är att i tabell 6 visade resultatet att 96 

procent av männen upplevde att den arbetsrelaterade stress påverkade deras 

arbetsprestation. I tabell 7 visade resultatet att 85 procent av kvinnorna upplevde att den 

arbetsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation.  

 

Ytterliggare en ansats som kan läggas fram av det som framkommit baserat på det 

tidigare nämnda resultatet är ett samband till t.ex. Orth-Gomers et al., (1997) studie där 

forskarna påvisar att arbetsrelaterad stress innefattade t.ex. dålig omväxling i arbetet, 

liten stimulans. Detta kan ge ett stöd till författarens studie där 74 procent var män och 

25 procent var kvinnor. Av dessa hade 29 personer av 55 totalt personer praktisk tjänst 

och var män den övriga populationen hade kontorstjänst och där var det en mer tydlig 

blandning kvinnor och män och ett antagande författaren gör baserat på det som 

framkommit i forskning samt litteratur är de respondenter som hade praktisk tjänst 

upplever omedvetet eller medvetet att de hade dålig omväxling och låg stimulans i deras 

arbete än vad de som hade kontorstjänst.  
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Det antagande får stöd när författaren såg det totala resultatet i organisationen av de som 

hade kontorstjänst där uppgav 50 procent det var den arbetsrelaterade stressen som 

påverkade deras arbetsprestation allra mest och de som hade en praktisktjänst där 

upplevde 74 procent att det var arbetsrelaterade stressen som påverkade deras 

arbetsprestation allra mest.  

Resultat anser författaren är intressant och vill koppla det till studien som Allvin., et al 

(2011) tar upp om de yrkesgrupper som har en akademisk skolning har på sin fritid mer 

aktiviteter än vad de som en mer arbetar bakgrund, Allvin använder Wilensky (1960) 

som menade på att arbeten som är enformiga behöver kompenseras med 

fritidsaktiviteter som är utvecklande för individen, kompensationsmodellen går ut på att 

om det finns brister i det ena så behöver den andra sidan väga upp den andra för att 

skapa balans (Allvin., et al 2011).  

Författaren anser att det ger stöd till resultatet hur respondenterna svarade och denna 

kunskap är något som författaren tror en organisation kan använda sig av dels genom att 

skapa mer omväxlade arbeten samt en högre stimulans. Som nämnts tidigare kan 

familjevänliga program ge stöd till medarbetare i hens familjesituation som gör att 

medarbetaren kan ha få en bättre utgångspunkt till att ha en aktiv fritid.  

Genom det skulle den upplevde stressen på arbetet kunna minskas genom att balansen 

mellan arbetet och fritiden blir bättre för de som har praktisk tjänst. Något som en 

organisation bör beakta är hur den arbetsrelaterade ohälsan kan förbyggas genom att 

skapa möjligheter för individen att lära sig behjälpliga copingstrategier för att hantera 

sin miljö på arbetet och fritiden. Oftast kan ohälsan vara skapad av konflikten mellan 

individens värderingar och de värderingar som en organisation har. Författaren anser att 

en organisation som beaktar dessa områden kan förebygga det arbetsrelaterade ohälsan 

och på så vis istället vända det till att stärka den enskilda arbetsprestationen och i stort 

öka organisationens arbetskapacitet.      

 

7.2 Fritidsrelaterade stressen 
 

Fritidsrelaterade stressens påverkan på arbetsprestation är den andra kategorin som är 

framtagen baserat på syftet med studien. Författaren tycker personligen att denna 

kategori är ytterst intressant beroenden på att det framkommit ett intressant resultat. I 

litteraturen går det att läsa att fritiden är något viktigt inte endast till för att laga mat och 

hämta barn på dagis det är viktig del för återhämtningsprocessen. I diagram 4 kan det 

utläsas att 38 procent av respondenterna upplevde att den fritidsrelaterade stressen 

påverkade deras arbetsprestation. De som hade praktisk tjänst där upplevde 51 procent 

att stressen på fritiden påverkade deras arbetsprestation. Ett antagande kan vara att som 

tidigare nämnts att de som har praktisk tjänst kan ha en obalans mellan arbete och 

fritiden. Detta är något som får stöd av Hawort & Lewis (2005) studie som visade att en 

arbetssituation som har höga krav kan bli negativ för fritiden på samma gång. Ett arbete 

där människan känner att hen har kontroll över vad som sker och sin roll skapar positiva 

effekter på fritiden. Enligt Hawort & Lewis (2005) kan arbete och fritiden vara i 

konflikt med varandra och genom det generera negativa effekter åt båda håll (ibid).  

 

De respondenter som hade kontorstjänst där svarade 25 procent att upplevde att stressen 

på fritiden påverkade deras arbetsprestation. Detta anser författaren ger stöd åt 

tankegången att de som har en akademisk bakgrund har större möjlighet till att skapa 

strategier till återhämtning under fritiden.  Resultatet visar på vad fhi (2013) menar när 

de talar om var individens hälsa på vad det kommer från och pekar då på de psykiska, 

fysiska samt de sociala faktorerna (fhi, 2013). 50 procent av kvinnorna och 34 procent 

av männen upplevde stress på fritiden- Resultatet anser författaren är intressant utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv och frågor som dyker upp varför detta resultat?  
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Författaren har sett ett flertal studier som har presenterats i denna studie som tar upp om 

möjliga orsaker till detta.  

Westlander rapporterade i sin studie att kvinnors fritid hade en annan innebörd än vad 

det var för männen. Kvinnorna hade dålig tid för återhämtning, för männen var det rakt 

motsatt. Kvinnan använde sin fritid till att ta hand om familjen. Det resultatet anser 

författaren vara ett intressant samband till denna studie och varför det skiljer sig så pass 

mycket mellan kvinnor och män i upplevd stress på fritiden (enligt Orh-Gomer et al., 

1997,s 637). Många tidigare studier har påvisat är att kvinnan oftast har det största 

ansvaret för familjen. Samtidigt räknas hon vara heltidsarbetade och här brister det i 

återhämtningen vilket får stöd av tidigare forskning (ibid).  

En parallell till detta beskriver Karlsson (2005) att människans möjlighet till egenmakt 

kan vara en chans till att skapa kontroll över sin livssituation och det kan vara 

framgångsfaktorn när ojämlikheten ska klargöras.  

Resultat speglar enligt författaren hur jämställdheten idag ser ut i vårt samhälle och att 

en organisation kan arbeta fram som nämnts tidigare familjevänliga program som kan 

utformas för att ge stöd till familjen.  

50 procent av kvinnorna i studien upplevde stress på fritiden vilket var ett resultat som 

författaren hade på känn att det skulle komma baserat på det författaren hade 

förkunskap om samt baserat på tidigare forskning och litteratur till studien.  I syftet kan 

det utläsas att författaren även ville se om det kunde finnas skillnader mellan män och 

kvinnor och det anser sig författaren ha fått belägg för, att i denna populations studie har 

det visat sig finnas en skillnad mellan hur kvinnor och män upplever den 

fritidsrelaterade stressen samt att det får stöd av litteratur och forskning.  

 

7.3 Copingstrategiers betydelse 
 

Copingstrategier är något som individen har fått med sig av sina livserfarenheter samt 

kan de vara medfödda. Dessa använder vi människor för att hantera de uppkomna 

livssituationerna som uppkommer. Precis som författaren tidigare nämnt uppgav 92 

procent att de har en strategi som de använder sig av då det hamnar i situationer som 

skapar stress. Detta anser författaren får stöd då en faktor i coping handlar om att 

hantera sina problem. Den andra faktorn är de strategier som individen använder för att 

ändra en situation som inträffat och som upplevs som stressande.   

 

Författaren vill i denna sammanfattning av resultatet ge medhåll till Karlsson (2005) 

som menade på att arbete och lärande handlade om att skapa strategier som individen 

kan använda i sin föränderliga vardag. Detta kan förebygga ohälsa i arbetet och fritiden 

för individen. Det i sin tur kan skapa balans mot de situationer som kan uppstå i den 

livsmiljö individen befinner sig i (ibid). 96 procent av respondenterna uppgav att det 

inte alls stämde att de gav upp sina försök att hantera en situation utan de försökte att 

lösa det med lämplig strategi. Detta anses av författaren vara ett exempel på att 

respondenterna har tydliga copingstrategier som de använder sig av och det är något 

som får stöd av övriga resultat. I resultatet från diagram 7 svarade 68 procent av 

respondenterna upplevde att deras arbetsprestation påverkades positivt av deras 

copingstrategier. Författaren anser att det stödjer syftet med studien vilket var att 

identifiera vilka copingstrategier som kan optimera balansen för den enskilda individen 

och på så sätt stärka individens arbetsprestation. Detta anses ha framkommit i 

datamaterialet då ett flertal copingstrategier har presenterats i resultatet framtaget från 

respondenternas svar i enkäten.   
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Det som var intressant att se var vilka copingstrategier som stärkte respondenterna. 

Författaren visar ett par copingstrategier som kvinnor och män använder sig av. 57 

procent av kvinnorna uppgav de använde sig av copingstrategier som innefattade att de 

arbetade eller gjorde andra saker för att inte tänka på problemet som de stod inför.  

Hela 85 procent av kvinnorna uppgav att de fick känslomässigt stöd av andra. 92 

procent av kvinnorna hade en tydlig strategi på vad de ska göra då de stressas av 

problem.  

71 procent av kvinnorna uppgav att de får tröst och förståelse från någon annan person.  

Hela 71 procent av kvinnorna upplevde att vissa copingstrategier påverkar deras 

arbetsprestation positivt. Dessa strategier visar hur de kan optimera balansen och stärka 

individens arbetsprestation. Författaren anser att det är intressant, speciellt då det går att 

utläsa av resultatet att många av kvinnorna använder sig av stöd från sin omgivning.  

En ansats som kan tas fram är att en organisation som kan skapa t.ex. familjevänliga 

program med ett stort stöd från arbetsgivaren kan skapa medarbetare som har ett gott 

välbefinnande och det i sin tur kan vara gynnsamt för organisationens produktivitet.  

I männens resultat där uppgav 53 procent att det stämmer helt och hållet att de arbetar 

eller gör andra saker för att inte tänka på problemet som de står inför. I likhet med 

kvinnorna visade 73 procent av männen att det stämmer att de får känslomässigt stöd av 

andra.  91 procent av männen svarade att det stämmer att de har en strategi på vad de 

ska göra. 65 procent svarade att det stämmer helt och hållet att de får tröst och förståelse 

från någon annan personen.  

 

Det som är värt att notera i denna sammanfattning är att endast 31 procent av männen 

upplevde att copingstrategierna påverkade deras arbetsprestation positivt kan jämföras 

med att 71 procent av kvinnorna upplevde att deras copingstrategier påverkade deras 

arbetsprestation positivt.  

Varför denna markanta skillnad? En anledning kan vara att kvinnor lättare tar stöd av 

sin omgivning vilket får stöd av det övriga resultatet gällande stöd. Detta anser 

författaren är en intressant faktor pga. skillnaden.  

 

7.4  Krav – kontroll – stödets betydelse 
 

Det författaren tagit del av från forskning, litteratur samt de resultat som framkommit i 

studien presenteras i en bild av krav-kontroll-stödmodellens betydelse i kontexten av 

individens livsmiljö. Ett intressant resultat är de jämförande svaren mellan man och 

kvinna där 29 procent av männen får tröst och förståelse från någon annan person. 

Motsvarande resultat för kvinnor visade att 42 procent av kvinnorna får tröst och 

förståelse från någon annan person. Detta får stöd till det Theorell (2012) som tar upp en 

studie på 600 stockholmskvinnor där deras stressupplevelser utgick från samlevnads- 

och äktenskapsproblem och där den arbetsrelaterade faktorerna var ett stöd, tröst och 

inte stressande.  

Det stöds även från andra resultat i studien där kvinnor har lägre grad av upplevd stress 

på arbetet än vad männen har. Författaren anser att det ger stöd till att kvinnor upplever 

att arbetet och dess omgivning kan ge stöd och förståelse för individen och att det tar 

ner den upplevda stressen på arbetet men att kvinnor upplever större stress på fritiden.  

Det som Theorell (2012) tar upp gällande samlevnadsproblem och äktenskapsproblem 

kan ge stöd till varför det resultatet framkommit (ibid).  

När respondenterna svarade på om de fick tröst och förståelse av någon då svarade 78 

procent att de hade fått det. Något som visar att respondenterna använder sig bemästring 

är att hela 97 procent av männen i undersökning upplevde att de känt att de haft kontroll 

på saker och ting. Av kvinnorna upplevde 92 procent att de känt att de haft kontroll på 

saker och ting. Detta kan tolkas som att de har hög kontroll och mindre krav på sig. 
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Resultat ges stöd från Karasek- och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodellen som 

pekar på att höga psykiska krav i medarbetarens arbete samtidigt som det finns 

möjligheter för medarbetaren att själv ta beslut kan skapa en positiv utveckling för 

individen.  

Att krav-kontroll-stödmodellen har en viktig del i detta sammanhang går inte att undgå 

och eller skjuta åt sidan. En organisation som kan applicera modellen inom sin 

arbetsplats skapar enligt författaren copingstrategier som individen kan använda sig av i 

sitt dagliga arbete och det kan stärka individens arbetsprestation.   

 

7.5 Hälsosamma organisationers betydelse för arbetsprestation  
 

Författaren har under sin utbildning haft ett intresse i det hälsofrämjande arbetet och 

något som alltid återkommer är att en individ som är anställd på en organisation som har 

tydliga mål och struktur kan skapa ett välbefinnande hos medarbetaren som är gynnsamt 

för hela organisationen inte endast hos individen.  

En organisation som aktivt lyfter fram hälsofaktorer, levnadsvanor och livsvillkor får 

förståelse om stressens inverkan både på arbetet samt fritiden. Som tidigare nämnts 

gällande det sociala stödets betydelse för individens mående och arbetsprestation har det 

i denna studie framkommit tydligt att familjen har en viktig del. 81 procent uppger att 

familjen och övriga i respondentens omgivning påverkar deras arbetsprestation.  

 

75 procent av de som uppgav att familjen gav stöd uppgav även att andra gav stöd till 

dem och det hade en viktig del i hur det påverkade deras arbetsprestation. Resultatet 

som nu visats anser författaren är intressanta då andra studier ger ett stöd till hur en 

organisation kan motverka negativa resultat genom att skapa utrymme för stöd till 

individen gällande flexibla arbetstider, familjestöd och arbetsfördelning.  

Detta kan motverka konflikt mellan arbetet och fritiden och enligt författaren behöver 

konflikter mellan dessa faktorer undvikas då det drar ner individens arbetsprestation.  

 

Precis som Goff., et al. (1990) påvisade med sitt resultat att användningen av 

organisatoriska åtgärder ökade arbetsglädjen och det kunde ökad familj välbefinnandet.  

En organisation som tillhandahåller ”familjevänliga” perspektiv kan skapa ett bättre 

psykologiskt utfall för sina medarbetare (Goff., et al. 1990). Detta anser författaren är 

något som bör satsas mer på pga. att familj samt övriga i omgivningen skapar viktiga 

strategier (socialt stöd) för individen som kan stärka arbetsprestationen.   

 

Antonovskys (2005) KASAM där hanterbarhet är en viktig del som handlar om de 

resurser individen har tillgänglig som kan hjälpa individen att möta krav som finns från 

arbetsgivaren, familjer och övriga omgivning. Författaren anser att de andra kategorier 

som Antonovsky lyfter fram t.ex. meningsfullhet som pekar på att betydelsen att vara 

delaktig Antonovsky menade på att de individer som beskrev att det hade en stark 

känsla av sammanhang lyfte fram det som var viktigt för dem i sitt liv. En individ som 

har begriplighet (en av Antonovskys begrepp) handlar om individen upplever inre och 

yttre stimuli samt hur individen strukturerar och får kontroll på de stimuli individen 

möter i sitt liv.  

Författaren vill här göra en ansats att en individ som har en känsla av sammanhang och 

som vet vad som är viktigt för deras liv t.ex. betydelsen av stöd av sin omgivning t.ex. 

familj, arbetsgivare kommer att ha ett stabilt välbefinnande samt att det kommer att 

vissa sig på en stärkt arbetsprestation därav betydelsen att skapa en hälsosam 

organisation som främjar välbefinnande. 
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8 Bortfallsanalys 
 

Det externa bortfallet på 32 procent kan förklaras att ett antal ur personalen inte fanns 

kvar inom organisationen. En person exkluderas pga. att hen inte var så pass bekant 

med det svenska språket och exkluderades därför ur studien pga. att författaren ansåg att 

tiden att översätta frågorna till engelska skulle vara alltför tidskrävande och ta allt för 

mycket resurser från övrigt arbete. En person var föräldraledig, 4 personer tackade nej 

att delta.  

Det interna bortfallet i studien blev då författaren gjorde jämförande svar mellan de som 

hade praktisk tjänst mot de som hade kontorstjänst pga. att 8 personer totalt uppgav i 

enkäten att de både ha en praktisk tjänst samt att de hade en kontorstjänst.  

Författaren valde bort dessa på denna jämförelse för att endast få tillgång till de svar 

som utgick från de som hade endast renodlad praktisk tjänst samt mot de som hade 

enbart en kontorstjänst.    

 

9 Förslag till vidare forskning  
 

Att forskning behövs ännu mer än det redan görs inom detta område står klart när 

studien är klar. Frågor som är intressanta är vad välfärdstaten kan göra för att öka det 

subjektiva välbefinnandet hos medborgaren. Vad kan göras åt en befolkning som allt 

oftare lider av psykisk ohälsa pga. stressrelaterade besvär där det finns en oroande trend 

bland unga kvinnor som ”går in i väggen”, att vi idag har politiker som strävar efter att 

så många kvinnor som möjligt ska arbete mer än vad de gör kan vara en fel väg att gå 

om vi ska diskutera sjukskrivningsproblematiken. Det som politiker samt organisationer 

bör lyfta istället är faktorerna utanför arbetet. Andra områden som författaren anser är 

intressanta är hur en arbetsgivare ska kunna ta tillvara och förvalta stressens positiva 

delar på ett gynnsamt sätt som kan stimulera produktiviteten i organisationen. Vilka 

konkreta faktorer kan tas fram och implementeras i en organisation? Kan t.ex. en 

arbetsgivare tillföra ny kunskap för sina medarbetare där de kan få nödvändig kunskap i 

form av copingstrategier för att bemästra sin vardag?  

Hur skulle samhället kunna ta större ansvar gällande jämställdhetsarbetet? Där en 

inriktning kan vara att lyfta frågor som ansvar och fördelning av hemmets sysslor 

mellan kvinnor och män detta utan att inkräkta på den enskildes integritet kanske genom 

att ge arbetsgivare skattereduktion vid införandet av familjevänliga program. Detta för 

att på så sätt få ner stressnivåerna både på arbetet samt fritiden. 
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 10 Slutsats 

 
Det avslutande kapitelet kommer att presentera de slutledningar som har framträtt i 

denna studie. Kapitlet kommer att avslutas med rekommendationer till den berörda 

organisationens framtida arbete rörande medarbetarnas välbefinnande och 

arbetsprestation. Med utgångspunkten att copingstrategier har betydelse av hur en 

individ hanterar sin livsmiljö på arbetet och fritiden samt att en individ som har 

copingstrategier som individen själv tror på gör att dennes arbetsprestation stärks. Det 

material som uppvisats i bakgrunden i form av litteratur samt forskning stöder resultatet 

av empirin. Detta styrker påståendet att det finns anknytningar till copingstrategier och 

till individens arbetsprestation. Det finns dock hinder som behöver beaktas för att de 

bekräftande fördelarna ska kunna framträda tydligare. 

Studien syftar till att undersöka om människor upplever stress på fritiden och arbetet 

och i så fall om det påverkar arbetsprestationen samt om det är fritiden eller arbetet som 

upplevs skapa stress. Författaren vill även se om det kan finnas skillnader mellan män 

och kvinnor samt se om det kan skilja sig mellan de som har praktisk tjänst 

jämförelsevis med de som har kontorstjänst och deras upplevelser av stress på arbetet 

och fritiden. Därtill se om det finns skillnader i deras upplevelser gällande 

copingstrategier. Författaren vill även identifiera vilka copingstrategier som kan 

optimera balansen för den enskilda individen och på så sätt stärka individens 

arbetsprestation.  

 

Författaren kan med resultatet samt den forskning och litteratur som framkommit påstå 

att ett svar har framträtt i studien. Ett flertal faktorer har kommit fram i studien som är 

betydelsefulla t.ex. svaret på den ena undersökningsfrågan (Vilken påverkan kan 

stressorer i arbets- och privatliv ha på individens arbetsprestation?)  

Där anser författaren att det i resultatet framkom att respondenterna upplevde att stress 

både i arbetet och fritiden påverkade deras arbetsprestation och det är något som svarar 

på den tidigare forskning att människans livsstil har en stor roll i hur mycket energi 

individen har i sin vardag. En individs välbefinnande styrs av psykiska, fysiska samt de 

sociala faktorerna t.ex. miljön på arbetet och fritiden samt andra återhämtnings faktorer 

som t.ex. motionsvanor, vilken typ av kost individen äter.   

 

En människa som kan få tillgång till att lära sig copingstrategier kan stimulera 

individens välbefinnande och på så sätt stärka sin arbetsprestation. En av 

målsättningarna för en organisation är att skapa en produktiv organisation. För att kunna 

komma ditt behöver det skapas en medvetenhet om att en positiv utvecklingsnivå i 

organisationen gynnar hälsan hos den enskilda individen t.ex. visade resultatet att 

majoritet av respondenterna svarade att de använde sig copingstrategier då de hamnade i 

händelser där de upplevde att stressen påverkade deras vardag. Det som även 

framkommit genom forskning samt litteratur är att en individ som har copingstrategier 

som individen själv tror på samt upplever att det är fördelaktigt för dennes liv då kan 

detta optimera arbetsprestationen.  

 

Författaren ville även se om det kunde finnas skillnader i svaren mellan män och 

kvinnor samt se om svaren kunde skilja sig mellan de som har praktisk tjänst 

jämförelsevis med de som har kontorstjänst och deras upplevelser av stress på arbetet 

och fritiden samt se om det fanns skillnader i deras upplevelser gällande 

copingstrategier. Det som bör belysas gällande resultatet mellan kvinnor och män är den 

upplevda stressen på arbetet och fritiden och dess påverkan på individens 

arbetsprestation.  
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Att män upplevde i större omfattning än vad kvinnor gjorde att den arbetsrelaterade 

stressen påverkade deras arbetsprestation. Detta var ett förväntat resultat baserat på 

tidigare forskning samt litteratur.  

Vidare framkom det i resultatet att kvinnor upplevde i större utsträckning än männen att 

det var den upplevda stressen på fritiden som påverkade deras arbetsprestation.  

Det som har varit extra intressant är skillnaden på svaren mellan kvinnor och män där 

författaren kunnat ta del av det ”gränslösa området” som pekar på tiden mellan arbete 

och fritiden där människan idag har svårt att ”stänga” kraven både från arbetet samt 

fritiden. Det kan i sin tur generera till upplevd stress och det kan påverka 

arbetsprestationen både positivt och negativt och påverka en organisations effektivitet. 

Detta särskilt då för kvinnorna som får dålig återhämtning på sin fritid och har därför 

mindre energi till sitt arbete. 

 

Forskningen påvisade copingstrategiers påverkan för individens förmåga att hantera de 

livssituationer som individen ställs inför dagligen och det får stöd av resultatet vilken 

påverkans betydelse det har på individens arbetsprestation. Lika så kunde författaren ta 

del av hälsofrämjade faktorer och dess innebörd har för en organisation och deras 

effektivitet. En organisation som är aktiv i sitt främjande av interventioner i ändamål att 

med påverkningsfaktorer skapa ett ökat välbefinnande bland sina medarbetare kommer i 

framtiden vara den organisation som står överst på pallen. Där vinsterna kommer att 

vara ökad lönsamhet och effektivitet tack vare t.ex. minskade sjukskrivningar som 

kommer att resultera i välbefinnande och hälsa bland medarbetarna vilket är gynnsamt 

för individens arbetsprestation. 

 

Här presenteras slutsatserna i punktform av det som framträtt i denna studie: 

 

•Copingstrategiers betydelse för individen att kunna bemästra sin vardag på arbetet och 

fritiden har framträtt tydligt i resultatet. Individen använder sina tidigare strategier eller 

söker efter nya strategier för att lära sig hantera det som framträder i vardagen och på så 

sätt kan individen påverka och ta kontroll över sitt välbefinnande på arbetet och fritiden.  

 

•Krav-kontroll-stödmodellen har påvisat att en organisation som skapar utrymme för en 

medarbetare att delta i beslut samt fatta beslut rörande sitt arbete och där organisationen 

inte ställer högre krav än vad som medarbetaren klarar av att hantera kan på så sätt 

skapa en personalgrupp som har ett stabilare välbefinnande. Genom det kan en 

organisation få ut en större arbetsprestation av sina medarbetare.  

 

•En individ som känner att hen har stöd från sin omgivning både på arbetet samt fritid 

blir ofta en välmående människa som genom det har kraft och energi både till sig själv, 

sin familj och till att ha en stabil arbetsprestationsförmåga. Respondenternas förmåga att 

hantera krav och kontroll visades sig starkt av svaren som de lämnade. Stödet i 

respondenternas omgivning både på arbete samt fritiden framträdde som en viktig del 

för individen i denna studie.  

 

•Hälsofrämjande åtgärder kan vara faktorer som en organisation kan bejaka för att på så 

sätt skapa nya vägar för medarbetare att få tillgång till ny kunskap och lära sig hur man 

kan göra för att hantera sin miljö på arbetet och fritiden. Att som organisation skapa en 

förståelse som genomsyrar hela organisationen att en människa som mår man bra både 

på sitt arbete samt fritid presterar ofta även bra på alla områden i sitt liv oavsett om det 

är på arbetet eller fritiden. 
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Det som presenterats i bakgrunden stödjer resultatet, även om vi idag vet mycket vad 

som kan behövas för att hålla oss själva samt som organisation sina medarbetare friska 

kan det även vara att det behöver skapas en förståelse om välbefinnandets betydelse för 

den enskilda individen.  

 

För alla människor är inte detta ämne självklart och här har dels samhället ett 

huvudansvar mot sina medborgare och företagsorganisationer i landet att främja 

aktiviteter som är gynnsamma hälsoekonomiskt. Organisationen har ansvaret att 

”utbilda” sina medarbetare inom detta område för att på så viss skapa ett lärande och en 

förståelse och det i sin tur det kan stimulera själva utvecklingen samt att det kan främja 

individens arbetsprestation.  Individer behöver ta sitt ansvar. För att skapa sig 

förståelsen använder individen t.ex. sina vänner, familjen eller arbetskamrater som en 

möjlighet i lärandet och för att bemästra en aktuell livssituation. Detta är det som 

Dewey (2004) tar upp gällande att lärandet börjar redan omedvetet vid födseln och det 

formar sedan individen. Vårt medvetande fylls eftersom vi lär in nya begrepp, vanor 

skapas samt att känslor och emotioner framkallas.        

 

10.1 Förslag till den berörda organisationen  

 
1. Det som kan ses som problem som författaren tagit del av i denna studie är att 

många medarbetare som hade praktisk tjänst uppgav till författaren att de kände 

sig till viss del distanserade från vad som bestämdes på huvudkontoret, att deras 

närmaste chefer inte alltid delgav information om förändringar. Det kan t.ex. 

vara en möjlig orsak till att ett större antal av de som hade praktisk tjänst uppgav 

att den arbetsrelaterade stressen påverkade deras arbetsprestation negativt.  

 

2. Om en organisation vill införa ett tydligare arbete gällande hälsofrämjande 

arbetet i syfte att öka välbefinnandet och att det ska generera till ökad 

arbetsprestation behöver det appliceras från ledningsgruppen. Därifrån ut till 

hela personalgruppen. Utan att ledningsgruppen visar vägen då kommer inte 

medarbetarna få förståelse samt bli en lärande medarbetare och organisationen 

kan få svårt att bli eller bibehålla en hälsofrämjande arbetsplats. Den förväntade 

arbetsprestationshöjningen och effektiviteten i organisation uteblir. 

 

3. Att som organisation se över sitt jämställdhetsarbete, hur skulle en organisation 

kunna göra för att bidra till ökad jämställdhet på arbetet samt för sina 

medarbetare på fritiden? Skulle en arbetsgivare som inför familjevänliga 

program i syfte att få ner stressen på fritiden då få se en ökat välbefinnande 

bland främst sina kvinnliga medarbetare? Genom det få ökade arbetsprestationer 

som då kan ske pga. minskade upplevelser av känslan att det skapas konflikt 

mellan arbete och familj.  

 

4. Att som arbetsgivare skapa ett arbetsschema som inte skapar konflikt mellan 

arbetet och fritiden. 

 

5. Inflytande och kontroll. Ge medarbetarna möjlighet att delta i beslut och faktorer 

som påverkar deras arbete. 



 

66 
 

6. Arbetsbelastning bör motsvara medarbetarens förmåga och resurser att hantera 

det som åläggs på hen. Skapa utrymme för återhämtning efter t.ex. ett större 

arbetsprojekt, att då medarbetaren får fördelat andra arbetsuppgifter och kan 

återhämta sig.  

 

7. Skapa arbetsuppgifter som är stimulerande och meningsfulla. Skapa möjlighet 

för medarbetaren att använda den yrkeskunskap som hen besitter. 

 

8. Arbets- och ansvarsfördelningen bör vara tydlig, det skapar säkerhet i vilken roll 

medarbetaren har på arbetsplatsen.  

 

9. Den sociala miljön är en viktig faktor som behöver uppmuntras, precis som 

påvisats av resultatet är det sociala stödet betydelsefullt där omgivningen av 

arbetskamrater och familj har en stor och viktig roll. 

 

10. Organisationen behöver skapa utrymme för det livslånga lärandet där individen 

har möjlighet till karriärutveckling samt känna en trygghet i sin anställning.   
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1 
 

Bilaga 1 

 

Radetiketter 

Fråga 1: Kön 
på de som 
svarat på 
enkäten 

Kvinna 14 

Man 41 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 2: Ålder 
på de som 
svarat på 
enkäten 

18-24 3 

25-34 9 

35-44 15 

45-54 11 

55-65 17 

Totalt 55 

 

  

Radetiketter 

Fråga 3:Antal 
år i yrket i den 
organisation 
som de är i 
nu. 

0-10 23 

11-20 12 

21-30 7 

31-40 9 

41-50 4 

Totalt 55 

  

 

Radetiketter 
Fråga 4: Har du 
Kontorstjänst? 

Ja 26 

Nej 29 

Totalt 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 

Radetiketter 
Fråga 5: Har du praktisk 
tjänst? 

Vet ej  2 

Ja 33 

Nej 20 

Totalt 55 

 

 

Tabell 2 är en presentation av del 2 (PSS-14) dessa enkätfrågor i denna del handlar om 

individens känslor och tankar under den senaste månaden.  

 

   

Radetiketter 

Fråga 6. Hur ofta har du 

under den månaden 

känt dig upprörd på 

grund av att något 

oväntat har inträffat?          

 
 

Aldrig 2 
 Ganska ofta 14 
 Ibland 23 
 Nästan aldrig 16 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 7 Hur ofta har du 

under den senaste 

månaden känt att du 

inte kunnat kontrollera 

viktiga saker i ditt liv? 
 

Aldrig 6 
 Ganska ofta 7 
 Ibland 13 
 Nästan aldrig 26 
 Väldigt ofta 3 
 Totalt 55 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Radetiketter 

Fråga 8 Hur ofta har du 

under den senaste 

månaden känt dig 

nervös och stressad? 

 
 

Aldrig 3 
 Ej Svar 1 
 Ganska ofta 9 
 Ibland 28 
 Nästan aldrig 11 
 Väldigt ofta 3 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 9 Hur ofta 

har du under den                                                

senaste månaden 

framgångsrikt 

hanterat 

vardagsproblem 

och 

irritationsmoment? 

Ganska ofta 20 

Ibland 29 

Nästan aldrig 2 

Väldigt ofta 4 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 10 Hur 

ofta har du 

under den                                          

senaste 

månaden känt 

att du 

effektivt 

kunnat 

hantera 

viktiga 

förändringar 

som inträffat 

i ditt 

liv? 
 

Aldrig 3 

Ganska ofta 23 

Ibland 19 

Nästan aldrig 6 

Väldigt ofta 4 

Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 11 Hur ofta har du 

under den senaste 

månaden känt tilltro till 

din egen förmåga att 

hantera personliga 

problem? 

 
 

Ganska ofta 29 
 Ibland 15 
 Nästan aldrig 4 
 Väldigt ofta 7 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 12 Hur 

ofta har du 

under den                                             

senaste 

månaden känt 

att saker och 

ting gått din 

väg? 

 
 

Ganska ofta 19 

Ibland 27 

Nästan aldrig 6 

Väldigt ofta 3 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 13 Hur ofta har du 

under den senaste 

månaden tyckt att du 

inte kunnat klara av allt 

du skulle ha gjort? 

Aldrig 4 
 Ganska ofta 10 
 Ibland 22 
 Nästan aldrig 16 
 Väldigt ofta 3 
 Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 14 Hur ofta 

har du under den                                           

senaste månaden 

kunnat 

kontrollera 

irritationsmoment 

i ditt liv? 
 

Ganska ofta  21 

Ibland 22 

Nästan aldrig 3 

Väldigt ofta  9 

Totalt 55 

 

 

Radetiketter 

Fråga 15 Hur 

ofta har du 

under den 

senaste 

månaden känt 

att du har haft 

kontroll på 

saker och 

ting? 

 
 

Ganska ofta 30 

Ibland 16 

Nästan aldrig  2 

Väldigt ofta 7 

Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 16 Hur 

ofta har du 

under den                                           

senaste 

månaden 

blivit arg på 

saker som har 

hänt och som 

du inte 

kunnat 

kontrollera? 

 
 

Aldrig 4 

Ganska ofta 10 

Ibland 14 

Nästan aldrig 26 

Väldigt ofta 1 

Totalt 55 

 

 

Radetiketter 

Fråga 17 Hur 

ofta har du 

under den 

senaste                               

månaden 

kommit på 

dig själv med 

att tänka på 

saker som 

du måste 

göra? 

 
 

Ganska ofta 24 

Ibland 14 

Nästan aldrig 4 

Väldigt ofta 13 

Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 18 Hur ofta har du 

känt under den senaste 

månaden att du haft 

kontroll över hur du 

använder din tid? 
 

Ganska ofta 25 
 Ibland 17 
 Nästan aldrig 6 
 Väldigt ofta 7 
 Totalt 55 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fråga 19 Hur 

ofta har du 

under den                                            

senaste 

månaden 

tyckt att  

svårigheter 

har tornat 

upp sig så 

mycket att du 

inte kunnat 

hantera dem? 
 

Aldrig 9 

Ganska ofta 2 

Ibland 15 

Nästan aldrig 28 

Väldigt ofta 1 

Totalt 55 
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Tabell 3 är presentation av del 3: SAFAP – 2013 stress, fritid och vilken påverkan 

individen upplever att det har på sin arbetsprestation baserat på fråga/frågor1-19. 

 

Radetiketter 

Fråga 20 Anser du att 

någon av ovanstående                                

fråga 1-19 om stress 

påverkar/påverkat  

din arbetsprestation 

positivt?                                             
 

Aldrig 3 
  Ej Svar  1 
  Ganska ofta  6 
  Ibland 30 
  Nästan aldrig 13 
  Väldigt ofta  1 
  (tom) 1 
  Totalt 55 
   

 

Radetiketter 

Fråga 21 Anser du att 

någon av ovanstående                            

fråga 1-19 om stress 

påverkar/påverkat  

din arbetsprestation 

negativt?             

  
 

Aldrig  3 
 Ej Svar  1 
 Ganska ofta 10 
 Ibland  21 
 Nästan aldrig  20 
 Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 22 Anser 

du att det är den 

upplevda                                 

arbetsrelaterade 

stressen som 

påverkar/påverkat  

Din 

arbetsprestation 

allra mest?                   
 

Ej svar 1 

Aldrig 5 

Ganska ofta 16 

Ibland 20 

Nästan aldrig 11 

Väldigt ofta 2 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 23 Anser du att 

det är den upplevda 

fritidsrelaterade       

stressen som 

påverkar/påverkat din 

arbetsprestation  

allra mest?                
 

Ej svar 1 
 Aldrig 12 
 Ganska ofta 4 
 Ibland 16 
 Nästan aldrig 21 
 Väldigt ofta 1 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga  24 Upplever du 

att ditt hem/din familj 

påverkar 

arbetsprestation på ett 

negativt sätt?                                                       

Aldrig 23 
 Ganska ofta 3 
 Ibland 11 
 Nästan aldrig 18 
 Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 25 Upplever du 

att ditt hem/din familj 

påverkar 

arbetsprestation på ett 

positivt sätt?                                                         
 

Aldrig 4 
 Ganska ofta 17 
 Ibland 18 
 Nästan aldrig 5 
 Väldigt ofta 11 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 26 Upplever du 

att ditt arbete påverkar 

din arbetsprestation på 

negativt sätt?                                                   
 

Aldrig 9 
 Ganska ofta 3 
 Ibland 18 
 Nästan aldrig 24 
 Väldigt ofta 1 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 27 Upplever du 

att ditt arbete påverkar 

din arbetsprestation på 

ett positivt sätt?  
 

Ganska ofta 22 
 Ibland 23 
 Nästan aldrig 3 
 Väldigt ofta 7 
 Totalt 55 
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Tabell 4 är presentation av de totala svaren i organisationen från del 4 i enkäten: Brief 

COOP som handlar om hur du i allmänhet gör när du stressas av problem.  

 

Radetiketter 

Fråga 28 Jag 

arbetar eller 

gör andra 

saker för              

att inte tänka 

på problemet 
 

Stämmer ganska bra 28 

Stämmer helt och hållet 2 

Stämmer inte alls 7 

Stämmer inte särskilt bra 18 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 29 Jag 

anstränger 

mig för att 

göra något åt 

min situation 

Stämmer ganska bra 37 

Stämmer helt och hållet 11 

Stämmer inte alls 1 

Stämmer inte särskilt bra 6 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 30 Jag 

säger till mig 

själv                                   

"detta är inte 

sant” 
 

stämmer ganska bra   10 

stämmer helt och hållet  3 

Stämmer inte alls 17 

Stämmer inte särskilt bra  25 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 31 Jag använder 

alkohol eller droger för 

att må bättre                                

stämmer ganska bra 4 
 stämmer inte alls  43 
 stämmer inte särskilt bra 8 
 Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 32 Jag 

får 

känslomässigt 

stöd av andra              

stämmer ganska bra 34 

stämmer helt och hållet 9 

stämmer inte alls 4 

stämmer inte särskilt bra 8 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 33 Jag 

ger upp mina 

försök att 

klara av det       

stämmer ganska bra 4 

stämmer inte alls 32 

stämmer inte särskilt bra 19 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 34 Jag 

agerar för att 

försöka  

förbättra 

situationen                                          

stämmer ganska bra 37 

stämmer helt och hållet 16 

stämmer inte alls 1 

stämmer inte särskilt bra 1 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 35  

Jag vägrar 

inse att det 

har hänt 

stämmer ganska bra 6 

stämmer helt och hållet 3 

stämmer inte alls 30 

stämmer inte särskilt bra 16 

Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 36 Jag 

uttrycker mig 

verbalt för att 

ge till för 

mina 

obehagliga 

känslor         

Stämmer ganska bra 29 

Stämmer helt och hållet 4 

Stämmer inte alls 10 

Stämmer inte särskilt bra 12 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 37 Jag 

försöker få 

råd eller hjälp                        

från andra 

om vad jag 

ska göra                              

Stämmer ganska bra 29 

Stämmer helt och hållet 7 

Stämmer inte alls 6 

Stämmer inte särkilt bra 13 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 38 Jag använder 

alkohol eller droger                  

 för att ta mig igenom 

det                                 

Stämmer ganska bra 2 
 Stämmer inte alls 45 
 Stämmer inte särskilt bra 8 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 39 Jag 

försöker se 

situationen i 

ett annat  

för att få det 

att verka mer 

positivt                   

Stämmer ganska bra 37 

Stämmer inte alls 2 

Stämmer inte särskilt bra 9 

Stämmer helt och hållet 7 

Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 40 Jag 

är kritisk mot 

mig själv 

Stämmer ganska bra 34 

Stämmer helt och hållet 7 

Stämmer inte alls 5 

Stämmer inte särskilt bra 9 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 41 Jag 

försöker 

komma på en                             

strategi för 

vad jag ska 

göra                                       

Stämmer ganska bra 36 

Stämmer helt och hållet 15 

Stämmer inte alls 1 

Stämmer inte särskilt bra 3 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 42 Jag 

får tröst och 

förståelse                            

från någon 

annan person                                             

stämmer ganska bra 29 

stämmer helt och hållet 9 

stämmer inte alls 4 

stämmer inte särskilt bra 13 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 43 Jag 

ger upp mina 

försök att 

hantera 

situationen                                           

Stämmer ganska bra 2 

Stämmer inte alls 26 

Stämmer inte särskilt bra 27 

Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 44 Jag 

försöker 

finna något                                 

bra i det som 

sker                                                           

Stämmer ganska bra 34 

Stämmer helt och hållet 11 

Stämmer inte alls 1 

Stämmer inte särskilt bra 9 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 45 Jag 

skämtar om 

det                                        

Stämmer ganska bra 22 

Stämmer helt och hållet 10 

Stämmer inte alls 4 

Stämmer inte särskilt bra 19 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 46 Jag går på 

bio, tittar på tv, läser,                    

dagdrömmer, sover, 

handlar, eller gör något 

annat för att slippa 

tänka på situationen                                                                                           
 

Stämmer ganska bra 23 
 Stämmer helt och hållet 5 
 Stämmer inte alls 10 
 Stämmer inte särskilt bra 17 
 Totalt 55 
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Tabell 5 är en presentation av de svar som fram i enkäten i del 5: SAFAP – 2013 stress, 

fritid och vilken påverkan individen upplever att det har på arbetsprestationen baserat 

på enkätfrågorna 28 – 46.  

 

Radetiketter 

Fråga 47 Anser du 

att ovanstående 

fråga/frågor(28-

46)påverkar/påverkat 

din arbetsprestation 

positivt?                                      
 

Aldrig 3 

Ganska ofta 13 

Ibland 24 

Nästan aldrig 15 

Totalt 55 

 

Radetiketter 

Fråga 48 Anser du att 

ovanstående 

fråga/frågor (28-46)            

påverkar/påverkat din 

arbetsprestation 

negativt?    

 
 

Aldrig 6 
 Ganska ofta  5 
 Ibland 19 
 Nästan aldrig 25 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 49 Anser 

du att det är den 

upplevda 

arbetsrelaterade 

stressen som 

påverkar/påverkat  

Din 

arbetsprestation 

allra mest?   

  
 

Aldrig  7 

Ganska ofta 10 

Ibland 20 

Nästan aldrig 17 

Väldigt ofta 1 

Totalt 55 
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Radetiketter 

Fråga 50 Anser 

du att det är den 

upplevda                                

fritidsrelaterade 

stressen som  

påverkar/påverkat  
din arbetsprestation 

allra mest 

Aldrig 13 
 Ganska ofta 5 
 Ibland 13 
 Nästan aldrig 23 
 Väldigt ofta 1 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 

Fråga 51 Upplever du 

att ditt hem/din familj 

påverkar din         

arbetsprestation på ett 

negativt sätt?    

 
 

Aldrig 24 
 Ganska ofta 1 
 Ibland 11 
 Nästan aldrig 18 
 Väldigt ofta  1 
 Totalt 55 
  

Radetiketter 
Fråga 52 
Upplever du att 

ditt hem/din 

familj påverkar 

din 

arbetsprestation 

på ett positivt 

sätt?    
 

 
 

Aldrig  3 
 Ganska ofta 19 
 Ibland 14 
 Nästan aldrig 7 
 Väldigt ofta 12 
 Totalt 55 
  

 

 



 

18 
 

Radetiketter 

Fråga 53 Upplever du 

att ditt arbete påverkar 

din arbetsprestation på 

negativt sätt?   
 

Aldrig 10 
 Ganska ofta  21 
 Ibland 21 
 Väldigt ofta 2 
 Väldigt ofta  1 
 Totalt 55 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radetiketter 

Fråga 54 Upplever du 

att ditt arbete påverkar 

din arbetsprestation på 

ett positivt sätt? 

 
 

Ganska ofta 10 
 Ibland 34 
 Nästan aldrig 3 
 Väldigt ofta 8 
 Totalt 55 
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Bilaga 2 
 

Informerat Samtycke: Enkät om stress på arbetsplatsen och fritiden samt vilken 

inverkan det kan ha på arbetsprestationen.  

 

Information om studien:  

 

Hej!  

Jag är student på Högskolan i Gävle där jag läser på det Hälsopedagogiska programmet.  

Under våren 2013 kommer jag göra mitt examensarbete. Studien syftar till att undersöka 

hur människor beskriver att stress på fritiden och arbetet påverkar deras arbetsprestation 

samt om det är fritiden eller arbetets livsmiljö som upplevs skapa mest stress. Syftet är 

även att identifiera vilka coping-strategier som optimerar balansen för den enskilda 

individen och på så sätt stärka människors balans och genom det individens 

arbetsprestation.  

 

Människor använder sig av olika sätt för att hantera stress och det kan vara mer eller 

mindre verkningsfulla. Detta antas påverka deras upplevelse av stressen. Ens egen 

förmåga att använda sig av strategier på arbetet samt sin fritid är också något som kan 

påverka hur man upplever sin situation. Genom att använda sig av lämpliga strategier 

för att hantera sin upplevda stress så kan det hjälpa en att få balans och stärkt 

arbetsprestation.  Instrumentet består av en hopsatt enkät av frågor som tidigare använts 

i forskningssammanhang. Enkäten innehåller totalt 4 delar. Den första delen består av 4 

bakgrundsfrågor, del 2 består av 14 frågor baserat på versionen av Perceived stress scale 

(PSS) som handlar om hur ofta vissa upplevelser, känslor och tankar förekommit den 

senaste månaden (Cohen et al.,1983). Del 3 är döpt till SAFAP-2013 och består av 8 

frågor som rör stress, arbete, fritid och vilken påverkan det har på din arbetsprestation. 

Dessa frågor är utvecklade utifrån syfte och frågeställningar. Del 4 är versionen av Brief 

COPE (Carver, 1997) som består av totalt 19 frågor. Den utgår från hur du i allmänhet 

brukar göra när du stressas av problem. Enkäten kommer att ta ca 15 minuter att svara 

på. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och kan inte spåras till någon enskild 

individ. Enkäten kommer att vara kodad så att författaren kan se vilka enkäter som 

inkommit och till vem som en påminnelse ska ges, den kodade mallen förstörs efter 

studien. Resultaten av enkätstudien kommer att användas i min uppsats. Den kommer 

att publiceras i Diva vid Högskolan i Gävle som ”är en elektronisk publiceringsdatabas 

som registrerar forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som är skrivna 

av forskare, lärare samt studenter ”(Linköpings universitet, 2012). Min C - uppsats 

(kandidatuppsats) ämnas fortsätta till en D - uppsats (magisteruppsats), där data 

kommer att rapporteras från både C och D. Deltagandet är frivilligt. Du kan när som 

helst under studiens gång avbryta utan några konsekvenser. Du kan även kontakta mig 

om du har några frågor både under den tid du svarar på enkäten samt efter. Om du vill ta 

del av den färdiga uppsatsen kan du kontakta mig på jonas.sundell@hotmail.com så 

skickar jag den till dig början av juli när den beräknas vara klar.  

 

Tack för din medverkan!  

 

Med vänlig hälsning                                                                                                                 

 

Jonas Sundell  

Kontakt mail: Jonas.sundell@hotmail.com, Tel: 076-128 42 42 

Handledare: Maud Söderlund, Mail: msd@hig.se, Tel:026- 64 85 00  

 

mailto:jonas.sundell@hotmail.com
mailto:Jonas.sundell@hotmail.com
mailto:msd@hig.se
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Detta är en enkät som syftar till att undersöka om hur människor beskriver att stress på 

fritiden och arbetet påverkar arbetsprestation och om det är fritiden eller arbetet som 

skapar mest stress. Syftet är även att identifiera vilka coping-strategier som kan 

optimerar balansen för den enskilda individen och på sätt stärka människors balans och 

genom det individens arbetsprestation.  

 

Bakgrundsfrågor, för varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom att sätta ett X 

över den cirkel som motsvarar det som stämmer för dig 

  

1. Kön?  

 O Kvinna  

 O Man  

 

2. Ålder?                                               18 - 24    25 - 34    35 - 44    45 - 54    55 - 65    

                                                                  O            O             O             O             O       

 

 

3. Antal år i yrket?                                       0 - 10    11 - 20    21 - 30    31 - 40    41 - 50    

                                                                     O             O             O              O            O       

 

 

 

4. Har du en kontorstjänst?                                                                      Ja O - O Nej                           

 

5. Har du en mer praktisk tjänst på anläggning?                                     Ja O - O Nej   

 

                                                                                                   

PSS-14 

 

”Frågorna i den här enkäten handlar om dina känslor och tankar under den senaste 

månaden. För varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom att sätta ett X över den 

cirkel som motsvarar hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt. Även om en del av 

frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör behandla varje 

fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det betyder att du inte 

ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan snarare ange det 

alternativ som känns som en rimlig uppskattning” (Cohen et al.,1983). (Institutet för 

stressmedicin, 2012) 

 

 

                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                          Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                0          1            2         3            4 

 

6. Hur ofta har du under den                                  O          O          O          O          O 

senaste månaden känt dig 

upprörd på grund av att något 

oväntat har inträffat?          
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                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                         Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                0          1            2         3            4 

                                                                                  

7. Hur ofta har du under den                                  O          O          O          O          O 

senaste månaden känt att du inte 

kunnat kontrollera viktiga saker i 

ditt liv? 

                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                         Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                0          1            2         3            4 

 

8. Hur ofta har du under den                                  O          O          O          O          O 

senaste månaden känt dig nervös 

och stressad? 

 

                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                          Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                0          1            2         3            4 

 

9. Hur ofta har du under den                                  O          O          O          O           O 

senaste månaden framgångsrikt 

hanterat vardagsproblem och 

irritationsmoment? 

 

 

                                                                        Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                      Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                            0          1            2         3            4 

 

10. Hur ofta har du under den                           O          O          O          O           O 

senaste månaden känt att du 

effektivt kunnat hantera viktiga 

förändringar som inträffat i ditt 

liv? 

 

                                                                           Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                         Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                 0          1            2         3            4 

 

11. Hur ofta har du under den                                 O          O           O          O           O 

senaste månaden känt tilltro till 

din egen förmåga att hantera 

personliga problem? 

 

 

                                                                          Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                       Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                               0          1            2         3            4 

 

12. Hur ofta har du under den                              O          O          O           O          O 

senaste månaden känt att saker 
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och ting gått din väg? 

 

 

                                                                                     

                                                                          Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                       Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                               0          1            2         3            4 

 

13. Hur ofta har du under den                                O          O          O          O          O 

 senaste månaden tyckt att du inte 

kunnat klara av allt du skulle ha 

gjort? 

 

                                                                             

                                                                         Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                        Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                              0          1            2         3            4 

 

14. Hur ofta har du under den                              O          O          O          O          O 

senaste månaden kunnat 

kontrollera irritationsmoment i 

ditt liv? 

 

 

                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                           Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                 0          1            2         3            4 

 

15. Hur ofta har du under den                                  O          O          O          O          O 

senaste månaden känt att du har 

haft kontroll på saker och ting? 

 

 

                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                           Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                 0          1            2         3            4 

 

16. Hur ofta har du under den                                 O          O          O          O          O 

senaste månaden blivit arg på 

saker som har hänt och som du 

inte kunnat kontrollera? 

 

 

 

                                                                           Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                           Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                0          1            2         3            4 

 

17. Hur ofta har du under den senaste                     O          O          O         O          O          

månaden kommit på dig 

själv med att tänka på saker som 

du måste göra? 
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                                                                       Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                     Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                            0          1            2         3            4 

 

 

18. Hur ofta har du känt under den                    O          O          O          O          O 

senaste månaden att du haft kontroll 

över hur du använder din tid? 

 

 

                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                          Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                  0          1            2         3            4 

 

19. Hur ofta har du under den                                  O          O          O         O          O 

senaste månaden tyckt att  

svårigheter har tornat upp sig så 

mycket att du inte kunnat 

hantera dem? 

 

Referens: 

Perceived Stress Scale: Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R (1983): A global measure 

of perceived stress. J Health Soc Behav 24: 385-396. 

Mer information om skalan finns på; http://www.psy.cmu.edu/~scohen/ 

Svensk version 2012-05-25 Översättningen är gjord av Institutet för Stressmedicin, 

Västra Götalandsregionen. Mer information om skalan och beräkningar finns på 

www.vgregion.se/stressmedicin. Kontakt; stressmedicin@vgregion.se 

 

Här nedan är frågor från SAFAP-2013 som rör stress, arbete, fritid och vilken påverkan 

du upplever att det har på din arbetsprestation baserat på ovanstående fråga/frågor 1-19.  

 

”För varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom att sätta ett X över den cirkel 

som motsvarar hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt” (Cohen et al.,1983). 

 

”Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör 

behandla varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det 

betyder att du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan 

snarare ange det alternativ som känns som en rimlig uppskattning”(ibid). 

 

 

                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                          Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                  0          1            2         3            4 

 

20. Anser du att någon av ovanstående                      O          O          O        O          O 

fråga 1-19 om stress påverkar/påverkat  

din arbetsprestation positivt?                                             

 

  

                                                                                                                                                                                                                  

http://www.vgregion.se/stressmedicin
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                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                          Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                 0          1            2         3            4 

 

21. Anser du att någon av ovanstående                   O          O           O          O         O 

fråga 1-19 om stress påverkar/påverkat  

din arbetsprestation negativt?             

  

 

                                                                         Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                      Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                               0          1           2         3            4 

 

22. Anser du att det är den upplevda                     O          O          O         O          O 

arbetsrelaterade stressen som påverkar/påverkat  

din arbetsprestation allra mest?                   

 

    

 

                                                                             Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                           Aldrig                 Ofta      Ofta   

                                                                                  0          1            2         3            4 

  

23. Anser du att det är den upplevda                     O          O          O           O           O 

fritidsrelaterade stressen som påverkar/påverkat din arbetsprestation  

allra mest?                

    

                                                                                      

                                                                         Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                     Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                               0          1            2         3            4 

 

24. Upplever du att ditt hem/din familj                O          O          O          O          O 

påverkar din  arbetsprestation på ett negativt sätt?                                                       

                                                                                   

                  

 

                                                                             Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                           Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                  0          1            2         3            4 

 

25. Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din   O          O           O          O          O 

arbetsprestation på ett positivt sätt?                                                         

 

 

                                                                          Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                        Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                               0          1            2         3            4 

 

26. Upplever du att ditt arbete påverkar din            O          O           O          O          O 

arbetsprestation på negativt sätt?                                                   
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                                                                            Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                         Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                  0          1            2         3            4 

 

27. Upplever du att ditt arbete påverkar din          O          O          O          O          O 

arbetsprestation på ett positivt sätt?  

  

 

”Här nedan är frågor från Brief COPE  som handlar om hur du i allmänhet brukar göra när du 

stressas av problem”(Carver, 1997). ”För varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom 

att sätta ett X över den cirkel som motsvarar hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt 

sätt”(Cohen et al.,1983).”Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader 

mellan dem och du bör behandla varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska 

snabbt. Det betyder att du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt 

utan snarare ange det alternativ som känns som en rimlig uppskattning” (ibid).   

                                                                   

                                                            

 

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                       Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

                                                                                                                   

28. Jag arbetar eller gör andra saker för       O                 O                         O                       O 

att inte tänka på problemet 

    
 

     

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                      Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

29. Jag anstränger mig för att göra                     O               O                   O                  O 

 något åt min situation 

                                                                      

                                                                

    

                                                                  Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

30. Jag säger till mig själv                                  O               O                   O                  O 

"detta är inte sant"                  

 

 

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

31. Jag använder alkohol eller                          O              O                   O                    O 

droger för att må bättre                                
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                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

32. Jag får känslomässigt stöd av andra             O              O                    O                  O  

 

 

                                                                    Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

33. Jag ger upp mina försök att                           O              O                    O                 O 

klara av det  

 

 

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                      Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                          0               1                    2                   4 

34. Jag agerar för att försöka  

förbättra situationen                                          O               O                   O                  O  

 

 

 

                                                                    Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

35. Jag vägrar inse att det har hänt                     O               O                  O                  O  

 

     

              

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                      Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                           0               1                    2                   3 

  

36. Jag uttrycker mig verbalt för att ge              O               O                   O                  O 

utlopp till för mina obehagliga känslor         

 

 

 

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

37. Jag försöker få råd eller hjälp                       O               O                   O                  O         

från andra om vad jag ska göra                              
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                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

38. Jag använder alkohol eller droger                 O             O                    O                 O            

 för att ta mig igenom det                                 

 

 

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

39. Jag försöker se situationen i                         O              O                    O                 O          

ett annat ljus för att få det att verka mer positiv                  

 

 

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

40. Jag är kritisk mot mig själv                          O               O                   O                  O           

 

                                                                      

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

41. Jag försöker komma på en                            O               O                   O                  O               

strategi för vad jag ska göra                                       

 

                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

42. Jag får tröst och förståelse                            O              O                    O                  O              

från någon annan person                                             

        

                                                                 Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

43. Jag ger upp mina försök                               O              O                    O                  O                  

att hantera situationen                                           

      

 

                                                                   Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

44. Jag försöker finna något                               O              O                   O                  O                  

bra i det som sker                                                           
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                                                                     Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                        Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

45. Jag skämtar om det                                       O              O                   O                   O                  

 

                                                                                                                                  

                                                                  Stämmer   Stämmer inte   Stämmer   Stämmer helt 

                                                                      Inte alls    särskilt bra    ganska bra   och hållet                                                                                    

                                                                            0               1                    2                   4 

 

46. Jag går på bio, tittar på tv, läser,                    O              O                   O                  O   

dagdrömmer, sover, handlar,                         

eller gör något annat för att  

slippa tänka på situationen           

                                                                                

Här nedan är frågor från SAFAP-2013 som rör stress, arbete, fritid och vilken påverkan du 

upplever att det har på din arbetsprestation baserat på ovanstående frågor 28-46. 

”För varje fråga uppmanas du att ange ditt svar genom att sätta ett X över den cirkel som 

motsvarar hur ofta du känt eller tänkt på ett särskilt sätt” (Cohen et al.,1983). (Institutet för 

stressmedicin, 2012) 

 

”Även om en del av frågorna liknar varandra finns det skillnader mellan dem och du bör 

behandla varje fråga separat. Det bästa är att besvara frågorna ganska snabbt. Det betyder att 

du inte ska försöka räkna antalet gånger du känt på ett särskilt sätt utan snarare ange det 

alternativ som känns som en rimlig uppskattning” (ibid).  

                                                                                                        

 

                                                                                      Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                   Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                            0          1           2         3            4 

                                                                                                                                            

47.Anser du att ovanstående fråga/frågor                          O          O          O         O          O 

(28-46) påverkar/påverkat din 

 arbetsprestation positivt?                                      

 

  

                                                                                     Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                  Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                          0          1           2         3            4 

                                                                                                                                            

48.Anser du att ovanstående fråga/frågor (28-46)           O          O          O         O            O                                                                     

påverkar/påverkat din arbetsprestation negativt?    

 

 

 

                                                                                      Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                   Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                          0          1           2          3            4 

 

49. Anser du att det är den upplevda                                O         O         O           O           O 
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arbetsrelaterade stressen som påverkar/påverkat  

din arbetsprestation allra mest?   

 

                                                                                     Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                  Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                          0          1           2         3            4 

 

50. Anser du att det är den upplevda                                O         O          O         O           O 

fritidsrelaterade stressen som  påverkar/påverkat  

din arbetsprestation allra mest?   

 

                                                                                      Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                   Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                           0          1           2         3            4 

 

51. Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din        O         O           O        O           O                                             

arbetsprestation på ett negativt sätt?    

 

                                                                                      Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                   Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                           0          1           2         3            4 

 

52. Upplever du att ditt hem/din familj påverkar din         O         O          O         O          O 

arbetsprestation på ett positivt sätt?    

 

                                                                                      Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                   Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                           0          1           2         3            4 

 

53. Upplever du att ditt arbete påverkar din                       O        O          O          O          O                                                          

 arbetsprestation på negativt sätt?   

 

                                                                                      Aldrig  Nästan  Ibland  Ganska  Väldigt  

                                                                                                   Aldrig                Ofta      Ofta   

                                                                                            0          1           2         3            4 

 

54. Upplever du att ditt arbete påverkar din                       O         O          O      O       O           

arbetsprestation på ett positivt sätt? 

 

Tack för din medverkan! 

 

Med vänlig hälsning  

 

 Jonas Sundell 
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