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Sammanfattning 
Antalet människor som känner sig stressade idag stiger i takt med det ökade tempot och de höga 

kraven både i samhället och inom arbetslivet. Därför är det viktigt att identifiera framgångsrika 

sätt att motverka och reducera stress. Syftet med denna studie var att undersöka individer som 

bedöms arbeta i en stressfylld miljö men som inte anses påverkas negativt av stress. Vi ville 

undersöka vad dessa människor gör och hur de tänker när de hanterar en stressfylld situation på 

arbetsplatsen. Vi ville också undersöka vilka andra faktorer som påverkar deras förmåga att 

hantera stress samt hur de lärt sig att hantera stressfyllda situationer. Som datainsamlingsmetod 

har vi använt oss av intervjuer och vår studie baseras på sex stycken respondenter, vi gjorde ett 

bekvämlighets- samt snöbollsurval. Resultatet visar att dessa personer skapar struktur, accepterar 

situationen, behåller lugnet och tänker positivt för att klara av stressfyllda situationer i sin 

yrkesroll. Faktorer som påverkar deras förmåga att hantera dessa situationer visade sig vara 

synen på stress, personliga egenskaper, det sociala nätverket och graden av separation mellan 

arbete och fritid. Resultatet visar också att respondenterna lärt sig hantera stressfyllda situationer 

väl genom erfarenheter samt att de, till viss del, alltid haft den förmågan. 

 

Nyckelord: stress, arbetsrelaterad stress, copingstrategier, påverkansfaktorer, lärande 

 

Summary 
The amount of people that feel stressed today is rising in accordance with the increasing pace 

and high demands within both society and the workplace. Therefore it is important to identify 

successful ways to counteract and reduce stress. The purpose of this study was to examine 

individuals that are deemed to be working within a stressful environment, but are not considered 

to be affected by stress in a negative way. We wanted to find out what these individuals do and 



	  

how they think when encountering stressful situations at work. We also wanted to identify other 

factors that affect their way of handling stress and how they learnt to manage these situations 

successfully. We interviewed six respondents as our chosen data collection method and used 

convenience and snowball sampling to determine selection. The result show that these 

individuals create structure, accept the situation, stay calm and think positively to manage 

stressful situations in their professional role. Factors that affect their ability to manage these 

situations were found to be perception of stress, personal characteristics, depth of social 

networks and the degree of separation of work from leisure time. The result also show that the 

respondents have learnt to manage stressful situations by experience and that they, to some 

extent, always had that ability. 

 

Keywords: stress, work related stress, copingstrategies, influencing factors, learning 

  



	  

Förord 
 
Vårt examensarbete har utmanat oss att ta skrivandet till en ny nivå. Vi har under detta arbete 

kunnat dra nytta av det vi lärt oss under våra tre år på Hälsopedagogiska programmet och vi kan 

nu se ett sammanhang av det vi tillgodogjort oss under utbildningen.  

 

Genom att ha varit lyhörda och inspirerande gentemot varandra har vårt examensarbete blivit 

något glädjefyllt och minnesvärt. Vi har även dragit lärdom av vårt examensarbete och ser det 

som förmånligt att fått möta fantastiska människor vilka bidragit till vår studie. Ett innerligt tack 

till er respondenter. Ni utgör en minoritet med er goda förmåga att hantera stress i yrkesrollen. 

Tack även till Maud Söderlund för din handledning.  
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1. INLEDNING 
 
Det talas mycket om stress och dess negativa effekter idag. Antalet människor som känner sig 

stressade stiger i takt med det ökade tempot och de höga kraven både i samhället och inom 

arbetslivet enligt Socialstyrelsen (SoS, 2001). Sos menar att man kan se ett samband mellan 

stress och majoriteten av våra folksjukdomar. Begreppet stress har på så sätt fått en dålig klang 

och Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001) menar att det ofta används för att 

beskriva hög arbetsbelastning, högt tempo och tidsbrist. Men är stress bara negativt? Inte enligt 

Åsberg et al. (2010) vilka beskriver stress som kroppens naturliga respons på yttre påfrestningar 

och utmaningar vilket hjälper oss att klara av stressfyllda situationer. På så sätt är stress 

nödvändigt för vår överlevnad. 

 

Vad är det då som gör att vissa människor i stor utsträckning drabbas av negativ stress i den 

yrkesverksamma rollen medan en liten del av samma yrkesgrupp inte påverkas negativt?  

Hur man hanterar stressen det vill säga vilken copingstrategi man väljer kan enligt Lazarus och 

Folkman (1984) se olika ut även om två individer utsätts för samma stress. Vi tänker därför att 

det är på vilket sätt man hanterar stressen som är avgörande för om den upplevs som positiv eller 

negativ.  

 

Vi har inte funnit några studier som baseras på individer som utmärker sig genom att hantera 

stress väl i sin yrkesroll. Vi anser det därför vara av betydelse att studera dessa människor. Detta 

för att se vad skillnaden som skapar skillnad är. Varför klarar dessa av stress bättre än andra i sin 

yrkesroll? Hur hanterar de stressfyllda situationer, vad kan tänkas påverka deras förmåga och hur 

har de lärt sig detta?  

 

Enligt Hansson (2004) och Ljusenius och Rydqvist (1999) syftar främjandet av hälsa till att 

undersöka vad som bidrar till god hälsa. Vår förhoppning är därför att vi kan lära något av dessa 

individer vilket i sin tur kan hjälpa andra människor att hantera stress.  
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2. BAKGRUND 
 
Nedan presenteras tidigare forskning och litteratur innehållande teorier kring hälsa, stress, 

copingstrategier och lärande. Centrala begrepp kommer också att förklaras. 

2.1 Hälsa 
 
Begreppet hälsa definieras utav Världshälsoorganisationen (WHO, 2013), som ett tillstånd av 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. I likhet med 

detta beskriver Hansson (2004) klinisk status, funktionsförmåga och välbefinnande som tre 

aspekter av hälsa. Med klinisk status menar Hansson ett hälsomått med utgångspunkt i fysiologi 

och anatomi. Det andra synsättet, funktionsförmåga, beskriver Hansson som förmågan att klara 

av de saker man vill uträtta i sitt vardagliga liv. Slutligen beskriver Hansson välbefinnande som 

individens egen uppfattning av sitt hälsotillstånd. Målet för hälsofrämjande insatser är att öka 

välbefinnandet för alla individer och organisationer (WHO, 2013). WHO:s definition av hälsa 

handlar på så sätt i likhet med Medins och Alexanderssons (2000) om fundamentala rättigheter 

det vill säga att hälsa är något som varje människa har rätt till oberoende av religion, politisk 

åskådning och sociala förhållanden. Två andra synvinklar på begreppet hälsa är enligt Medin och 

Alexandersson den humanistiska vilken innebär att hälsa är något som varje individ själv 

medverkar till samt den naturvetenskapliga synen vilket, i likhet med Hanssons aspekt 

välbefinnande, är individens erfarenhet av det egna hälsotillståndet. Stress är enligt 

Socialstyrelsen (SoS, 2001) en bidragande faktor till uppkomsten av många olika typer av ohälsa.   

 

2.1.1 Hälsoarbete 
 

Enligt Hansson (2004) och Ljusenius och Rydqvist (1999) finns det tre aspekter av hälsoarbete, 

behandling av sjukdom, förebyggande av sjukdom och främjandet av hälsa. De två förstnämnda 

strategierna genomsyras enligt författarna av det traditionella synsättet att hälsa är detsamma som 

frånvaro av sjukdom. Detta synsätt benämns av Hansson som patogenes och betyder att fokus 

ligger på att hitta sjukdomens orsaker och bekämpa denna. Att främja hälsa menar Hansson samt 

Ljusenius och Rydqvist däremot syftar till att undersöka vad som bidrar till god hälsa och hur 

denna kan bevaras. Hansson benämner detta som salutogenes. I denna studie kommer vi fokusera 
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på hälsa och stress ur ett salutogent perspektiv det vill säga peka på det som är starkt och friskt 

hos individen. Detta i likhet med Antonovsky (2005) som menade att det intressanta är att se hur 

människor kan bevara eller uppnå hälsa under kaos, påfrestningar och stress.  

 

2.2 Centrala begrepp 

2.2.1 Stress 
	  
Selye (1958) definierar stress som kroppens svar på en påfrestning eller utmaning. En 

uppvarvning för att mobilisera energi. Under energimobiliseringen anpassar sig kroppen för att 

klara av en stor fysisk ansträngning. Detta är en fysiologisk reaktion som sker förutsättningslöst 

vilken hjälper oss att klara av påfrestningar och är av vikt för vår överlevnad (ibid). Begreppet 

stress är idag något som enligt Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001) ofta 

används för att beskriva hög arbetsbelastning, högt tempo och tidsbrist. Detta synsätt kopplas 

ihop med den negativa stressen vilket är den ohälsosamma påfrestning som en individ utsätts för 

när förväntningar och krav är högre än den förmåga denne besitter (ibid).  

 

2.2.2 Coping 
	  
Theorell (2012) beskriver coping som individens strategier och förmåga att hantera påfrestningar 

och krav. Theorell nämner kontroll-lokus som en viktig aspekt på coping. Kontroll-lokus 

beskriver var individen anser sig ha möjlighet att göra något åt ett problem och delas upp i två 

former. Intern kontroll-lokus vilket betyder att individen anser sig ha de resurser som krävs för 

att själv lösa problemet samt extern kontroll-lokus vilket betyder att möjligheten att lösa 

problemet ligger utanför individen (ibid).  

 

2.2.3 Lärande 
	  
Illeris (2007) beskriver lärande på följande sätt “Lärande är varje process som hos levande 

organismer leder till en varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande.” (s.13). Egidius (2003) beskriver hur Dewey, pedagog och 

pragmatismens frontfigur, menar att lärandet inte bara pågår under en viss period i livet utan att 
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det kan ses som en livslång process. Lärandet är en intellektuell och kommunikativ process och 

det är av samhällets erfarenheter som människan lär (ibid). I likhet med detta menar Illeris att 

lärandet är invävt i samhälleliga sammanhang och att människan under livet lär i ett samspel med 

omvärlden i den fysiska och sociala värld denne lever i.  

 

2.3 Stress 
 
Stress är kroppens naturliga sätt att reagera på yttre påfrestningar och kan beskrivas som en 

obalans mellan de krav människor upplever i förhållande till vilka resurser som finns att tillgå för 

att hantera dessa påfrestningar (Åsberg et al., 2010). Socialstyrelsen (SoS, 2001) delar upp 

stressbegreppet i tre nivåer, stressorerna i omgivningen, individens sätt att hantera påfrestningen 

samt den psykologiska, beteendemässiga och fysiologiska reaktionen. Sand, Sjaastad, Haug och 

Bjålie (2006) beskriver att rent fysiologiskt under dessa tre nivåer tolkar hjärnan den information 

som tas in och sänder ut hormoner i kroppen i form av adrenalin, nordadrenalin och kortisol. 

Dessa hormoner frisätter energi som på kort sikt bidrar till att prestationsförmågan ökar. Det som 

då sker i kroppen är att puls och hjärtfrekvensen stiger vilket resulterar i en ökad syretransport 

till muskler och hjärna (ibid). Hans Selye (1958) menade att en individ går igenom fyra faser när 

denne utsätts för en stressreaktion. Dessa fyra faser benämns som General Adaption Syndrome. 

Den första är alarmfasen då vi bearbetar faran och hur vi ska hantera denna, den andra är 

motståndsfasen då vi samlar energi för att möta faran, den tredje är uttröttningsfasen vilken är 

konsekvensen av den energi som förbrukats samt den sista fasen vilken är kollapsen då vi inte 

kan hantera den stressfyllda situationen (Perski, 2003).   

 

2.3.1 Stress och ohälsa 
	  
Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2013) rapporterar att stress ökar i vårt samhälle då vi utsätts för 

allt fler påfrestningar. Stress är enligt FHI den främsta orsaken till att yrkesverksamma 

människor blir sjukskrivna idag. Åsberg et al. (2010) beskriver långvarig stress utan 

återhämtning som den typ av stress som är farlig för människan. Detta i enlighet med 

Socialstyrelsen (SoS, 2001) som menar att perioder av uppladdning och anspänning måste varvas 

med återhämtning i form av kortare och längre perioder av vila. Även om uppvarvningsperioden 
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präglas av glädje och lust krävs återhämtningsperioder (ibid). Under långvarig stress utan 

återhämtning ställer kroppen enligt Åsberg et al. in sig på överlevnad och viktiga funktioner i 

kroppen kan stängas av som på sikt ger konsekvenser för hälsan. Författarna skriver att symptom 

som till exempel sömnbesvär, ångest och försämrat minne kan uppstå. Shors (2004) menar i linje 

med detta att stress har en negativ påverkan på inlärningen och förmågan att komma ihåg saker 

och att stressfyllda händelser i livet på så sätt kan ha djupgående effekter på hälsan och den 

kognitiva förmågan (ibid). Den långvariga stressen kan enligt Åsberg et al. även ge upphov till 

fysiska besvär som värk i axlar, nacke och rygg. Människor klarar för det mesta av att hantera 

stress i det vardagliga livet, men saknas balans mellan den stress som upplevs och återhämtning 

sänder kroppen ut signaler om att stressnivån i kroppen är för hög vilket kan resultera i psykisk 

utmattning (ibid). I likhet med detta visar en studie att långvarig stress kan ge rubbningar i 

serotoninsystemet vilket är av vikt för känsloreaktioner och normal reglering av stress 

(Jovanovic, Perski, Berglund & Savic, 2011). Bosma-den Boer, Van Wetten och Pruimboom 

(2012) och även FHI menar att den miljö vi idag lever i har lett till en ökning av den 

psykosociala stressen. Detta kan i sin tur leda till mindre fysisk aktivitet samt sämre matvanor 

och denna kombination av ohälsosamma faktorer leder enligt Bosma-den Boer et al. till sjukdom 

och ohälsa bland befolkningen. SoS listar signaler som indikerar en oacceptabel stressnivå: 

 

● Trötthet trots att man sovit ostört och länge under ett flertal nätter. 

● Att man reagerar olikt mot vad man brukar samt att man inte bryr sig om saker i samma 

utsträckning som förr. 

● Kroppsliga symptom som till exempel magsmärtor, huvudvärk och hjärtklappning. 

● Irritation över småsaker. 

 

2.3.2 Positiv och negativ stress 
	  
Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001) menar att det kan vara svårt att bedöma 

om en stressfylld situation är bra eller dålig i det moderna samhället. Vidare beskrivs positiv 

stress som måttlig, stimulerande och något som hjälper oss att nå ett mål. Den positiva stressen 

hjälper oss att hålla en situation under kontroll (ibid). I likhet med detta beskriver Malmström 

och Nihelen (2002) att positiv stress innebär att pendla mellan anspänning och återhämtning och 
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att denna omväxling hjälper att bibehålla välbefinnande och en produktiv arbetsprestation. Den 

fysiologiska påfrestning som kroppen utsätts för i situationer vi inte kan hantera eller påverka 

benämner Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån däremot som negativ stress. 

Malmström och Nihelen menar att denna typ av stress kan ge negativa konsekvenser både för 

den enskilda individen och för organisationen. Därför anser Malmström och Nihelen att vi måste 

lära oss att reglera våra tankar och beteenden för att undvika negativ stress och bibehålla den 

positiva stressen. Pipe och Wilson (2010) anser också att långvarig stress är negativt men att 

stress blir positivt så fort man lärt sig att hantera den rätt. Vidare beskriver författarna hur stress 

gör oss smartare samt tvingar oss att ta beslut och ansvar och på så vis bli mer handlingskraftiga. 

Stress är enligt Pipe och Wilson oundvikligt och genom att lära sig att hantera stress kan det 

användas till sin fördel. Stress kan då vara motiverande och energigivande samt bidra till ett 

meningsfullare liv (ibid). Detta går hand i hand med Ekman och Arnetz (2013) som beskriver att 

stress påverkar alla på ett eller annat vis och att den rätt hanterad och i lagom mängd kan leda till 

ett ökat välbefinnande och full potential hos individen. Detta kan i motsats till den långvariga, 

negativa stressen enligt Ekman och Arnetz främja både individ, organisation och samhälle. 

 

2.3.3 Arbetsrelaterad stress  
	  
Holmgren, Fjällström Lundgen och Hensing (2011) menar att det finns ett samband mellan 

arbetsrelaterade faktorer som till exempel höga mentala och fysiska krav, lågt socialt stöd och 

fysiska samt psykiska symptom och sjukskrivningar. Detta stöds av Arbetsmiljöverket (2002) 

och Thulin-Kantze (2006) som menar att den yrkesverksamma befolkningen känner sig allt mer 

stressade. Detta tros bero på yrkesverksamhetens många omstruktureringar, den ökade stressen 

leder i sin tur till sjukdom med sjukskrivningar som följd. Socialstyrelsen (SoS, 2009) 

presenterar i deras nationella folkhälsorapport att den arbetsrelaterade stressen ökar risken 

betydligt för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Holmgren et al. menar också att 

personrelaterade faktorer som till exempel att arbeta över sin förmåga och att ställa höga krav på 

sig själv i arbetet även det kan leda till muskuloskeletala besvär, försämrad psykisk hälsa samt 

utmattning. Andra exempel på faktorer som kan orsaka arbetsrelaterad stress är: för stor 

arbetsbörda och otillräckligt med tid, avsaknad av stöd från chef och arbetskamrater, att vara 

utsatt för våld eller hot om våld samt risken att felhandlingar i sin yrkesroll kan ge 
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samhällskostnader eller riskera människors liv eller hälsa (Arbetsmiljöverket & Statistiska 

centralbyrån, 2001). Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2013) presenterar elva folkhälsomål, mål 

nummer fyra behandlar hälsa i arbetslivet. Detta folkhälsomål syftar till att främja en psykiskt, 

fysiskt och socialt god arbetsmiljö samt att kraven i arbetslivet ska balanseras mot människors 

möjlighet att må bra och fungera under hela arbetslivet. Detta för att stoppa den negativa trend 

som presenteras ovan (ibid).  

 

Krav-kontroll-stöd-modellen används ofta vid kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden. 

Modellen beskriver relationen mellan krav, kontroll och stöd (Theorell, 2012). Krav-kontroll-

stöd-modellen visar att arbete som är krävande men stimulerande och som innehåller mycket 

egenkontroll samt beslutsutrymme ger positiva effekter både psykologiskt och fysiologiskt. Ett 

arbete som är krävande men inte stimulerande samtidigt som egenkontrollen är låg och 

beslutsutrymmet litet kan däremot leda till stressrelaterade sjukdomar (ibid).  

 

Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen (Theorell 2012, figur 1.3, s.22). 

 

Arbete kan delas in i fyra typer beroende på nivå av krav och egenkontroll (Arbetsmiljöverket & 

Statistiska centralbyrån, 2001): 

Arbete med hög anspänning- Höga krav samtidigt som man har liten möjlighet att påverka och 

kontrollera arbetet och det som sker. 
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Aktivt arbete- Höga krav samtidigt som man har stor möjlighet att kontrollera kraven. 

Passivt arbete- Låga krav samtidigt som man har liten möjlighet att påverka och kontrollera 

arbetet och det som sker. 

Arbete med låg anspänning- Låga krav samtidigt som man har stor möjlighet att påverka och 

kontrollera arbetet och det som sker (ibid). 

 
2.3.4 Yrken med stor andel negativ stress 
	  
Enligt Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001) ökar andelen kvinnor som arbetar 

under hög spänning, det vill säga blir utsatta för en stor andel negativ stress, inom flertalet 

områden. En tydlig ökning kan speciellt ses hos landstingsanställda. Bland män kan man också 

se en ökning av de som arbetar under hög spänning. Arbetsmiljöverket och Statistiska 

centralbyrån anger yrken med stor andel negativ stress:  

 

● Yrken inom vården som till exempel sjuksköterska, läkare och andra hälso- och 

sjukvårdsspecialister 

● Säkerhetspersonal  

● Lärare 

● Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 

 

I likhet med detta listar Statens folkhälsoinstitut (FHI, 2013) läkare, hälso- och sjukvårdspersonal, 

gymnasielärare och grundskolelärare som yrken med en stor andel stress. Dessa yrken leder 

enligt FHI till flest antal sjukskrivningar. I linje med Arbetsmiljöverket och Statistiska 

centralbyrån som anger säkerhetspersonal som ett stressfyllt yrke så menar Kecklund, Eriksson 

och Åkerstedt (2006) att poliser har en påfrestande psykosocial arbetsmiljö med hög andel av 

stress och att oregelbundna arbetstider i kombination med den påfrestande arbetsmiljön utgör 

problem med både sömn och trötthet. Thulin-Kantze (2006) menar att även chefer har en 

stressfylld yrkesroll. Författaren beskriver hur chefers roll blir allt bredare och att många utav 

dessa upplever frustration som kan kopplas ihop med organisationens inställning samt oklarheter 

i arbetsfördelningen. Chefer är tvungna att fatta avgörande beslut och osäkerheten i att veta om 
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rätt beslut togs kan också vara en källa till stress. Många företag lägger också det totala ansvaret 

för budget och personal hos chefen vilket Thulin-Kantze också menar kan leda till negativ stress. 

 
2.4 Copingstrategier och påverkansfaktorer – stress 
 
Socialstyrelsen SoS (2001) menar att stress uppstår i samspelet mellan individ och omgivning, 

när en individ måste använda en stor del av sina resurser för att klara av en påfrestning. Coping 

blir ett centralt begrepp då det handlar om individens sätt att hantera påfrestningarna (ibid). 

Copingstrategier definieras av Lazarus och Folkman (1984) som den beteendemässiga och 

kognitiva respons som bidrar till att minska kraven i en situation av stress. I likhet med detta 

menar SoS att omgivningen påverkas av individens reaktion på stressoren vilken kan ändras och 

bli fler eller färre. Vidare beskriver Lazarus och Folkman coping som ett begrepp vilket ofta 

används för att förklara varför vissa individer lättare kan hantera svåra livssituationer och stress 

samtidigt som dessa bibehåller en hälsosam livsstil. Coping har enligt Theorell (2012) på så sätt 

en stor betydelse för den psykosociala miljön. Lazarus och Folkman menar också att hur 

individen själv värderar och bedömer sin förmåga att hantera en specifik påfrestning är en stor 

del av copingen. Lazarus och Folkman skiljer emellertid på två olika strategier inom coping. Den 

ena är känslofokuserad coping vilken handlar om att hantera känslor som dyker upp i samband 

med den påfrestande situationen genom att acceptera och anpassa sig. Enligt Lazarus och 

Folkman är det vanligt att till en början bemöta en överväldigande situation i form av 

försvarsmekanismer och förnekande. Den andra strategien är problemfokuserad coping vilken 

syftar till att använda sig av strategier för att hantera eventuella problem och på så sätt förändra 

den påfrestande situationen.  

2.4.1 Vad kan påverka en individs förmåga att hantera stress? 
	  
Ovan har vi gått igenom teorier kring coping vilket alltså är individens sätt att hantera 

påfrestningar men vilka faktorer kan påverka en individs copingförmåga?  

 

Vilken copingstrategi man som individ väljer kan enligt Lazarus och Folkman (1984) vara olika 

även om man utsätts för samma stress. Detta kan bero på medfödda faktorer eller färdigheter en 

individ förskaffat sig (ibid). Antonovsky (2005) menar att känslan av sammanhang, ett begrepp 
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som benämns KASAM, har en stor betydelse för hur en individ hanterar påfrestningar. 

Antonovsky delar upp begreppet i tre aspekter, att man har förståelse för det som sker, att man 

har de resurser som krävs för att hantera det som sker samt att man känner en mening med det 

man gör. En stark upplevelse av samtliga aspekter samt en god förmåga att förstå sig själv, sin 

situation och sina känslor menar Antonovsky gör individen mer motståndskraftig för kroppsliga, 

psykiska och sociala påfrestningar. Dessa individer kan enligt Antonovsky lättare finna lämpliga 

lösningar på stressfyllda situationer eller livskriser, de är mer flexibla och framsynta och 

upplever därför sitt liv som meningsfullt trots motgångar. En stark KASAM eller 

copingbenägenhet menar Antonovsky på så vis är skillnaden mellan att vissa individer blir sjuka 

av påfrestningar medan andra förblir friska och kanske till och med vidareutvecklas och stärks.  

 

2.4.2 Tankesätt och personlighet 
	  
Crum, Salovey och Achor (2013) menar att det egna tankesättet kan påverka den upplevda 

stressen. Detta i likhet med Boyraz och Lightsey (2012) som anser att det finns ett samband 

mellan positivt tänkande i stressfyllda situationer och känslan av meningsfullhet i livet. 

Författarna beskriver hur individer som har en hög nivå av positivt tänkande känner högre 

meningsfullhet i livet även under stressfyllda event vilket underlättar hanteringen av stress. Hur 

man tänker i relation till stress kan inte bara påverka den upplevda stressen utan också en 

individs hälsa och risk att dö i förtid visar en studie gjord av Keller et al. (2012). Författarna 

undersökte förhållandet mellan mängden stress, den egna uppfattningen av hur stress påverkar 

hälsan och hälsa och dödlighet hos individer. Keller et al. kunde se att höga nivåer av rapporterad 

stress och en stark uppfattning av att stress påverkade hälsan var oberoende associerat med en 

ökad risk för sämre fysisk och psykisk hälsa. De som rapporterade en hel del stress och en stark 

tro på att stress påverkade deras hälsa hade också en 43 % ökad risk att dö i förtid. De som 

uppgav mycket stress men lite tro på att stress påverkade deras hälsa hade däremot en mindre 

risk att dö i förtid (ibid). Eisenbarth (2012) kommer i sin studie fram till att även självkänslan 

spelar en viktig roll i relation till stress. Författaren menar att om en individ tänker på ett positivt 

sätt kring sin egen kompetens och sitt egenvärde kan den upplevda stressen minskas och 

hanteringen av en påfrestande situation underlättas. Detsamma gäller motsatsen, om en individ 

tänker mindre bra tankar om sig själv kan stressen istället öka. Eisenbarth menar på så sätt att en 
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god självkänsla kan hjälpa till att hantera stress. I linje med ovanstående kan man läsa på 

Helpguide.org (2013) att positivt tänkande kan eliminera stress genom att det hjälper till att inte 

förstora negativa aspekter av en situation. Det är enligt Helpguide.org viktigt att identifiera 

negativa tankar och släppa dessa genom att fokusera på positiva egenskaper hos sig själv i en 

stressfylld situation. I likhet med detta och vad Eisenbarth nämner om självkänsla beskrivs på 

Helpguide.org också att en god sådan tillsammans med att inte sträva efter perfektion i en 

påfrestande situation reducerar stress.  

 

2.4.3 Fysisk aktivitet och Matvanor 
	  
Fysisk aktivitet är enligt Morrison och Bennet (2009) en effektiv metod för att reducera och 

motverka stress samt stressrelaterade sjukdomar. Detta går hand i hand med Statens 

Folkhälsoinstitut (FHI, 1999) som menar att fysisk aktivitet anses ha goda effekter på folkhälsan 

då den ökar prestationsförmågan och minimerar risken för bland annat stressrelaterade 

sjukdomar. FHI beskriver också hur motion är en värdefull grund för människors välbefinnande 

samtidigt som den motverkar psykisk ohälsa. Morrison och Bennet menar i likhet med detta att 

fysisk aktivitet ger stora psykologiska fördelar och stärker känslan av att kunna påverka sin 

situation vilka samtliga är viktiga faktorer för att effektivt kunna hantera stress. Detta styrks av 

Rimmele et al. (2007) vars studie visade att vältränade män svarar med betydligt lägre kortisol 

nivåer samt hjärtfrekvens vid exponering av stress i jämförelse med otränade män. De som var 

vältränade var också lugnare och behöll humöret bättre under stress. Rimmele et al. kunde 

därmed dra slutsatsen att de som är vältränade reagerar mindre negativt mot psykosociala 

stressfaktorer. Schnohr, Kristensen, Prescott och Scharling (2005) menar också att fysisk 

aktivitet minskar stressnivåerna och ökar välbefinnandet vilket gör oss mer motståndskraftiga 

mot stress. Vad vi äter spelar enligt Morrison och Bennet och även Livsmedelsverket (2013) en 

betydelsefull roll för hälsan och goda matvanor kan enligt dem precis som fysisk aktivitet 

förebygga ohälsa och många sjukdomar vilka har ett samband med stress. Bra mat och matvanor 

stärker också vår prestationsförmåga och gör att kroppen fungerar optimalt vilket gör oss mer 

motståndskraftiga mot stress (ibid).  
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2.4.4 Återhämtning och socialt nätverk 
	  
Ekstedt och Kentää (2011) menar att återhämtning är en förutsättning för att kunna stå emot 

stress och bibehålla ett engagemang i sin yrkesroll. Författarna beskriver återhämtning i två 

former, sömnen som utgör grunden för den fysiologiska återhämtningen samt vilan som 

kännetecknas av till exempel fritidsaktiviteter där individen upplever harmoni. En studie av 

Iwasaki, Mactavish och Mackay (2005) som undersöker fritid och fritidsaktiviteter i relation till 

stresshantering styrker detta. Studien visade att deltagarna ansåg det vara viktigt att ha en social, 

personlig och kulturell fritid för att kunna slappna av samt att detta bidrog till att de kunde 

hantera stress bättre. Utövandet av fritidsaktiviteter fungerar på så sätt enligt Iwasaki et al. som 

en strategi för att hantera stress. Denna strategi har enligt författarna två funktioner, ett avbrott 

från stress och stressfyllda tankar samtidigt som den ger ny energi och skapar förnyelse. Fritiden 

beskrivs av Iwasaki et al. som en oas för psykisk, fysisk och känslomässig återhämtning vilken 

skapar balans och gör individen mer motståndskraftig mot stress (ibid). Detta går hand i hand 

med vad som beskrivs på Helpguide.org (2013) om att en trivsam tillvaro och hälsosam livsstil 

stimulerar både kropp och själ vilket skapar motståndskraft mot stress. Peterson (2011) menar 

också i likhet med detta att ett socialt nätverk av till exempel familj, vänner och arbetskollegor 

ger positiva effekter på psykisk och fysisk hälsa. Det sociala stödet bidrar enligt Peterson till att 

öka det allmänna välbefinnandet hos en individ, öka lugnet och motverka stress samt negativa 

upplevelser av stress.  

 

2.5 Lärande- stress 
 
Lärandet utvecklar funktionalitet, skapar mening samt hjälper oss att hantera olika situationer 

och utmaningar (Illeris, 2007). Egidius (2003) menar att Dewey hade ett stort inflytande på det 

pedagogiska tänkandet. Dewey såg ett starkt samband mellan teori och praktik och ansåg att 

kunskap beskaffades genom att praktiskt genomföra något. Dewey myntade begreppet Learning 

by doing som innebär att lärandet kan fördjupas genom till exempel problemlösning och 

yrkespraktik. Dewey menade att människan lär sig genom handling och arbete, lärandet kan på 

så sätt beskrivas som en effekt av olika erfarenheter (ibid). I Stoltz, Wolffs, Monroes, Farris och 

Mazahrehs (2013) studie beskrivs individen som att denne ständigt vill anpassa sig till krav i den 



	  13	  

sociala världen. Människan strävar efter överlägsenhet och kämpar ständigt för att vara adaptiv 

och för att övervinna underlägsenhet. Genom att göra detta utvecklar människan ett specifikt 

livstema som kan liknas vid en livsstil. Livsstil i kombination med personlighet bidrar till de 

strategier individen lär sig att använda för att ta itu med uppgifter och utmaningar (ibid).  

 

Andersson (2000) menar i likhet med Egidius (2003) att människan lär genom praktisk handling 

men Andersson anser som addering till detta att människan lär genom att tillåtas vara kreativ 

samt att en individs lärande drivs av nyfikenhet. Vidare beskriver Andersson att individen kan 

lära genom att utsätta sig för en utmaning utanför den egna bekvämlighetszonen, författaren ser 

på så vis lärandet som en typ av utveckling. En individ som aldrig utsätts för förändringar eller 

utmaningar kommer enligt Andersson inte att utvecklas då författaren anser att grunden till 

lärande är förändring. I litteraturen kan man finna andra aspekter än Anderssons syn på lärande 

som en utveckling. Säljö (1979) studerade olika perspektiv på lärande och kunde identifiera fem 

olika sätt att förhålla sig till lärandet: 

 

Lärande genom att memorera- Individen förvärvar kunskap genom att till exempel memorera det 

som står i en bok eller det som tas upp på en utbildning. 

 

Lärande genom förvärv av fakta- Individen lär sig fakta och att följa givna riktlinjer för att i ett 

senare skede kunna tillgodogöra sig kunskap i ett praktiskt sammanhang.  

 

Lärande som abstraktion av mening- Individen tolkar den kunskap som denne redan har tillgång 

till. 

 

Lärande som en tolkande process- Individen lär genom att förstå och tolka verkligheten som den 

ser ut. 

 

Säljö (1979) menar i tillägg till detta att vilket förhållningssätt en individ har till lärandet samt i 

vilken situation denne lär är avhängigt intresse, syfte och tidigare erfarenheter.  
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2.5.1 Hur kan en individ lära sig att hantera stress? 
	  
Vi har ovan gått igenom några teorier om vad som kan påverka en individs copingförmåga samt 

allmänt kring lärande. Som följd av detta kan det vara intressant att se på hur en individ kan lära 

sig att hantera stress.  

 

I likhet med begreppet Learning by doing (Egidius, 2003) menar Ekman och Arnetz (2013) att en 

individ kan lära sig att hantera stress genom erfarenhet beskaffad från liknande, påfrestande 

situationer denne upplevt tidigare. Genom att individen känner igen situationen menar Ekman 

och Arnetz att den negativa reaktionen i kroppen inte blir lika stark och att individen därmed kan 

behålla lugnet och bemästra situationen mer effektivt. Att lära sig hantera stress genom 

erfarenheter är enligt Salovey och Mayer (1990) beroende av en individs emotionella intelligens 

det vill säga dennes kapacitet att följa sina egna känslor samt ha förmågan att hantera dessa. Det 

emotionella lärandet vilket innefattar att lära sig följa egna känslor samt känna skillnad mellan 

positiva och negativa tanke- och handlingssätt är enligt författarna viktigt för en individs 

förmåga att hantera en stressfylld situation.    

 

Crum, Salovey och Achor (2013) beskriver att tankesätt kring stress kan ändras på ett positivt 

sätt genom utbildning om vad som utlöser stress och hur man kan hantera den i olika situationer. 

Att till exempel se en film om stress samt att få tips på hur man kan hantera stress i praktiken 

genom att till exempel lära sig identifiera sina egna stressymptom menar Crum et al. är 

värdefulla hjälpmedel som kan ändra tankesättet och därmed reducera stress. Cheng, Kogan och 

Hin-man Chio (2012) menar att de flesta utbildningar kring stresshantering fokuserar på den 

problemfokuserade copingen. Det vill säga den som Lazarus och Folkman (1984) menar syftar 

till användandet av strategier för att hantera eventuella problem I likhet med Crum et al. anser 

Cheng et al. att den känslofokuserade copingen det vill säga en individs tankesätt är lika viktigt 

för hur denne hanterar stress. Cheng et al. menar att utbildningar om stresshantering bör fokusera 

både på personens känslomässiga reaktion och situationens problem vilket ger individen en 

bredare coping repertoar. Detta i likhet med Lazarus och Folkman som menar att en individ som 

är i kontakt med sina egna känslor lättare kan hantera en känslomässig reaktion i förhållande till 

en individ vars förmåga är outvecklad (ibid).   
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2.5.2 Arv eller miljö? 
 

Socialstyrelsen (SoS, 2001) menar att erfarenheter påverkas av den livssituation vi har och att 

detta kan leda till att vår coping också förändras. Det sätt en individ lärt sig hantera stress på är 

enligt SoS alltså inte bara avhängigt arv och barndomsupplevelser utan något som kan förbättras. 

I linje med Theorells (2012) aspekt på coping, kontroll-lokus, genomförde Pedersen, Gatz, 

Plomin, Nesselroade och McClearn (1989) en studie av identiska tvillingar. I studien 

behandlades påverkan av genetiska och miljömässiga faktorer i förhållande till kontroll-lokus. 

Pedersen et al. ville se hur individerna inställning till vad som händer i livet såg ut. Till exempel 

om de ansåg att det var ödet som bestämde eller om individen själv hade ansvar samt om 

framgång kunde bero på tur. Det visade sig att barndomsupplevelser och gener spelar en viss roll 

för hur man lär sig att hantera stress men att erfarenheter från vuxenlivet spelade störst roll (ibid).  

 

 
 

Figur 2: Sambandet mellan omgivning, individ och reaktion (Socialstyrelsen, 2001, figur 3:1, 
s.64)   
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3. PROBLEMFORMULERING 
 

I detta kapitel presenteras studiens problemformulering, syfte samt frågeställningar.  

 

I den litteratur och forskning vi tagit del av finns mycket information om de negativa följderna 

av stress och även olika strategier för att hantera denna. Samtidigt kan vi se att stress är ett stort 

problem i dagens samhälle och att den arbetsrelaterade stressen ökar. Det är därför betydelsefullt 

att identifiera framgångsrika sätt att hantera och motverka stressfyllda situationer på 

arbetsplatsen. Ett sätt att göra detta på kan vara genom att undersöka utmärkande egenskaper och 

faktorer hos de individer som lärt sig att hantera stress i den yrkesverksamma rollen.  

 

Stress som fysiologisk reaktion är inte något negativt i sig utan viktigt för vår överlevnad varför 

vi tänker att människans respons på stresspåslaget spelar en viktig roll i om stress leder till 

sjukdom eller ej. I den litteratur och forskning vi tagit del av beskrivs hur individen kan lära sig 

att reducera och hantera stress men detta har man inte kommit fram till genom att studera 

individer som redan hanterar stress väl. Vi finner det därför intressant att fokusera på de 

individer som hanterar stress väl i sin yrkesroll för att se om vi kan lära något nytt av detta. Vad 

gör dessa individer för att reducera och hantera stressfyllda situationer på arbetsplatsen, vad 

påverkar samt hur har de lärt sig detta? Vi anser att den information vi får ut av studien kan vara 

betydelsefull för att minska arbetsrelaterad stress. Vår förhoppning är också att denna studie kan 

verka som en grund för vidare forskning. 

 

3.1 Syfte och frågeställningar 
 
Studien syftar till att undersöka individer som bedöms arbeta i en stressfylld miljö men som inte 

anses påverkas negativt av arbetsrelaterad stress. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

1. Hur tänker respondenterna i relation till stress? 

2. Hur agerar respondenterna i en stressfylld situation på arbetsplatsen? 

3. Hur tänker respondenterna i en stressfylld situation på arbetsplatsen? 

4. Hur har respondenterna lärt sig att hantera stress? 



	  17	  

5. Gör respondenterna något speciellt för att motverka stress? 
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4. METOD 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera och argumentera för vårt förhållningssätt samt 

tillvägagångssätt under studien. Det första avsnittet redogör för val av metod och följs sedan av 

en presentation av datainsamling, bearbetning av data och analys, avgränsningar samt etik. 

Avslutningsvis diskuteras studiens trovärdighet.  

 

4.1 Val av metod 
 
Vår studie har en kvalitativ ansats då den avsåg att analysera och beskriva ett fenomen. Detta för 

att få en djupare förståelse för det vi studerade (Merriam, 1994). Den kvalitativa ansatsen bygger 

enligt Cohen, Manion och Morrison (2011) på en fördjupad insikt om människors handlingar och 

är lämplig för att undersöka människors upplevelser och syn på verkligheten. Enligt Patel och 

Davidsson (2003) är det viktigt att utgå från studiens syfte och frågeställningar för att komma 

fram till ett tillvägagångssätt som på bästa sätt kan besvara dessa. Detta tog vi hänsyn till vid vårt 

val av datainsamlingsmetod och beslutade oss för att genomföra intervjuer. Enligt Cohen, 

Manion och Morrison (2011) är intervjun ett flexibelt verktyg för datainsamling och denna ger 

utrymme för spontanitet samt följdfrågor vilket kan ge svar på djupgående frågor. Detta ansåg vi 

vara av vikt för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. Vi designade vår intervjuguide 

utifrån syfte och frågeställningar (se bilaga 2). Intervjuerna var semistrukturerade vilket enligt 

Cohen et al. innebär att samma frågor med öppna svarsmöjligheter ställs till samtliga 

respondenter. Detta anser vi i likhet med Cohen et al. gav respondenterna en likvärdig möjlighet 

att uttrycka sin åsikt om samma frågor. 

 

4.2 Urval och datainsamling 
 

4.2.1 Urval 
	  
Studien avsåg att undersöka individer vilka bedömdes ha en stressfylld yrkesroll men som 

uppfattades hantera den arbetsrelaterade stressen väl. Kriterierna för deltagande var en, enligt 

forskning och litteratur, stressfylld yrkesroll samt en uppfattning av oss eller annan person att 
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individen hanterar stress väl. Vi hade inget kriterium för kön eller ålder. Den urvalsmetod vi valt 

att använda kan på så sätt liknas med något som Merriam (1994) benämner som kriterierelaterat 

urval då respondenterna skulle uppfylla kriterierna: stressfylld yrkesroll samt god 

stresshanteringsförmåga. Vidare kan det ses som ett snöbollsurval vilket innebär att man 

kontaktar relevanta personer som i sin tur kan rekommendera ytterligare respondenter (Trost, 

2001). Intervjuerna nådde mättnad efter sex respondenter då vi ansåg att ingen ny information 

kom fram vid det sista intervjutillfället. 

 

4.2.2 Insamling av data 
	  
Respondenterna fick som en del av intervjun beskriva en stressfylld situation som hänt eller ofta 

händer på arbetsplatsen detta för att få en upplevelsebeskrivning av en konkret situation. Vår 

avsikt med detta var att respondenterna genom att ha en utgångspunkt i den situationen lättare 

skulle kunna beskriva hur de agerar och tänker i en stressfylld situation. Öppna frågor kring 

synen på stress personligheten samt om respondenterna gör något speciellt för att motverka stress 

ställdes för att kunna se om detta påverkar förmågan att hantera stress i yrkesrollen. Vi bad också 

respondenterna beskriva hur de lärt sig att hantera stressfyllda situationer på arbetsplatsen. Vi 

utförde enligt Kvales (1997) rekommendationer först en provintervju för att se hur frågorna 

uppfattades samt om informationen vi fick ut av intervjun kunde svara på studiens syfte. Efter 

denna gjordes några mindre förändringar och omformuleringar av intervjufrågorna.  

 

I samband med förfrågan om deltagande skickade vi ut Missiv (se bilaga 1) via email med en 

presentation av oss själva, studiens syfte, etiska förhållningssätt och att intervjun skulle bandas. 

Detta i linje med det som Kvale (1997) beskriver som en väl genomförd intervju. Intervjuerna 

utfördes sedan på respondenternas respektive arbetsplatser och tog mellan en halv timme och en 

timme. Vi satt avskilt med stängd dörr och intervjuerna utfördes tack vare detta ostört. Med 

respondenternas godkännande bandades intervjuerna. Samtliga respondenter svarade på alla 

frågor. Vi gjorde tre intervjuer var och frågade innan vi började om det gick bra att dessa 

bandades vilket samtliga respondenter gav samtycke till. Intervjuerna avslutades med att fråga 

respondenterna om de hade något övrigt att tillägga. Detta också i enlighet med Kvales 

rekommendationer om att låta respondenterna komma till tals sist i intervjun. Kvale menar också 
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att det är viktigt att inte påverka respondentens svar varför vi försökte hålla oss neutrala och 

undvika ledande frågor under intervjun. Vi försökte också att, under intervjuns gång, försäkra oss 

om att vi förstått respondenternas svar genom att omformulera dessa och fråga om vi förstått 

korrekt, något som Kvale benämner som tolkande frågor.  

	  

4.3 Bearbetning av data och analys 
 
Då vi intervjuade var och en lyssnade vi efter varje utförd intervju tillsammans på inspelningen 

och började reflekterade över likheter och skillnader mellan respondenternas svar. För att inte 

missa något och stärka vår reliabilitet arbetade vi i linje med Kvales (1997) rekommendationer. 

Detta innebar att vi, efter att ha lyssnat på intervjun tillsammans, transkriberade våra egna 

utförda intervjuer. Efter detta gick vi igenom transkriberingarna tillsammans för att få en översikt 

över materialet. Nästa steg i analysen var att vi enligt något som Kvale benämner som 

meningskoncentrering tog ut det viktigaste i alla svar. Analysen av data ledde fram till våra 

kategorier och mönster. Vi skrev även ned egna reflektion under bearbetningen och detta 

sammanslaget blev sedan underlaget till vår analys av resultatet i diskussionsdelen (se kapitel 6).  

 

4.4 Avgränsningar 
 
I denna studie har vi avgränsat oss till stressfyllda situationer på arbetsplatsen. Denna studie 

säger på så vis inget om hur individerna hanterar eller har lärt sig att hantera stress i andra 

situationer.  

 

4.5 Etik 
 
Under studiens gång har vi följt etiska aspekter. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra delar som 

forskare bör ta hänsyn till. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Vi anser oss ha uppfyllt dessa genom att i missivet informera 

respondenterna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att detta kan avbrytas när som 

helst under studiens gång. Vi informerade också både i missivet och i samband med 

intervjutillfället om att respondenterna var anonyma och att den data vi samlade in inte skulle 
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komma att visas i sin helhet för någon utomstående (ibid). I missivet fanns också 

kontaktuppgifter till oss och vår handledare samt information om att uppsatsen kommer att 

publiceras i Diva, en elektronisk publiceringsdatabas för forskningspublikationer och 

uppsatser/examensarbeten, vid Högskolan i Gävle. Vår förhoppning ur en etisk synvinkel är att 

respondenterna med detta kände sig trygga att delta i studien.  

 

4.6 Trovärdighet  
 
För att få ut så värdefull data som möjligt var vi noggranna när vi sökte efter respondenter att 

dessa på ett utmärkande sätt hanterade stressfyllda situationer väl på sin arbetsplats. Att vi enligt 

Kvales (1997) rekommendationer utförde en provintervju för att säkerställa att frågorna skulle ge 

oss relevant data för att svara på studiens syfte anser vi också stärker studiens trovärdighet. 

Vidare har vi genom studiens gång haft ett kritiskt förhållningssätt samt ifrågasatt tolkningar vi 

gjort. Vi har också beskrivit vår forskningsprocess vilket Merriam (1994) menar är av vikt för en 

studies trovärdighet. Patel och Davidsson (2003) beskriver kommunikativ validitet vilket vi 

också anser oss ha uppfyllt genom att använda citat i resultatdelen något som Patel och 

Davidsson menar bidrar till att läsaren själv kan bilda sig en föreställning av de tolkningar vi 

gjort.  
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5. RESULTAT 
 

I detta kapitel redogör vi för studiens resultat. I den första delen presenteras ett mönster på hur 

respondenterna agerar och tänker i stressfyllda situationer. Därefter beskrivs faktorer som 

påverkar respondenternas förmåga att hantera stress. Avslutningsvis presenteras hur 

respondenterna lärt sig att hantera stress i yrkesrollen. 

 

Resultatet är baserat på information från sex kvinnor och män i varierande åldrar inom 

yrkeskategorierna: polis, hälso- och sjukvårds personal och chefsbefattning inom landsting. 

 

5.1 Hur agerar och tänker respondenterna i en stressfylld situation på 
arbetsplatsen? 
 
Svaren på hur respondenterna tänker och agerar i en stressfylld situation sammanvävdes med 

varandra varför vi presenterar resultatet enhetligt från dessa två frågor. Det går att urskilja 

likheter i respondenternas beskrivningar av hur de agerar och tänker för att klara av den 

stressfyllda situationen. Utifrån detta har vi skapat kategorierna: Struktur, acceptans, att behålla 

lugnet och positivt tänkande. Nedan sammanfattar vi respondenternas agerande och tankesätt i 

den stressfyllda situationen utifrån de kategorier vi skapat. 

 

5.1.1 Struktur 
 
Struktur angavs som en form av hantering i den stressfyllda situationen, det beskrevs att ett 

strukturerat arbetssätt hjälper till att reducera stressen. Med struktur menar respondenterna i det 

här sammanhanget att planera sitt arbete, ha framförhållning samt att prioritera arbetsuppgifterna 

i den mån möjlighet finns. Delegering och att ha förtroende för sina medarbetare visade sig vara 

av stor vikt för att kunna strukturera sitt arbete. Respondenterna beskrev att det inte är 

fördelaktigt att tänka att man ska göra allt själv i en stressfylld situation. Respondenterna beskrev 

att de fann det effektivt att skriva ned saker vilket hjälper dem att strukturera och få en översikt 

över sitt arbete detta till exempel genom checklistor.  
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“Jag tänker på att prioritera. Vad är viktigast?” (iv 1) 

 

“Man faller tillbaka på det organisationssinne man har, man gör listor så att man kan se vad man 

ska göra och vad som är viktigast att ta först.” (iv 2) 

 

“Jag förbereder alltid mitt arbete och försöker att ha framförhållning.” (iv 4) 

 

5.1.2 Acceptans 
 
Respondenterna beskrev hur de i en stressfylld situation anser det vara viktigt att acceptera läget 

oavsett hur kaotiskt situationen än är. De menade att det hjälper att vara fokuserad på nuet, att 

anpassa sig efter situationen samt att försöka låta saker ta sin tid. Stress reduceras genom att inte 

alltid försöka hitta den perfekta lösningen för situationen utan den som fungerar bäst i det läget. 

Respondenterna menade också att de accepterar problemen och istället fokuserar på att finna 

lösningar, stressen ökar om energin läggs på problemen. En stressfylld situation på arbetsplatsen 

beskrevs som enklare att acceptera då respondenterna tycker deras arbete är roligt och visste att 

arbetet skulle innebära stressfyllda situationer när de valde det yrket.  

 

“Det tjänar ju ingenting till att stoppa huvudet i sanden.” (iv 2) 

  

“Jag klarar av den för att jag har valt att hamna i den situationen.” (iv 3) 

 

5.1.3 Behålla lugnet 
 
Respondenterna beskrev att de i en stressfylld situation fokuserar på att behålla lugnet. 

Respondenterna menar att detta hjälper genom att de då kan se situationen klart och inte reagera 

instinktivt men också att det inger ett lugn till människorna runt omkring dem. De angav att de 

agerar lugnare än vad som är normalt för situationen. Respondenterna beskrev att de kan 

identifiera sina egna stressymptom i ett tidigt stadium och kan därför lättare behålla lugnet i en 

stressfylld situation. Genom att ta kontroll över situationen infinner sig också ett lugn till 

exempel tar respondenterna sig tid att reflektera över den stressfyllda situationen. 
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“...identifiera att jag börjar känna mig stressad och tänka på det, säga till mig själv att lugna ned 

mig.” (iv 3) 

 

5.1.4 Positivt tänkande 
 
Respondenterna beskriver hur de i den påfrestande situationen ser stresspåslaget som något 

positivt eftersom uppvarvningen ger dem kapacitet till att utföra ett arbete. De beskriver hur de 

använder stress till sin fördel och att den positiva inställningen gör att de lättare kan hantera 

situationen och finna lösningar. Genom att tänka positivt i den bemärkelsen att de har verktyg 

och kunskap för att hantera påfrestande situationer kan de enklare stå emot stress när de utsätts 

för den. Respondenterna tänker också positivt under en stressfylld situation genom att sätta 

denna i perspektiv till verkligheten vilket gör att den känns mer hanterbar.  

 

”Vad är det värsta som kan hända?” (iv 2) 

 

“...att se framåt och inte tänka negativt utan tänka mer lösningsfokuserat.” (iv 6) 

 

“Jag kan ibland känna en negativ känsla till exempel inför en stressande situation men då väljer 

jag att tänka positivt.” (iv 3) 

 

5.2 Faktorer som påverkar förmågan att hantera stress 
 
Vi kan av respondenternas svar urskilja olika faktorer som påverkar deras förmåga att hantera 

stress.  

 

5.2.1 Synen på stress 
 
Vi kunde se ett samband i respondenternas allmänna föreställning om vad stress är. Stress 

kopplades till tidsbrist och oförutsedda händelser som inte går att påverka vilket ofta leder till att 

arbetsmängden ökar. Respondenterna beskrev hur detta i sin tur kan leda till att saker blir ogjorda 

men att stress kan se olika ut i den bemärkelsen att den kan vara både negativ och positiv. En 
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annan aspekt på stress var den fysiologiska reaktionen i samband med en påfrestande situation 

samt en uppvarvning och oförmåga att tänka klart under denna.  

 

“Stress har många ansikten.” (iv 5) 

 

“Det kommer oförutsedda saker som gör att det blir stressigt och som inte följer planeringen.”  

(iv 1) 

“Stress kopplas till tid, att vi generellt aldrig har tid.” (iv 6) 

 

 

Respondenterna nämnde både positiva och negativa aspekter kring stress men det ansågs överlag 

vara något positivt. De menade att stress är positivt i den bemärkelsen att prestationsförmågan 

höjs och att detta hjälper till att på ett mer effektivt sätt utföra sina arbetsuppgifter då en 

stressfylld situation kräver ett strukturerat arbete. Stress beskrevs även som positivt för 

motivationen och att den bidrar till ökad koncentration. Respondenterna menade att stresspåslag i 

påfrestande situationer på arbetet gör dem fokuserade och taggade vilket de anser hjälper dem att 

klara av situationen. 

 

“Det positiva med stress är att det blir fart och händer något. Kan man då använda stress på ett 

bra sätt så blir det ett flow som jag gillar, tiden går fort och det händer saker. ” (iv 4 ) 

 

“All stress är inte negativ! Ofta vill jag ha en liten stress på mig när jag ska prestera. Det gör att 

jag blir ännu bättre på det jag gör.” (iv 5) 

 

“Jag känner att jag inte själv påverkas så mycket av negativ stress så är väl stress för mig något 

positivt.” (iv 6) 

 

Respondenterna anser att stress är negativ när den pågår under en längre tid och då den upplevs 

som ohanterbar. Den negativa stressen beskrevs som en följd av oavslutade arbetsuppgifter och 

när nya arbetsuppgifter tillkommer innan gamla är avslutade. Av respondenternas svar kunde 
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man se att dessa anser att de positiva aspekterna överväger de negativa i en påfrestande och 

yrkesrelaterad situation.  

 

“Om det inte blir i överkant där jag känner att stressen inte är hanterbar.” (iv 1) 

 

5.2.2 Personliga egenskaper 
 
Respondenterna ansåg att deras personlighet spelade en viktig roll för deras förmåga att hantera 

yrkesrelaterad stress. De beskrev sig själva som strukturerade, lugna och trygga i sitt sätt att vara. 

I respondenternas svar kan man också urskilja en stark tro på sig själv samt förmågan att vända 

en negativ upplevelse till något positivt. Respondenterna beskriver hur de känner sig säkra i sin 

yrkesroll och att de har den kapacitet som krävs för att utföra arbetet. De uppgav att de inte vet 

om detta beror på arv eller miljö men menar att deras personlighet definitivt ligger till grund för 

hur väl de hanterar stress.  

 

“Har man inte det där lugnet och positiva tänkandet i sig så tror jag att det krävs mycket träning 

och hjälp för att lära sig hantera stress.” (iv 3) 

 

“Jag är inte impulsstyrd på något sätt utan jag vill väldigt gärna ha ordning och reda och en 

struktur i det jag gör.” (iv 2) 

 

Respondenterna beskrev sig själva som handlingskraftiga. De menade också att deras 

personlighet speglade den yrkesroll de valt på det sättet att de till viss del uppskattar utmaningen 

som kommer med deras arbete. Respondenterna beskrev också att deras personlighet bidrar till 

att de samlar på sig användbara erfarenheter i relation till stress genom att de har en öppen 

inställning till att lära sig.  
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5.2.3 Socialt nätverk 
 
Respondenterna nämner att de har ett bra socialt nätverk och goda familjeförhållanden vilket 

bidrar till att de mår bra och enklare kan hantera stressfyllda situationer på arbetet. Det sociala 

nätverket menar respondenterna skapar en grundtrygghet vilket hjälper dem i den 

yrkesverksamma rollen. 

 

 “Har man en grund att stå på så är det lättare att handskas med motgångar och hantera den stress 

som kommer utan att den blir negativ.” (iv 6) 

 

5.2.4 Graden av separation mellan arbete och fritid 
 
Respondenterna anser det vara viktigt att skilja på arbete och fritid vilket de aktivt gör genom att 

sätta tydliga gränser. De beskrev att detta var något som de har förmågan att göra. För att kunna 

hantera stress på ett bra sätt menar respondenterna att de gör saker de tycker om på sin fritid till 

exempel att pyssla med saker hemma, ägna sig åt en hobby, umgås med vänner och familj samt 

lyssna på musik. Respondenterna utövar även fysik aktivitet på sin fritid vilket de menar stärker 

dem psykiskt och fysiskt. Goda sömnvanor nämndes också som värdefullt för att motverka 

negativa effekter av stress. 

 

“Du måste ha roliga saker utanför ditt arbete som gör dig lycklig." (iv 4) 

 

“Min inställning har alltid varit att jobb är jobb och hemma är hemma.” (iv 3) 

 

Det gemensamma i svaren var att respondenterna såg till att ägna sig åt helt skilda saker hemma i 

jämförelse med på arbetet beroende på intresse. De beskrev att detta var viktigt för att fylla på 

med energi och för att klara av de påfrestningar yrkeslivet kan innebära.  
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5.3 Hur har respondenterna lärt sig att hantera stress? 
 
Vi kan se ett mönster på hur respondenterna har lärt sig att hantera stress. De beskriver att de har 

lärt sig genom erfarenheter men också att deras personlighet har bidragit till deras utveckling av 

hanteringen av stress i den yrkesverksamma rollen. 
 

5.3.1 Erfarenheter 
 
Respondenterna beskrev att de lärt sig hantera stress i yrkesrollen genom erfarenheter. De 

beskrev hur de fått värdefulla erfarenheter genom att se hur andra hanterar påfrestande 

situationer relaterat till deras yrke samt genom kunskapsförvärvning i sin egen profession. 

Respondenterna upplever att dessa erfarenheter ger en trygghet och grund att stå på i stressfyllda 

situationer. De förklarade även hur de lättare kan hantera en stressfylld situation som liknar en de 

redan varit med om. Detta genom att de då vet hur de ska hantera stressen och situationen på ett 

optimalt sätt vilket reducerar stresspåslaget. Respondenterna såg positivt på tidigare stressfyllda 

situationer eftersom de ansåg att dessa gett dem verktyg till att hantera stress på ett mer effektivt 

sätt. Det framkom också att utbildning inte var en bidragande faktor till hur de själva lärt sig 

hantera stressfyllda situationer i sin yrkesroll. 

 

 

“Jag tar med mig det som är bra för framtiden…” (iv 5) 

 

“Man får mycket från att man är ung, lär sig av att möta människor.” (iv 6) 

 

“Det viktigaste sättet att hantera stressen på är genom din kompetens, erfarenhet och att kunna 

behärska läget.” (iv 5) 

 

5.3.2 Personlighet 
 
Respondenterna beskrev också att förmågan kommer från deras personlighet. De ansåg sig, att 

till viss del, alltid haft en god förmåga att hantera stress. Respondenterna menade också att deras 

personliga egenskaper gjort det lättare för dem att lära av erfarenheter genom livet.  
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6. DISKUSSION  
 

Detta kapitel inleds med en presentation av resultatet i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Efter detta för vi en metoddiskussion följt av resultatdiskussionen och 

avslutningsvis redogörs för våra slutsatser och förslag till vidare forskning.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka individer vilka bedöms arbeta i en stressfylld miljö 

men som inte anses påverkas negativt av arbetsrelaterad stress. Detta för att se hur dessa agerar 

och tänker i en stressfylld situation för att klara av den. Vi ville också undersöka vilka andra 

faktorer som påverkar deras förmåga att hantera stress samt hur de lärt sig att hantera stressfyllda 

situationer. Studien bygger på kunskap från litteratur, tidigare forskning samt intervjuer.  

 

Studiens syfte är uppnått på så vis att vi kan svara på vad respondenterna gör och tänker i en 

stressfylld situation genom kategorierna struktur, acceptans, behålla lugnet samt positivt 

tänkande. Synen på stress, personliga egenskaper, socialt nätverk och graden på separation 

mellan arbete och fritid visade sig vara faktorer som påverkar respondenternas förmåga att 

hantera stress. De har lärt sig hantera stressfyllda situationer genom erfarenheter samt att 

förmågan kommer från deras personlighet då de, till viss del, anser sig alltid varit bra på att 

hantera stress.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 
Då studien syftade till att beskriva vad som bidrar till dessa människors förmåga att hantera 

stress väl så anser vi att en kvalitativ studie var rätt val eftersom den enligt Merriam (1994) ger 

en djupare och ökad förståelse för det som studeras. Detta val har varit väl genomtänkt och gett 

bra resultat. Vi är dock medvetna om att det finns alternativa sätt att genomföra en studie av detta 

slag.  
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Samtliga respondenter var positivt inställda till studien vid intervjutillfället och uttryckte ett 

intresse för ämnet. Vi upplevde att respondenterna var öppna och svarade utförligt på frågorna 

vilket gjorde att intervjuerna flöt på bra.  

 

En nackdel med intervjuer som metod kan vara att det är svårt att finna tid för genomförandet av 

intervjun varför vi reflekterat kring om en enkätundersökning med öppna frågor hade kunnat 

vara lika effektiv då vår tid var begränsad. Det låg också en utmaning i att hitta respondenter som 

på ett utmärkande sätt hanterar stress väl och med en enkät är det enklare att nå ut till fler 

personer på kort tid. Fördelen med att genomföra intervjuer var dock att vi kunde ställa 

följdfrågor vilket ofta visade sig behövas för att respondenterna skulle fördjupa sina svar. Vi 

tänker att det personliga mötet före och under intervjun bidrog till att respondenterna lättare 

öppnade upp sig kring ämnet. I en enkätundersökning hade det funnits en risk för bortfall på 

grund av detta. På så sätt menar vi att den metod vi valt var att föredra.  

 

Att intervjua en annan person är något som vi under genomförandet av intervjuerna insåg kräver 

mycket av den som intervjuar i form av till exempel lyhördhet, flexibilitet och förmågan att ställa 

följdfrågor relevanta till ämnet utan att vara ledande i motivet. Trots att vi förberett oss genom 

att samla kunskap om intervju som metod samt genom att genomföra en provintervju kände vi att 

detta var en utmaning. Vi uppfattade det dock som att respondenterna kände sig bekväma under 

intervjun och vi fick av dessa ut ett resultat som svarar på vårt syfte vilket pekar på att denna 

metod var lämplig trots att tillvägagångssättet var nytt för oss.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Vi kommer i detta avsnitt utifrån våra egna tankar och reflektioner diskutera och analysera 

resultatet samt knyta an till tidigare forskning och litteratur vilken presenterats i bakgrunden. 

Först kommer vi att diskutera och analysera respondenternas agerande och tankesätt i stressfyllda 

situationer. Vidare kommer en diskussion och analys kring vilka faktorer som påverkar 

respondenternas förmåga att hantera stress. Efter detta behandlar vi hur respondenterna har lärt 

sig att hantera stress. 

  



	  31	  

6.2.1 Agerande och tankesätt i stressfyllda situationer 
 

Vad respondenterna gör för att klara av en stressfylld situation kan definieras som deras 

copingstarategier enligt Lazarus och Folkman (1984) samt Theorell (2003). Utifrån 

intervjusvaren kan vi se att det är en kombination av ett visst agerande och tankesätt som gör att 

dessa människor hanterar stress på ett effektivt sätt. Genom att ha delat in i kategorier vad 

respondenterna gör och hur de tänker i en stressfylld situation har vi fått en översikt över detta. 

Vi tänker dock att dessa kategorier går hand i hand då vi anser att en handling kan vara en följd 

av ett tankesätt och tvärtom.  

 

Respondenterna beskrev hur de är strukturerade i sitt sätt att arbeta vilket gör att de lättare kan 

klara av stressfyllda situationer i sin yrkesroll. Strukturen bidrar också till att stresspåslaget inte 

blir långvarigt. Vi tänker som vi nämner ovan att ett strukturerat arbetssätt är slutprodukten av 

både handling och tankesätt. För att kunna skapa en struktur anser vi att det är av vikt att behålla 

lugnet och för att kunna göra det krävs i sin tur att individen accepterar situationen samt att 

denne tänker positivt och lösningsfokuserat. Vi menar på så vis att respondenterna har en god 

förmåga att hantera känslor i samband med en stressfylld situation samtidigt som de accepterar 

situationen i sig vilket Lazarus och Folkman (1984) benämner som en god känslofokuserad 

coping. Detta styrks av respondenternas beskrivningar om att de tänker positivt, anpassar sig 

efter situationen och behåller lugnet i en stressfylld situation. Respondenterna har också i likhet 

med vad Lazarus och Folkman beskriver som problemfokuserad coping förmågan att finna 

lösningar och sätt att vända den påfrestande situationen. Detta genom att de fokuserar på att hitta 

lösningar inte problem samt att de inte strävar efter den perfekta lösningen utan den som 

fungerar bäst i sammanhanget för att på ett effektivt sätt hantera den stressfyllda situationen.  

 

Att respondenterna har en god förmåga att hantera stressfyllda situationer genom att behålla 

lugnet, skapa struktur, acceptera situationen samt tänka positivt anser vi också beror på att dessa 

har en god förståelse för det som sker. Detta då vi utifrån deras svar anser dem vara väl insatta i 

sin yrkesroll och medvetna om sin egen kapacitet i olika situationer. Vi tänker även att förmågan 

påverkas av att respondenterna har en stark tro på sig själva något som Eisenbarth (2012) menar 

spelar en viktig roll i relation till stress samt att de är medvetna om vilka strategier som fungerar 
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i påfrestande situationer. I intervjuerna framkom också att respondenterna kände glädje och 

mening i sin yrkesroll genom att de uttryckte att de tyckte arbetet var roligt trots att det förekom 

stressfyllda situationer. Allt detta kan vi koppla ihop med Antonovskys (2005) begrepp KASAM, 

känslan av sammanhang. Antonovsky förklarar begreppet som att man i likhet med våra 

respondenter har förståelse för det som sker vilket dessa beskriver att de får genom strukturen 

både genom att tänka strukturerat och att till exempel skriva ned saker. Vidare menar 

Antonovsky att man har de resurser som krävs för att hantera det som sker och detta kan kopplas 

till respondenternas kunskap och tro på sig själva. Den sista beståndsdelen av KASAM beskriver 

Antonovsky som att man känner en mening med det man gör vilket kan styrkas av 

respondenternas uttryckta glädje för sin yrkesroll samt att de vet att de kan förändra situationer 

till det bättre. Detta i kombination med att förstå sig själv, sin situation och sina känslor menar 

Antonovsky gör individen mer motståndskraftig för kroppsliga, psykiska och sociala 

påfrestningar. Vi menar på så vis att respondenterna har en stark KASAM och att detta är en 

bidragande faktor till att de kan hantera stressfyllda situationer i sin yrkesroll väl. Detta 

överensstämmer med Antonovskys anseende om att en stark KASAM är skillnaden mellan att 

vissa individer blir sjuka av påfrestningar medan andra förblir friska. Respondenterna beskriver i 

likhet med detta hur de oftast inte anser sig påverkas negativt av de stressfyllda situationerna på 

arbetsplatsen utan ser dem som hanterbara och utvecklande. Även om respondenterna nämner att 

de ibland kan uppleva ett högt stresspåslag för stunden tänker vi att deras starka KASAM hjälper 

dem så att detta inte utvecklas till negativ stress. Vi kan även koppla detta till Theorells (2003) 

begrepp intern kontroll-lokus vilket innebär var individen anser sig ha möjlighet att göra något åt 

ett problem. Detta eftersom respondenterna anser sig själva ha de resurser som krävs för att 

hantera stressfyllda situationer. Respondenterna kan alltså hantera dessa väl på grund av en stark 

KASAM och intern kontroll-lokus.   

 

Som vi nämnt tidigare anser vi att tankesätt och handling går i hop men vi tänker att det kan vara 

så att ett positivt tänkande i stressfyllda situationer kan ligga till grund för samtliga handlingar. 

Vi tänker i likhet med Crum, Salovey och Achor (2013) att detta tankesätt kan påverka den 

upplevda stressen genom att respondenterna har förmågan att undvika negativa tankar och 

fokusera på vad som kan göras i en stressfylld situation. Vi anser på så vis att det positiva 
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tänkandet skapar utrymme för struktur, bidrar till acceptans samt att det hjälper respondenterna 

att behålla lugnet i stressfyllda situationer.  

 
6.2.2 Synen på stress och personliga egenskaper 
 
Av respondenternas svar kunde vi se att synen på stress och personliga egenskaper är två faktorer 

som påverkar respondenternas förmåga att hantera stress.  

 

I likhet med Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001) som menar att begreppet ofta 

används för att beskriva hög arbetsbelastning, högt tempo och ont om tid så kopplade 

respondenterna begreppet till oförutsedda händelser som inte går att påverka samt tidsbrist. Vi 

kunde också se att de i likhet med Åsberg et al. (2010) beskrev stress som en obalans mellan 

krav och de resurser som finns att tillgå. Trots denna associering till stress poängterade 

respondenterna att de ser stress som positivt då de menar att stresspåslaget fungerar som 

prestationshöjande och hjälper dem att fokusera. Detta går hand i hand med Malmström och 

Nihelen (2002) vilka menar att stress ger en produktiv arbetsprestation.  

 

 

Respondenterna är dock medvetna om att en långvarig och ohanterbar stress är negativ. Detta i 

likhet med Åsberg et al. (2010) som menar att ständig stress utan återhämtning där det finns en 

obalans mellan krav i förhållande till de resurser som finns att tillgå är skadligt för människan 

(ibid). Denna typ av negativ stress var dock något som respondenterna inte upplevt eller ofta 

upplever i sin yrkesroll vilket bekräftar att dessa individer kan bevara hälsa under kaos, 

påfrestningar och stress. Detta trots att de representerar en riskgrupp av yrkesverksamma 

personer vilka löper högre risk än andra att drabbas av negativ stress. Vi kan se att 

respondenterna har en positiv inställning till stress genom att de ser stresspåslaget som en 

tillgång vilket vi anser påverkar deras förmåga att hantera stressfyllda situationer då de till 

exempel lättare kan behålla lugnet och fokusera på att lösa problem. Detta i likhet med Crum, 

Salovey och Achor (2013) som menar att det egna tankesättet kan påverka den upplevda stressen. 

Respondenterna har också en tydlig bild av vad stress är genom att de i linje med Selye (1958) 

beskriver stress som en kroppslig uppvarvning för att mobilisera energi. Detta tillsammans med 
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en uttalad förmåga att identifiera sina egna stressymptom på ett tidigt stadium tänker vi gör att 

deras stresspåslag inte får negativa följder. Vi menar på så sätt att respondenternas positiva syn 

på stress beror på att dessa är medvetna om att de kan hantera den på ett effektivt sätt samtidigt 

som inställningen till stress resulterar i ett positivt tankesätt i stressfyllda situationer. Detta styrks 

av Pipes och Wilsons (2010) resonemang kring att stress blir positivt så fort man lärt sig att 

hantera den rätt. Vi kan av detta dra slutsatsen att respondenterna anser sig själva ha en bra 

förmåga att hantera stress vilket Lazarus och Folkman (1984) menar är en stor del av copingen. 

 

Respondenterna ansåg att de är lugna och strukturerade som personer vilket bidrar till att de 

lättare kan hantera stressfyllda situationer i sin yrkesroll. Stoltz, Wolff, Monroe, Farris och 

Mazahreh (2013) beskriver i likhet med detta hur personligheten bidrar till hur individen hanterar 

uppgifter och utmaningar vilket styrks av respondenterna som menar att förmågan att strukturera 

och behålla lugnet kommer naturligt. De beskrev även sig själva som handlingskraftiga och att 

de ansåg sig ha kapacitet att hantera påfrestande situationer. Att dessa egenskaper skulle påverka 

förmågan att hantera stress styrks av Eisenbarth (2012) som i sin studie kommit fram till att en 

god självkänsla genom vetskapen att man har kompetens minskar den upplevda stressen och 

underlättar hanteringen av den påfrestande situationen.  

 

6.2.3 Socialt nätverk och graden av separation mellan arbete och fritid 
 
Två andra faktorer som visade sig påverka respondenternas förmåga att hantera stress väl var det 

sociala nätverket och att de skiljer på arbete och fritid.  

 

Resultatet pekar på att trygga relationer utanför arbetet påverkar respondenternas förmåga att 

hantera stressfyllda situationer i yrkesrollen. Detta styrks av Holmgren, Fjällström Lundgen och 

Hensing (2011) vilka menar att ett högt socialt stöd kan motverka psykiska och fysiska symptom. 

Vi tänker också i likhet med Peterson (2011) att det sociala nätverket bidrar till att dessa 

individer är lugna och trygga i sig själva vilket i sin tur minskar deras negativa upplevelser av 

stress. 
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Att respondenterna har ett bra socialt nätverk kan kopplas ihop med att de anger att de skiljer på 

arbete och fritid som en viktig faktor till att de kan hantera stress väl. Detta genom att denna 

handling leder till återhämtning genom till exempel fritidsintressen och fysisk aktivitet men 

också att det sociala nätverket prioriteras. Genom att skilja på arbete och fritid värdesätts 

återhämtning och respondenterna beskriver i likhet med vad Ekstedt och Kentää (2011) anser 

vara viktigt att de försöker göra saker som de mår bra av på sin fritid. Ekstedt och Kentää 

beskriver också återhämtning i två former, den fysiologiska återhämtningen i form av sömn samt 

vilan till exempel fritidsaktiviteter där individen upplever harmoni. Respondenternas 

beskrivningar av vad de gör för att återhämta sig kan mest liknas vid det senare och det sociala 

nätverket är en stor del av respondenternas fritidsaktiviteter. I likhet med Iwasaki, Mactavish och 

Mackay (2005) som ser fritidsaktiviteter som en strategi för att lättare hantera stress kan vi se att 

detta hjälper respondenterna att skilja på arbete och fritid då fokus läggs på annat än stressfyllda 

arbetssituationer samtidigt som det ger energi. Som en del av sina fritidsaktiviteter utövar 

respondenterna fysisk aktivitet något som Morrison och Bennet (2009) beskriver som värdefullt 

för att reducera och motverka stress både psykiskt och fysiskt. Respondenterna fokuserar mer på 

de känslomässiga fördelarna av fysisk aktivitet det vill säga att den hjälper dem att slappna av 

och släppa tankarna på arbetet. Detta i linje med Morrison och Bennet vilka menar att fysisk 

aktivitet ger psykologiska fördelar och stärker känslan av att kunna påverka sin situation. Vi kan 

därmed dra slutsatsen att det viktiga inte är vilka fritidsaktiviteter man ägnar sig åt utan det 

faktum att man separerar fritid från arbete för att kunna få återhämtning.  

 

Förmågan att skilja på arbete och fritid menar respondenterna beror på en inställning de alltid 

haft men också att de lärt sig detta genom erfarenheter. Vi kan därför koppla denna förmåga till 

det Stoltz, Wolffs, Monroes, Farris och Mazahrehs (2013) beskriver om att livsstil och 

personlighet bidrar till hur individen lär sig hantera påfrestningar. Vi tänker också i linje med 

detta att respondenternas strukturerade personlighet vilket innebär att de är bra på att prioritera 

det som är viktigt och att se ett större sammanhang i olika situationer bidrar till att de enklare kan 

separera på arbete och fritid. Att respondenterna är handlingskraftiga kan också bidra till att de 

lättare kan sätta tydliga gränser genom att, som de förklarar, till exempel inte svarar på mail på 

fritiden. Resultatet visar också att respondenterna är bra på att identifiera sina egna stressymptom 

vilket kan kopplas till vad Salovey och Mayer (1990) nämner om emotionell intelligens vilket 
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innebär att man har kapaciteten att följa sina känslor. Respondenternas emotionella intelligens 

bidrar på så vis till att dessa i ett tidigt stadium kan identifiera om arbetet tar över deras fritid.  

 

6.2.4 Hur respondenterna lärt sig hantera stress 
 
Erfarenheter i samband med de personliga egenskaper som nämns ovan ansågs vara avgörande 

för hur respondenterna har lärt sig att hantera stressfyllda situationer i sin yrkesroll. Detta styrks 

av Lazarus och Folkman (1984) som menar att valet av copingstrategi beror på medfödda 

faktorer eller färdigheter en individ förskaffat sig.  

 

I likhet med det Egidius (2003) beskriver om Dewey som menade att kunskap erhålls genom att 

man praktiskt genomför något så kan vi se att respondenterna har lärt sig att strukturera, behålla 

lugnet, tänka positivt och acceptera situationen som den är genom att ha varit i stressfyllda 

situationer förut. Detta kan kopplas till Socialstyrelsen (SoS, 2001) som menar att erfarenheter 

kan ändra vår coping. Tidigare erfarenheter har förbättrat respondenternas förmåga att hantera 

stressfyllda situationer då de anpassat sin coping efter de lärdomar de fått samt misslyckanden 

och framgångar. På grund av yrkesrollen har respondenterna även stor erfarenhet av stressfyllda 

situationer och enligt Ekman och Arnetz (2013) blir den negativa reaktionen i kroppen inte lika 

stark om individen känner igen situationen vilket hjälper till att behålla lugnet och bemästra 

situationen mer effektivt. Respondenterna förklarar också att de märkt att det inte lönar sig att 

jaga upp sig i stressfyllda situationer eller att tänka negativt. Som följd av detta har de ändrat sitt 

beteende och fokuserar istället på att strukturera sitt arbete samt lösa problemet. Detta kan 

kopplas till Salovey och Mayer (1990) vilka menar att en individ måste lära sig följa sina egna 

känslor samt att kunna skilja på positiva och negativa tanke- och handlingssätt i en stressfylld 

situation för att denna ska underlättas.  

 

Förmågan att lära på detta vis tänker vi går hand i hand med respondenternas personlighet och 

deras egenskaper vilka ovan även presenteras som en bidragande faktorer till att de hanterar 

stress väl. Respondenterna beskriver att de är handlingskraftiga personer vilket vi kopplar till att 

dessa lättare tar ett steg fram och agerar i påfrestande situationer och på så vis får värdefulla 

erfarenheter. Vi menar att de genom att vara handlingskraftiga personer oftare utsätts för 
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förändringar och utmaningar och vi tänker i likhet med Andersson (2000) att grunden till lärande 

är förändring. Vi anser också att respondenterna är öppna för att lära sig och utvecklas genom 

sina erfarenheter då majoriteten menar att de ser positivt på tidigare upplevda stressfyllda 

situationer då de tagit med sig värdefulla verktyg till att hantera stress från dessa. Detta kan 

liknas med Anderssons beskrivning om att en individs lärande drivs av nyfikenhet och viljan att 

utvecklas. Andersson menar också hur individen kan lära genom att utsätta sig för utmaningar 

utanför den egna bekvämlighetszonen vilket går hand i hand med våra respondenter som menar 

att de uppskattar utmaningen som kommer med deras yrke. Detta i kombination med en lugn och 

strukturerad personlighet vilket bidrar till att dessa personer lättare kan lära av och under en 

stressfylld situation anser vi haft betydelse för hur de lärt sig hantera stress i sin yrkesroll. Detta 

styrks av Säljö (1979) som menar att vilket förhållningssätt en individ har till lärandet samt i 

vilken situation denne lär är avhängigt intresse och syfte. Att lära sig hantera stress genom 

erfarenheter är enligt Salovey och Mayer (1990) också beroende av den emotionella intelligensen, 

förmågan att följa sina egna känslor samt förmågan att hantera dessa.  

 

En individs förmåga att hantera stress är enligt Socialstyrelsen (SoS, 2001) något som kan 

förbättras. Detta styrks av respondenterna som menar att de blivit bättre på att hantera 

stressfyllda situationer genom erfarenheter men de anser sig också alltid, till viss del, ha varit bra 

på att hantera stress. Detta går hand i hand med Pedersens, Gatzs, Plomins, Nesselroades och 

McClearns (1989) studie som visade att barndomsupplevelser och gener spelar en viss roll för 

hur man lär sig att hantera stress men att erfarenheter spelar en större roll. Vi tänker i förhållande 

till detta att en individ kan lära sig att strukturera sitt arbete, att acceptera situationen, behålla 

lugnet och tänka positivt i en stressfylld situation enbart genom erfarenheter men att detta 

lärande underlättas om de egenskaper våra respondenter nämner kommer naturligt. Ingen utav 

respondenterna ansåg heller att utbildning om stresshantering hade eller skulle ha haft en 

avgörande betydelse för hur de hanterar stress idag. Detta styrker att dessa personer enbart lärt 

sig hantera stress genom erfarenheter och att de delvis alltid haft en god förmåga att göra så. Vi 

tänker att respondenternas förmåga att hantera känslor i samband med stressfyllda situationer 

genom att de är lugna och strukturerade personer bidrar till att de inte anser sig behöva 

utbildning. Respondenternas copingförmåga är på så sätt bättre än någon vars känslomässiga 

reaktion är outvecklad vilket Lazarus och Folkman (1984) menar underlättar hanteringen av 
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påfrestande situationer. Cheng, Kogan och Hin-man Chio (2012) menar i likhet med detta att det 

emotionella lärandet är viktigt och att utbildningar om stresshantering bör fokusera mer på 

personens känslomässiga reaktion för att ge en bredare coping repertoar. Något som styrks av 

resultatet i denna studie vilken visar att den känslomässiga copingen är av stor vikt för att 

effektivt kunna hantera stress.  

 

6.3 Slutsatser och fortsatt forskning 
 
Efter att ha genomfört denna studie kan vi se att dessa personer vilka inte påverkas negativt av 

stress trots att de har en stressfylld yrkesroll strukturerar sitt arbete, accepterar situationen, 

behåller lugnet och tänker positivt för att klara av stressfyllda situationer. Copingstrategierna är 

en kombination av ett agerande och tankesätt och påverkas av att respondenterna har en stark 

KASAM samt en utvecklad känslo- och problemfokuserad coping.  

 

Förmågan att hantera stressfyllda situationer väl påverkas av synen på stress vilken är positiv då 

stress ses som prestationshöjande och därmed en tillgång. Denna syn på stress gör att personerna 

kan behålla lugnet och mer effektivt hantera påfrestande situationer. Personliga egenskaper som 

att respondenterna är lugna, strukturerade och trygga i sig själva påverkar också deras förmåga. 

Vidare kan vi se att det sociala nätverket och att respondenterna skiljer på arbete och fritid är av 

stor vikt för trygghet, välmående och återhämtning vilket främjar dessa personers stresshantering.  

 

Vi kan konstatera att man lärt sig att hantera stressfyllda situationer i sin yrkesroll genom 

erfarenheter vilka respondenterna haft enklare att tillgodogöra sig på grund av personliga 

egenskaper. Det visade sig också att respondenterna till viss del alltid varit bra på att hantera 

stressfyllda situationer varför vi kan dra slutsatsen att det är en kombination av arv och miljö 

som bidragit till att de lärt sig hantera stressfyllda situationer på sin arbetsplats väl. 

 

Vi anser det intressant att anlägga ett genusperspektiv på fortsatt forskning genom att jämföra 

män och kvinnor som uppfattas hantera stress väl. Detta för att se om det finns skillnader i 

copingstrategier, påverkansfaktorer samt hur man lär sig hantera stress.  
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Då personliga egenskaper och emotionell intelligens visade sig påverka dessa individers förmåga 

att hantera stressfyllda situationer tänker vi också att det vore av intresse att i vidare forskning 

undersöka hur dessa faktorer kan utvecklas genom utbildning. En fördjupning av 

lärandeprocessen i förhållande till stresshantering kan vara en annan aspekt. 

 

I denna studie framkom att det är viktigt att skilja på arbete och fritid för att främja hanteringen 

av stress i yrkesrollen varför vi menar att vidare forskning också bör fokusera på att identifiera 

verktyg som underlättar detta.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 Missiv 
 

 

 

 

  

 

Uppsala, 2013-10-28 

Hej!   

Vi är två studenter som studerar vår sista termin på det Hälsopedagogiska programmet vid 

Högskolan i Gävle. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete. Studien syftar till att undersöka 

individer som bedöms arbeta i en stressfylld miljö men inte anses påverkas negativt av stress. Vi 

vill ta reda på hur dessa människor har lärt sig att hantera stressfyllda situationer samt vad de gör 

och hur de tänker i en situation av stress på arbetsplatsen. Detta för att kunna identifiera vilka 

faktorer som påverkar deras sätt att hantera stress på arbetsplatsen samt vilka copingstrategier 

individerna använder sig utav. Vår förhoppning är att denna studie ska vara betydelsefull för att 

minska arbetsrelaterad stress. 

 

Ni har blivit utvald att tillfrågas om deltagande i denna studie på grund av att ni upplevs hantera 

stress väl i er yrkesverksamma roll. Vi skulle vilja träffa er för en intervju som beräknas ta cirka 

en timme, med ert medgivande kommer denna att bandas. Intervjumaterialet kommer att 

användas i vår uppsats vilken kommer att publiceras i Diva, en elektronisk publiceringsdatabas 

för forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten, vid Högskolan i Gävle. Medverkan i 

denna studie är frivillig och kan under studiens gång när som helst avbrytas. Som respondent är 

ni anonym och informationen vi får ut av er intervju kommer inte att visas i sin helhet för någon 

utomstående.  

 

I slutet av januari beräknas vårt examensarbete vara färdigt och vid intresse av att ta del av detta 

var vänlig kontakta oss.  
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Vi skulle vara ytters tacksamma över er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Karin och Sofie 

 
Kontaktuppgifter:               Handledare: Maud Söderlund 
Sofie Karlsson                           E-post: msd@hig.se 
E-post: sofiekarlsson79@gmail.com 	   Telefon: 026-64 85 00  
Telefon: 070-730 38 50 
 
Karin Sundin 
E-post: karinsundin84@gmail.com 
Telefon: 0730-48 02 79 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

 

Bakgrund 

Vilket yrke har du? 

 

Syn på stress 

1. Vad tänker du på när du hör ordet stress? 

 

2. Upplever du stress som något positivt eller negativt?  

 

Stressfylld situation 

3. Beskriv en stressfylld situation som har hänt eller som ofta kan hända på din arbetsplats. 

 

4. Hur agerar du i den stressfyllda situationen för att klara av den? 

 

5. Hur tänker du i den stressfyllda situationen? 

 

Hantering av stress 

6. Anser du att din personlighet har betydelse för ditt sätt att hantera stressfyllda situationer på 

din arbetsplast? Om ja: På vilket sätt?  

 

7. Hur har du lärt dig att hantera stressfyllda situationer på din arbetsplats? 

 

8. Gör du något speciellt för att motverka stress?  

 

 

 

 

 

 


