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SAMMANFATTNING 

I vårt arbete har vi analyserat vilka variabler som är mer eller mindre stressande i yrket som 

fastighetsmäklare. De variabler vi valt att undersöka är faktorer inneboende i arbetet, roll i 

organisationen, karriärutveckling, relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat samt 

utomorganisatoriska källor till stress. Sammanlagt medverkade 426 fastighetsmäklare från 8 olika 

fastighetsmäklarföretag i en enkätundersökning. Resultaten har sedan analyserats med hjälp av ett 

flertal olika statistiska analyser. Resultatet från undersökningen innebär en revision av de tidigare 

sex variablerna till fyra nya: organisationsklimat, ansvar, tid och händelser i livet. Slutsatsen är att 

faktorn ”Tid” har fyra gånger så stor inverkan på känslan av arbetsrelaterad stress hos 

fastighetsmäklare i jämförelse med de övriga tre variablerna. Genom resultatet i vårt arbete bidrar vi 

med information till fastighetsmäklarorganisationer, om vilka faktorer de behöver arbeta med för att 

minska den arbetsrelaterade stressen hos fastighetsmäklare. 

 

Nyckelord: Fastighetsmäklare, fastighetsmäklaryrket, stress, arbetsrelaterad stress, faktorer 

inneboende i arbetet, roll i organisationen, möjlighet till karriärutveckling, relationer på arbetet, 

organisationsstruktur och klimat, utomorganisatoriska källor till stress 
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ABSTRACT 

In our work, we have analyzed which variables are more or less stressful in the profession of real 

estate brokers. The variables we chose to examine are the factors intrinsic to job, role in 

organization, career development, relationships at work, organizational structure and climate, and 

extra-organizational sources of stress. A total of 426 brokers from 8 different real estate brokerage 

firms, participated in a survey. The results were then analyzed using a variety of statistical analyzes. 

The results from the survey represent a revision of the previous six variables to four new ones: 

organizational climate, responsibility, time and life events. It is concluded that the factor “Time” 

has four times the impact on the sense of work-related stress among realtors in comparison with the 

other three variables. The result of our work, contribute with information to the real estate 

brokerage organizations, which factors they need to work on, in order to reduce work-related stress 

among brokers. 

 

Keywords: Real estate brokers, the profession of real estate brokers, stress, work-related stress, 

factors intrinsic to job, role in organization, career development, relationships at work, 

organizational structure and climate, extra-organizational sources of stress 
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1. INLEDNING 

I det följande kapitlet kommer en beskrivning av undersökningens bakgrunden och en diskussion 

kring undersökningens problem. Därefter kommer en presentation av studiens syfte innan vi 

avslutningsvis presenterar studiens avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Stress har blivit en fråga av nutida betydelse (Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 2005, s. 14) och 

forskarna har under de senaste decennierna visat ett ökat intresse för att studera sambandet mellan 

stress och psykisk hälsa (Fairbrother & Warn, 2003, s. 8). Medierna behandlar ämnet stress nästan 

på daglig basis. Berättelserna handlar antingen om stressrelaterade sjukdomar, splittring av familjer 

eller det mest extrema, självmord (Fairbrother & Warn, 2003, s. 8). Med denna bakgrund verkar det 

uppenbart att stress är en faktor i dagens moderna liv (Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 2005, s. 

14). På grund av en ständigt föränderlig värld påverkas alla av stress, oavsett ålder, kön, yrke och 

social eller ekonomisk status (Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 2786). Dessa snabba förändringar 

gör så att människor lever större delen av sina liv under stress (Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 

2786). 

 

Definitionen av stress har sett olika ut under åren, ursprungligen som trycket från omgivningen 

(Michie, 2002, s. 67). Ur ett affärsperspektiv, är stress inte en faktor som finns i individen eller 

miljön (Jain et al., 2013, s. 4908). En allmänt accepterad definition av stress idag, är interaktionen 

mellan en situation och en individ (Michie, 2002, s. 67). Michie (2002, s. 67) skriver att stress är de 

psykologiska och fysiska tillstånd som uppstår när en individs resurser inte är tillräckliga för att 

klara av de krav och påfrestningar som ställs i olika situationer. Därför uppstår stress mer sannolikt 

i vissa situationer än andra och för vissa individer än andra (Michie, 2002, s. 67). Motowidlo, 

Packard, & Manning (1986, s. 618) ser på stress som en obehaglig känslomässig upplevelse, 

associerad med inslag av skräck, rädsla, ångest, irritation, ilska, sorg och depression.  

 

Det finns olika tecken på stress som går att se i människors beteende, framförallt i 

beteendeförändringar. Reaktioner som kan uppkomma vid stress kan vara inom området känslor, till 

exempel ångest och depression men det kan även ske genom fysiska symtom, som illamående eller 

huvudvärk (Michie, 2002, s. 67). Betydande hälsoeffekter har rapporterats som beskriver hur ohälsa 

kan uppstå om stressen är långvarig och intensiv, med negativa effekter som hjärtsjukdomar, 

ryggont, ångest och depression (Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor & Millet, 2005, s. 

179). Michie (2002, s. 67) skriver att situationer som kan orsaka stress är de som är oförutsägbara, 
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okontrollerbara, obekanta eller de som involverar konflikter. Historiskt sett har stress skyllts på 

offret snarare än orsaken (Michie, 2002, s. 67).  

 

I Holmes & Rahes (1967, s. 216) ”Social readjustment rating scale” (SRRS), som är en lista som 

visar hur mycket anpassning olika händelser i livet kräver, är det flera av de 43 händelserna i listan 

som handlar om arbete. Även Sarason, Johnson, & Siegel (1978, s. 944–945) har flera händelser 

som har med arbetet att göra i sin lista över händelser i livet, ”Life experiences survey”. I SRRS är 

det flera händelser som har med arbetet att göra, som ligger högt upp i listan, vilket innebär att det 

är de händelserna som anses kräva mest anpassning och därför kan skapa mest stress (Holmes & 

Rahe, 1967, s. 216). Till exempel ligger “Business readjustment” på plats 15, “Change in different 

line of work” på plats 18 och “Change in responsibilities at work” på plats 22 (Holmes & Rahe, 

1967, s. 216), vilket indikerar på att arbetet är en faktor som kan skapa stress hos människor. 

 

Upplevelsen av stress på arbetsplatsen har varit föremål för en stor mängd forskning och intresset 

för ämnet visar inget tecken på avtagande (Johnson et al., 2005, s. 179). Den relation som folk har 

med sitt arbete och de svårigheter som kan uppstå när detta förhållande går snett har länge ansetts 

vara ett viktigt fenomen i modern tid (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, s. 401). Det är vanligt att 

anställda ställs inför större krav och har mindre anställningstrygghet, vilka båda sannolikt är 

stressande (Tennant, 2001, s. 697). I en svensk undersökning säger 73 procent, av alla arbetande att 

de blir stressade över åtminstone något på jobbet, men vissa arbeten är såklart mer stressande än 

andra (SvD, 2014-02-14). 66 procent bland arbetstagarna i en annan svensk undersökning tror att 

yrkesrelaterade problem är den vanligaste orsaken till en försämrad prestationsförmåga på jobbet 

(SvD, 2014-02-14). 

 

1.2 Problematisering  

Med arbetsrelaterad stress menar Cooper (2013, s. 3) miljöfaktorer, som till exempel hög 

arbetsbelastning och dåliga arbetsvillkor, som är associerade med ett speciellt jobb. Under de 

senaste 40 åren har stora förändringar skett på arbetsplatsen. Den ökade användningen av 

informationsteknik på arbetet, globaliseringen av många industrier, organisatoriska 

omstruktureringar, förändringar i anställningsavtal och arbetstid har radikalt förändrat arten av 

arbete i många organisationer (Sparks, Faragher, & Cooper, 2001, s. 489). Under det senaste 

decenniet har omstruktureringar och nedskärningar fortsatt i många organisationer för att kunna 

konkurrera framgångsrikt på den alltmer konkurrensutsatta globala marknaden (Sparks et al., 2001, 

s. 489). 
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Psykiska störningar, särskilt depression, kan i allt högre grad orsakas av arbetsrelaterade 

stressfaktorer (Tennant, 2001, s. 697). Arbetsrelaterad stress blir därför allt viktigare att hantera på 

grund av fortsatta strukturella förändringar på arbetsplatsen (Tennant, 2001, s. 702). Det finns bevis 

som visar att arbetsrelaterad stress har en negativ inverkan på medarbetarnas arbetsinsats och deras 

fysiska och psykiska välbefinnande, inklusive komplikationer gällande det muskuloskeletala 

systemet och immunförsvar (Wright, 2007, s. 281). Det finns också samband mellan de tre 

faktorerna, fysisk hälsa, psykiskt välbefinnande och arbetstillfredsställelse. Det innebär att när 

fysisk hälsa försämras gör också det psykologiska välbefinnande det och när fysisk hälsa och 

psykiskt välbefinnande försämras går också arbetsglädjen ner (Johnson et al., 2005, s. 183). 

 

Stress uttrycks bland annat i form av överväldigande trötthet, känslor av cynism och avskildhet från 

jobbet och en känsla av ineffektivitet och brist på prestation (Maslach et al., 2001, s. 399). En rad 

negativa hälsoeffekter har identifierats men psykiska störningar är viktiga att beakta eftersom de 

förekommer ofta och ofta är svåra att känna igen (Tennant, 2001, s. 702). Forskning har också visat 

att människor reagerar negativt på individer som är deprimerade. Det innebär att ju fler anställda 

som är deprimerad, desto mer kan chefer och kollegor börja bete sig på ett socialt stressat sätt, 

vilket kan förstöra den sociala atmosfären på arbetet (Dormann & Zapf, 2002, s. 39). 

 

Höga nivåer av stressfaktorer förknippas med ofrivilliga fysiologiska svar som stör 

prestationsförmågan (Motowidlo et al., 1986, s. 618). Stressfaktorer kan inverka negativt på 

effektiviteten i verksamheten genom ökad personalomsättning, olycksfall, ohälsa och en minskning 

av de anställdas motivation och tillfredsställelse, som alla kan påverka organisationens 

övergripande funktion och lönsamhet (Jain, Giga, & Cooper, 2013, s. 4908). Stress leder också 

förmodligen till ökad sjukfrånvaro och minskad kundtillfredsställelse (Michie, 2002, s. 67). Det är 

möjligt att enskilda personer klarar av att hantera en stressfaktor i taget bra, men i en situation där 

två eller fler stressfaktorer är närvarande samtidigt, kommer anpassningen blir svårare (Fried, Ben-

David, Tiegs, Avital, & Yeverechyahu, 1998, s. 21; Gilboa, Shirom, Fried, & Cooper, 2008, s. 256). 

Stress kan också göra så att förverkligandet av mål, både för individer och för organisationer, inte 

uppnås. Därför ligger det i arbetsgivarens intresse att förebygga stress (Michie, 2002, s. 67). 

 

Det finns två centrala särdrag som skapar stress i arbetet: dimensioner eller egenskaper hos själva 

personen och potentiella källor till stress i arbetsmiljön (Cooper, 2013, s. 3–4; Michael, Anastasios, 

Helen, Catherine, & Christine, 2009, s. 398). Det finns dock en tredje variabel som inte direkt är 

kopplade till personens egenskaper eller arbetsmiljön, utan har att göra med relationer och händelser 
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utanför arbetet som till exempel familjeproblem. Dessa har också en inverkan på arbetsplatsen 

(Cooper, 2013, s. 4). Cooper (2013, s. 5) och Sparks & Cooper (1999, s. 223) kategoriserar de olika 

möjliga miljömässiga stressfaktorerna i arbetet som faktorer som är utmärkande för ett visst arbete, 

roll i organisationen, möjlighet till karriärutveckling, relationer på jobbet, organisationsklimat och 

utomorganisatoriska källor.  

 

En stor del forskning har ägnats till att undersöka hur människors sätt att hantera stressiga händelser 

i livet, påverkar hur mycket stress man känner (Billings & Moos, 1981, s. 141; Pearlin & Schooler, 

1978, s. 2). Ökad vikt har lagts vid individens försök att utnyttja personliga och sociala resurser för 

att hantera stressreaktioner och att vidta särskilda åtgärder för att ändra de problematiska aspekterna 

av miljön (Billings & Moos, 1981, s. 140). Det finns två kategorier som berör hanteringsfokus vid 

olika händelser i livet: problemfokuserad och känslofokuserad hantering (Billings & Moos, 1981, s. 

141; Carver, Scheier, & Weintraub, 1989, s. 267). När man bedömer en händelse som stressig, kan 

denna känsla av stress motverkas genom olika sorters stöd (Cohen & Wills, 1985, s. 313).  

 

Samma personer som arbetar inom samma yrke kommer inte uppleva samma nivåer av stress, på 

grund av samspelet av många faktorer (Johnson et al., 2005, s. 180). Även Sparks & Coopers (1999, 

s. 223) undersökning visar att likartade yrken inom liknande organisatoriska miljöer har väldigt 

olika värden gällande stress i vissa aspekter på arbetet. Arbetsrelaterad stress finns också mer i vissa 

yrkesområden än andra (Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 2787). Detta eftersom olika yrken har 

olika grundläggande faktorer som kan leda till stress, till exempel hot om våld eller långa arbetstider 

(Johnson et al., 2005, s. 180). Johnson et al. (2005, s. 178) har gjort en undersökning om 

arbetsrelaterad stress i 26 olika yrkesgrupper och kommit fram till att yrken som involverar 

emotionellt arbete är stressande. Även arbeten som kräver direkt kontakt med kunden är stressande, 

liksom yrken som kräver att regler och lagar ska följas (Johnson et al., 2005, s. 184). Alla dessa 

faktorer förekommer i fastighetsmäklaryrket.  

 

Fastighetsmäklare är ett yrke där man kommer i kontakt med människor när de är på väg att göra 

sitt livs kanske största affär, nämligen att köpa eller sälja sitt boende (Mäklarsamfundet, 2014-04-

05). Enligt Mäklarsamfundets medlemsundersökning från 2013 är det bästa med att vara 

fastighetsmäklare att få träffa människor och att det är ett fritt yrke med variation och det sämsta är 

arbetstiderna och provisionslönerna (Mäklarsamfundet, 2014-04-05). Hela 64 procent av 

fastighetsmäklarna i Sverige har enbart provisionslön (Mäklarsamfundet, 2014-04-05). Som 

fastighetsmäklare är man personligen ansvarig för sitt förmedlingsarbete och står personligen under 
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tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen, inte det företag där fastighetsmäklaren är verksam 

(Mäklarsamfundet, 2014-04-05). Utgångspunkten för tillsynen är att se till att fastighetsmäklarna 

fullgör de skyldigheter de har enligt fastighetsmäklarlagen (Mäklarsamfundet, 2014-04-05). Under 

2012 minskade antalet mäklare med 46 personer och under 2013 med 38 personer 

(Mäklarsamfundet, 2014-04-05). Fler fastighetsmäklare i yngre åldersgrupper avregistrerade sig 

vilket ger en signal om att det kan ta några år att etablera sig som fastighetsmäklare men när detta 

väl skett så märks det i form av att färre lämnar yrket (Mäklarsamfundet, 2014-04-05). 

 

Då fastighetsmäklaryrket är ett yrke som innehar många av de faktorer som kan anses vara 

stressande, till exempel krav att följa strikta regler (Johnson et al., 2005, s. 184) och obekväma 

arbetstider (Fried & Shirom, 1997, s. 391), åsyftar denna studie att undersöka i vilken utsträckning 

olika variabler är stressande i yrket som fastighetsmäklare. Gilboa et al. (2008, s. 255) menar att 

forskning skulle gynnas av att utforska vilka omständigheter som är mest sannolika att uppfattas 

som utmaningar eller ett hot, vilket vi kommer göra med vår undersökning. Eftersom en viktig 

faktor för att hantera och förebygga stress ligger i kulturen på organisationen (Michie, 2002, s. 70) 

hoppas vi att resultaten av vår undersökning kan ge organisationer möjlighet att förebygga de 

eventuella problem som finns inom fastighetsmäklaryrket så att inte antalet fastighetsmäklare 

fortsätter minska som 2012 och 2013. Orsakerna till stress kan lösas på arbetsplatsen genom en 

kombination av ledarskap och träning för den enskildes välbefinnande (Michie & Williams, 2003, s. 

7).  

 

1.3 Syfte 

Syftet är att analysera i vilken utsträckning olika variabler är stressande i yrket som 

fastighetsmäklare. 

 

1.4 Avgränsning 

En begränsning i undersökningen görs genom att bara undersöka vilka eventuella stressfaktorer som 

finns i arbetet som fastighetsmäklare. Vi kommer inte undersöka hur personliga egenskaper, 

stödmekanismer eller eventuella andra faktorer, kan minska denna stress eller vilka påföljder stress 

kan leda till. Vad gäller frågan om hur händelser i livet påverkar arbetsrelaterad stress kommer vi 

inte beröra det djupare än genom de två påståendena i enkäten: ”När jag har familjerelaterade 

problem upplever jag INTE någon stress på arbetet” och ”När jag har personliga problem upplever 

jag INTE någon stress på arbetet”.  
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Samma personer som arbetar inom samma yrke kommer inte uppleva samma nivåer av stress på 

grund av samspelet av många andra faktorer, till exempel deras personlighetstyp och de 

stödmekanismer som de har tillgång till (Johnson et al., 2005, s. 180). Det vi vill undersöka är i 

vilken utsträckning olika variabler är stressande i fastighetsmäklaryrket. Genom att uppmärksamma 

dessa variabler kan man inom fastighetsmäklarorganisationerna börja förebygga dem. Gilboa et al. 

(2008, s. 255) anser att det finns ett behov av att framtida forskning ytterligare undersöker de 

omständigheter som bidrar till upplevelsen av stress, vilket vi anser att vi gör med vår 

undersökning. Det finns otroligt mycket forskning som behandlar de eventuella påföljderna som 

uppstår genom stress, till exempel överväldigande trötthet (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001, s. 

399), fysiska symtom som illamående eller huvudvärk (Michie, 2002, s. 67) och psykiska störningar 

(Tennant, 2001, s. 697). Det är anledningen till att vi inte kommer beröra detta i vår undersökning.  
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2. TEORI 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Vi inleder med relevant teori för studien 

och därefter följer en utvärdering och bedömning av presenterad teori. Detta sammantaget kommer 

utgöra grunden för den forskningsmodell som vi kommer utgå ifrån i vår undersökning och 

framtagandet av våra forskningsfrågor. 

 

2.1 Förtext 

När vi i detta teorikapitel refererar till Cooper (2013), kommer den texten ursprungligen från 

artikeln ”Occupational sources of stress: A review of the literature relating to coronary heart disease 

and mental ill health”, skriven av Cooper & Marshall (1976). Artikeln fanns inte att hitta i de 

sökmotorer vi har tillgång till utan istället hittade vi artikeln återgiven i boken ”From Stress to 

Wellbeing Volume 1: The Theory and Research on Occupational Stress and Wellbeing” som 

Cooper skrev 2013. 

 

2.2 Stressfaktorer på arbetet 

Arbetsplatsfaktorer som har visat sig vara associerade med stress och hälsorisker kan kategoriseras 

som det sociala och organisatoriska i arbetet (Michie, 2002, s. 68). Cooper (2013, s. 5) kategoriserar 

dessa möjliga miljömässiga stressfaktorer på följande sett: faktorer som är inneboende i ett visst 

arbete, roll i organisationen, möjlighet till karriärutveckling, relationer på arbetet, 

organisationsstruktur och klimat och utomorganisatoriska källor. Nedan visas Coopers (2013, s. 5) 

modell “A model of stress at work”. I den framkommer hur de sex faktorerna framkallar olika 

symtom av arbetsrelaterad ohälsa som i sin tur kan leda till sjukdom (Coopers, 2013, s. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8325.1976.tb00325.x/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8325.1976.tb00325.x/full


 

”Arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare”  T. Jonasson & A. Kupari, maj 2014 

8 

 

 

Modell 2.1 A model of stress at work (Cooper, 2013, s. 6). 

 

 Faktorer inneboende i arbetet kan till exempel vara: överbelastning, lön och arbetstid 

(Cooper, 2013, s. 5; Sparks & Cooper, 1999, s. 222). 

 Roll i organisationen kan till exempel innebära: tvetydighet i rollen, rollkonflikt och ansvar 

för andra människor (Cooper, 2013, s. 5; Sparks & Cooper, 1999, s. 222). 

 Karriärutveckling kan till exempel innebära: över- eller underbefordran, brist på 

jobbsäkerhet, otydliga karriärmöjligheter och möjligheter till personlig utveckling (Cooper, 

2013, s. 5; Sparks & Cooper, 1999, s. 222). 

 Relationer på arbetet kan till exempel innebära: socialt stöd på arbetet och personliga 

sammandrabbningar med andra (Cooper, 2013, s. 5; Sparks & Cooper, 1999, s. 222). 

 Organisationsstruktur och klimat kan till exempel innebära: bristande kommunikation, 

bristande utbildning, organisationens struktur och design (Cooper, 2013, s. 5; Sparks & 

Cooper, 1999, s. 222). 

 Utomorganisatoriska källor kan till exempel vara: att ta arbetet hem, krav från arbete som 

påverkar relationer hemma och det sociala livet, finansiella problem och instabilitet i 

familjelivet (Cooper, 2013, s. 5; Sparks & Cooper, 1999, s. 222). 
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Även Sparks & Cooper (1999, s. 223) använder denna kategorisering och deras undersökning visar 

att alla dessa sex variabler är markant viktiga. Alla sex variablerna är märkbart relaterade till 

psykisk och fysisk ohälsa (Sparks & Coopers, 1999, s. 223). 

 

2.2.1 Faktorer inneboende i arbetet 

Det har gjorts en hel del arbete för att länka arbetsförhållandena för ett visst arbete och dess 

förhållande till den fysiska och mentala hälsan (Cooper, 2013, s. 5). Tillämpad forskning visar 

starka kopplingar mellan dimensionerna på arbetsplatsen, stress och arbetstillfredsställelse men det 

finns en avsaknad av teori för att ge begreppsförståelse av dessa relationer (Fairbrother & Warn, 

2003, s. 8). Man måste tänka på att samma arbetsplatsfaktorer inte är konsekvent relaterade till 

stress på alla arbetsplatser utan det kan skilja mellan olika arbetsplatser (Fairbrother & Warn, 2003, 

s. 8). Samma personer som arbetar inom samma yrke kommer inte ens uppleva samma nivåer av 

stress, på grund av samspelet av många andra faktorer, till exempel deras personlighetstyp och de 

stödmekanismer som de har tillgång till (Johnson et al., 2005, s. 180). Även Sparks & Coopers 

(1999, s. 223) undersökning visar att likartade yrken inom liknande organisatoriska miljöer har 

väldigt olika värden gällande stress i vissa aspekter på arbetet. Sparks & Cooper (1999, s. 220) 

anser att det finns en begränsning hos vissa modeller där man mäter stressfaktorer. Det är att 

modellerna generalisera över yrken, man antar att individer kommer att uppleva samma krav i 

arbetet och stressfaktorer i olika arbetsmiljöer (Sparks & Cooper, 1999, s. 220). Bristen på enhetliga 

resultat kan bero på att forskning lägger vikt vid allmänna relationer snarare än att undersöka 

relationer i specifika jobbsammanhang (Fairbrother & Warn, 2003, s. 8). 

 

Dålig mental hälsa har visat sig vara direkt kopplad till, bland annat, dåliga arbetsvillkor, alltför 

obekväma arbetstider (Cooper, 2013, s. 7; Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22; Michie, 

2002, s. 68; Michie & Williams, 2003, s. 7; Sparks, Cooper, Fried & Shirom, 1997, s. 391) och 

tidspress i arbetet (Barnett & Brennan, 1995, s. 259; Cooper, 2013, s. 7; Karasek, 1979, s. 303; 

Michie, 2002, s. 68). Arbeten som är mentalt krävande (Karasek, 1979, s. 303), som består av 

komplicerade uppgifter (Michie, 2002, s. 68) och en nödvändighet att utföra jobbet utan att göra 

misstag, har visat sig vara mer stressande än andra yrken där dessa egenskaper inte krävs (Manshor, 

Fontaine, & Choy, 2003, s. 27; Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 2786). Även arbeten där man 

ständigt måste ha kontroll och har en skyldighet att följa olika lagar, har visat sig vara stressande 

(Manshor et al., 2003, s. 27; Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 2786).  
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Stress kan även uppstå om de anställda känner sig underbelastad genom brist på stimulans och 

sociala kontakter (Manshor et al., 2003, s. 622) eller brist på variation i arbetet (Barnett & Brennan, 

1995, s. 259; Kohn & Schooler, 1982, s. 1281; Michie, 2002, s. 68). Passiva jobb med låga krav är 

otillfredsställande (Karasek, 1979, s. 303; Kohn & Schooler, 1982, s. 1281). Mer aktiva jobb är 

förknippade med tillfredsställelse och minskad depression trots att de är mer krävande (Karasek, 

1979, s. 303). Det finns också bevis på att den fysiska hälsan påverkas negativt i en upprepande 

människoförnedrande miljö (Cooper, 2013, s. 7).  

 

Överbelastning är ytterligare en sak som kan skapa stress och som är kopplade till en sämre 

prestation (Cooper, 2013, s. 7; Gilboa et al., 2008, s. 252; LePine et al., 2005, s. 767; Michie, 2002, 

s. 68; Motowidlo et al., 1986, s. 624) och i värsta fall utbrändhet (Maslach et al., 2001, s. 407). 

Analyser har visat att överbelastning påverkar resultatet mer negativt hos chefer än hos andra 

medarbetare (Gilboa et al., 2008, s. 227). Man kan differentiera överbelastning i kvantitativ och 

kvalitativ överbelastning (Cooper, 2013, s. 7; Gilboa et al., 2008, s. 252), där kvantitativ innebär att 

man har för mycket att göra och kvalitativ innebär att arbetet är för svårt (Cooper, 2013, s. 7). 

Överbelastning i de flesta system leder ofta tillslut till nedbrytning, oavsett om det handlar om 

biologiska celler eller personer i en organisation. Kvantitativ överbelastning har visat sig vara 

signifikant relaterad till ett antal symtom och indikatorer på stress som: ökad alkoholkonsumtion, 

frånvaro från arbetet, låg motivation till att arbeta och sänkt självkänsla (Cooper, 2013, s. 7).  

 

Det finns bevis på att även kvalitativ överbelastning är en källa till stress, speciellt gällande 

självkänslan inom vissa yrken (Cooper, 2013, s. 8). Både kvalitativ och kvantitativ överbelastning 

framställer flera olika symtom av psykologisk och fysisk belastning, till exempel: missnöje över sitt 

jobb, lägre självkänsla, osäkerhet, hög kolesterolnivå, ökad hjärtfrekvens och mer rökning (Cooper, 

2013, s. 8). När man pratar om både kvalitativ och kvantitativ överbelastning måste man också ta 

hänsyn till en persons kapacitet och personlighet i beräkningarna (Cooper, 2013, s. 8). Enligt 

Stansfeld, Bosma, Hemingway, & Marmot (1998, s. 249) är överbelastning och press de viktigaste 

arbetsfaktorerna i samband med psykisk ohälsa. Även Michie & Williams (2003, s. 3) menar att 

överbelastning och press, tillsammans med långa arbetstimmar är viktiga faktorer i arbetet som 

skapar psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos personalen. Långa arbetstimmar befanns vara 

associerade med depression hos kvinnor, men inte på samma sätt hos män (Shields, 1999, s. 55). 

 

Utöver dessa uppräknade arbetsrelaterade stressfaktorer kan en ogynnsam arbetsmiljö (Fotinatos-

Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22) med en brist på raster och dåliga fysiologiska 
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arbetsförutsättningar, som exempelvis utrymme och temperatur på arbetsplatsen, skapa stress hos 

människor (Michie, 2002, s. 68). Denna stress kan bland annat avspeglas i en lägre 

arbetstillfredsställelse (Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22).  

 

Individer som arbetar för internationella företag med krav på att ständigt vara kontaktbar, de 

individer som har hemmakontor som tvingar individen att arbeta 24 timmar om dygnet och 

interkulturella konflikter inom olika arbeten, är tre nya källor till arbetsrelaterad stress som har dykt 

upp (Manshor et al., 2003, s. 27). Även Michie (2002, s. 70) skriver att beteendet att ta med arbetet 

hem och arbeta hemifrån är stressframkallande. 

 

I vissa yrkesområden möter de anställda mer arbetsrelaterad stress än andra (Ozkan & 

Ozdevecioğlu, 2013, s. 2787). Olika yrken har olika grundläggande faktorer som kan leda till stress, 

till exempel hot om våld eller långa arbetstider. Det är därför inte möjligt att säga att alla som 

arbetar i ett visst yrke kommer att uppleva samma mängd stress. Det är dock rimligt att konstatera 

att de anställda som arbetar i högriskyrken kommer att ha en ökad sannolikhet för att uppleva 

negativ stress (Johnson et al., 2005, s. 180). 

 

Vissa yrken innebär en känslomässig del i arbetet vilket tyder på att anställda inom dessa yrken 

troligen kommer vara mer utsatta för stress än yrken som inte kräver emotionella displayer (Johnson 

et al., 2005, s. 180). Kahn (1993, s. 539) föreslår till exempel att arbete som vårdgivare (till exempel 

sjuksköterskor och socialarbetare) är mer benägna att drabbas av känslomässig utmattning, därför 

att de är skyldiga att visa starka känslor inom sina jobb. Serviceanställda har oftast bara en 

möjlighet att ge god service men att stort ansvar då kunden ofta har höga förväntningar, vilket är 

stressfaktorer (Dollard, Dormann, Boyd, Winefield, & Winefield, 2003, s. 84). Det finns andra 

stressfaktorer som också är tydliga i många yrken, till exempel hot om våld (polis), brist på kontroll 

över jobbet (kundservice) eller överbelastning (lärare). Det är därför inte förvånande att mycket av 

den forskning som finns om stress på arbetsplatser fokuserar på dessa ”högriskyrken” (Johnson et 

al., 2005, s. 180).  

 

Av de 26 yrken som ingick i forskningen som Johnson et al. (2005, s. 184) gjorde var 

ambulansförare, lärare, arbeten inom social service, kundservice, kriminalvårdare och poliser de 

mest stressande yrkena när det gäller det fysiska och psykiska välbefinnandet. Det var också de 

yrkena som hade de lägsta nivåerna av arbetstillfredsställelse. Var och ett dessa yrken innebär 

emotionellt arbete, ett inslag av arbete som har beskrivits som relevant för upplevelsen av 
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arbetsrelaterad stress (Johnson et al., 2005, s. 184). Alla dessa arbeten kräver antingen ”face to 

face” eller ”voice to voice” interaktion med kunder och i vart och ett av dessa yrken är de anställda 

skyldiga att följa strikta regler (Johnson et al., 2005, s. 184). Sammanfattningsvis tyder alla 

iakttagelser på att en rad olika variabler måste beaktas när man undersöker arbetets stressfaktorer 

(Sparks & Cooper, 1999, s. 227). 

 

2.2.2 Roll i organisationen 

En annan stor källa till arbetsrelaterad stress är associerad med en persons roll på arbetet, problemen 

kan ligga i både tvetydighet i rollen och rollkonflikt (Cooper, 2013, s. 8; Manshor et al., 2003, s. 

622; Michie, 2002, s. 69; Michie & Williams, 2003, s. 7; Sparks & Cooper, 1999, s. 221). En roll är 

typiskt definierat som en uppsättning av förväntningar på beteenden i en position i en social struktur 

(Rizzo, House, & Lirtzman, 1970, s. 155). En otydlig roll i arbetet kan leda till en minskad känsla 

av kontroll, vilket kan leda till stress (Dollard et al., 2003, s. 85). Eftersom tvetydighet i rollen och 

rollkonflikt är associerade med hinder på jobbet som kan leda till stress, kan det också göra så att 

prestationsförmågan blir sämre (Gilboa et al., 2008, s. 250; Lepine et al., 2005, s. 767). En 

granskning av relationerna mellan rollkonflikt och tvetydighet i rollen med kvantitativa och 

kvalitativa bedömningar av prestationsförmågan visar ett märkbart starkare samband mellan dessa 

två faktorer och kvantitativa resultat än kvalitativ prestation (Gilboa et al., 2008, s. 252). 

 

Tvetydighet i rollen finns när en person har otillräcklig information om sin arbetsroll, det vill säga, 

där det råder en oklarhet om arbetsmålen i samband med rollen, om arbetskamraternas 

förväntningar på arbetsrollen och om omfattningen och ansvaret för arbetet (Cooper, 2013, s. 8-9; 

Tubre & Collins, 2000, s. 164). Även Fairbrother & Warn (2003, s. 14) säger att brist på klarhet i 

rollen är en källa till stress. Motstridiga förväntningar på resultatet är ytterligare en källa till stress 

(Manshor et al., 2003, s. 622). Tvetydighet i rollen är märkbart associerade med låg tillfredställelse 

på arbetet och känslor av arbetsrelaterade hot mot ens mentala och fysiska välbefinnande (Cooper, 

2013, s. 9). Det finns också signifikanta relationer mellan vissa symptom på fysisk och psykisk 

ohälsa och tvetydighet i arbetsrollen som nedstämdhet, minskad självkänsla, missnöje över sitt liv 

och jobb, låg arbetsmotivation och en avsikt att lämna arbetet (Cooper, 2013, s. 9). Rolltvetydighet 

är också negativt relaterad till prestation och prestationsförmåga (Gilboa et al., 2008, s. 250; Tubre 

& Collins, 2000, s. 164). Detta eftersom en anställds brist på kunskap om vad som förväntas av 

honom eller henne, försvårar en målmedveten ansträngning från personens sida för att uppnå 

prestationsrelaterade mål (Gilboa et al., 2008, s. 250).  
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Rollkonflikt är förknippat med minskad tillfredsställelse, stress, ångest, förändringar i beteendet och 

ett mindre effektivt utfört arbete (Rizzo et al., 1970, s. 150). Därför orsakar rollkonflikt minskad 

individuell tillfredsställelse och minskad organisatorisk effektivitet (Rizzo et al., 1970, s. 151). 

Rollkonflikt existerar när en person i en speciell arbetsroll slits mellan motstridiga krav i arbetet 

eller gör saker som han eller hon egentligen inte vill göra eller inte anser är en del av arbetskraven 

(Barnett & Brennan, 1995, s. 271; Cooper, 2013, s. 9). Den mest förekommande anledningen till 

rollkonflikt är när en person står mellan två olika grupper som kräver olika beteende eller räknar 

med att jobbet ska innebära olika funktioner (Cooper, 2013, s. 9). Om det beteende som förväntas 

av en individ inte är konsekvent kommer en typ av rollkonflikt att uppstå och personen kommer att 

uppleva stress och känna sig missnöjd (Rizzo et al., 1970, s. 151). Missnöje över arbetet och 

rollkonflikten blir större, ju större makt eller auktoritet personer som skapar den motstridiga rollen 

har (Cooper, 2013, s. 9). 

  

För att undvika rollkonflikter bör varje position i en formell organisationsstruktur ha en viss 

uppsättning uppgifter eller positionsansvar. En specifikation av arbetsuppgifter eller formella 

rollkrav ger ledningen förutsättningar att hålla de underordnade ansvariga för specifika uppgifter 

och vägledning (Rizzo et al., 1970, s. 151). Organisationer med en tydlig och enkel fördelning från 

toppen till botten av organisationen har mer tillfredsställda medarbetare och en mer effektiv 

måluppfyllelse än organisationer som inte har en tydlig fördelning (Rizzo et al., 1970, s. 154).   

 

En annan viktig potentiell stressfaktor är ansvar för människor. Ökat ansvar för människor innebär 

ofta att man måste tillbringa mer tid med att interagera med andra, delta i möten, arbeta ensam och 

till följd går mer tid till att försöka klara deadlines och scheman. Studier visar att ansvaret för 

personer borde spela en del i stressprocessen, särskilt för kontorister och de som arbetar som chef 

eller i en ledning (Cooper, 2013, s. 11). 

 

2.2.3 Karriärutveckling 

En tredje uppsättning av miljöpåverkande stressfaktorer är relaterade till karriärutveckling (Cooper, 

2013, s. 11; Michie, 2002, s. 69; Sparks & Cooper, 1999, s. 221), vilket rör sig om effekterna av 

överbefordran, underbefordran, brist på anställningstrygghet och förhindrade ambitioner (Cooper, 

2013, s. 11). Anställda förväntas ge mer i termer av tid, ansträngning, expertis och flexibilitet 

medan de får mindre i form av karriärmöjligheter och anställningstrygghet vilket kan leda till stress 

(Maslach et al., 2001, s. 408) och begränsad prestationsförmåga (Gilboa et al., 2008, s. 250; Lepine 

et al., 2005, s. 767).  
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Beteendestörningar kan vara ett resultat till följd av både överbefordran (när en person har nått 

toppen av sin förmåga med liten möjlighet till fortsatta utveckling och ges ansvar som överskrider 

sin kapacitet) eller underbefordran (inte ges ansvar som motsvarar sin kapacitet) (Cooper, 2013, s. 

11). En undersökning visade att personer upplever större tillfredställelse över deras jobb när deras 

avancemang överstiger deras förväntningar, medan det uppstår ett ökat missnöje när avancemanget 

blir fördröjt (Cooper, 2013, s. 12). De som lyckas sämst med tanke på avancemang tenderar att 

känna störst mängd av stress i deras liv (Cooper, 2013, s. 12). Även Fairbrother & Warn (2003, s. 9) 

skriver att stress är förknippat med nedsatt individuell funktion på arbetsplatsen.  

 

Arbetspåfrestningar och risker för hälsan uppstår sannolikt när höga krav i arbetet är kopplade med 

låg personlig kontroll över arbetet, begränsade möjligheter till att utveckla färdigheter (Michie, 

2002, s. 69) och till att lära sig nya arbetsuppgifter (Kohn & Schooler, 1982, s. 1281). En brist på 

pensions och utvecklingssamtal kan också skapa påfrestningar (Sparks & Cooper, 1999, s. 221). 

Personer med höga psykiska och fysiska insatser och låga belöningar, som till exempel dålig lön, 

har en hög risk för dåligt välbefinnande (de Jonge, Bosma, Peter, & Siegrist, 2000, s. 1317). 

 

Nedskärningarna som sker i många organisationer har lett till att många arbetare känner en ökad 

otrygghet i arbetet, har en sämre moral och en brist i motivation och lojalitet (Sparks et al., 2001, s. 

490). En rädsla för arbetslöshet kan skapa påfrestningar (Sparks & Cooper, 1999, s. 221). I många 

utvecklade industriella ekonomier har arbetstagare som inte har en fast anställning oftast färre 

rättigheter och skydd inom organisationen jämfört med heltidsanställda, vilket gör att de kan känns 

en större stress (Sparks et al., 2001, s. 490). Det finns forskning som tydligt visar att upplevd 

otrygghet i arbetet är dåligt för anställdas välbefinnande (de Jonge et al., 2000, s. 1317; Vahtera, 

Kivimaki, & Pentti, 1997, s. 1124). Vilket kan påverka organisationer genom ökad sjukfrånvaro 

(Vahtera et al., s. 1124). Långsiktig otrygghet kan vara problematiskt, särskilt i kombination med 

tankar om att köpa hus eller bilda familj (Smithson & Lewis, 2000, s. 694). Dessa livshändelser 

skjuts ofta upp eller till och med undviks på grund av en brist på finansiell stabilitet och 

föräldraledighetsrättigheter i samband med att man inte är fast anställd på sitt arbete (Smithson & 

Lewis, 2000, s. 694). Den ökade uppfattningen av otrygghet, tillsammans med den ökade 

arbetstakten och de ständiga tekniska framstegen på arbetsplatsen som många människor är tvungna 

att anpassa sig till, har gjort att många anställda uppfattar en gradvis förlust av kontroll över sina 

arbeten och karriärer (Sparks et al., 2001, s. 498-499). En brist av kontroll över arbetet är en av de 

viktigaste arbetsfaktorerna i samband med psykisk ohälsa (Sparks & Cooper, 1999, s. 221; 

Stansfeld et al., 1997, s. 249). Även Johnson et al. (2005, s. 180) och Michie & Williams (2003, s. 
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3) menar att brist på kontroll över arbetet är en viktig faktor i arbetet som har ett samband med 

psykisk ohälsa och stress. Höga nivåer av upplevd kontroll är istället förknippade med ökad 

arbetstillfredsställelse och med låga nivåer av fysiska symtom, känslomässigt lidande och frånvaro 

(Spector, 1986, s. 1014). 

 

Arbetsgivare kan i viss mån kompensera för osäkerheten i jobbet genom att tillhandahålla 

utbildning, utvecklingsmöjligheter och tillräckligt hög lön (Smithson & Lewis, 2000, s. 694). 

Personalchefer måste vara medvetna om hur otrygghet kan påverka en individs liv utanför arbetet 

och att unga arbetstagare är mer otrygga i arbetet jämfört med äldre arbetstagare (Smithson & 

Lewis, 2000, s. 693).  

 

2.2.4 Relationer på arbetet 

En annan stor källa till stress på arbetet har att göra med relationen till chefen, underordnade och 

kollegor (Cooper, 2013, s. 13; Manshor et al., 2003, s. 622; Michie, 2002, s. 69). En bra relation 

mellan medlemmar i en arbetsgrupp är en central faktor för att uppnå individuell och organisatorisk 

hälsa (Cooper, 2013, s. 13). Ett stödjande arbetsklimat och uppfattningen av att vara del av ett team 

påverkar jobbtillfredsställelsen positivt (Fairbrother & Warn, 2003, s. 14). Dåliga relationer är de 

som innefattar lågt förtroende, lågt stöd och lågt intresse att lyssna på och försöker ta itu med 

problem som organisationsmedlemmen är konfronterad med (Cooper, 2013, s. 13). Ömsesidig 

respekt mellan människor är centralt för en gemensam känsla av delaktighet (Maslach et al., 2001, 

s. 415). Att misstro personer man arbetar med är positivt relaterad till hög tvetydighet i sin roll, 

vilket kan leda till bristande kommunikation mellan människor och skapa psykologiska 

påfrestningar i form av låg arbetstillfredsställelse och känslor av arbetsrelaterade hot mot ens 

välbefinnande (Cooper, 2013, s. 13).  

 

Även en dålig kvalitet på den sociala miljön på arbetsplatsen kan vara stressande (Sparks & Cooper, 

1999, s. 221). Sociala integrationer påverkar dock inte välbefinnandet på ett sätt som nödvändigtvis 

innebär ett förbättrat sätt att hantera stressande händelser (Cohen & Wills, 1985, s. 348) men en 

brist på positiva sociala relationer kan leda till negativa psykologiska tillstånd såsom ångest eller 

depression (Cohen & Wills, 1985, s. 311). I sin tur kan dessa psykologiska tillstånd i slutändan 

påverka den fysiska hälsan, antingen genom en direkt effekt på fysiologiska processer som påverkar 

känsligheten till sjukdom, eller genom beteendemönster som ökar risken för sjukdom och dödlighet 

(Cohen & Wills, 1985, s. 311). En positiv social bild av arbete och bra arbetslag minskar stress 

(Michie, 2002, s. 69).  
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Även brist på stöd från kollegor och chefer har visat sig vara associerade med ökad stress (Michael 

et al., 2009, s. 398; Michie & Williams, 2003, s. 3; Motowidlo et al., 1986, s. 624; Stansfeld et al., 

1997, s. 249). De viktigaste resursförhållandena i arbetsrelaterad stress är kontroll eller autonomi 

och socialt stöd (Dollard et al., 2003, s. 86). Socialt stöd är en resurs som krävs för att hjälpa 

arbetande människor att klara av stressfaktorerna i sina jobb (Dollard et al., 2003, s. 84). Det kan ha 

en gynnsam effekt på stress, eftersom stora sociala nätverk ger personer mer regelbundna positiva 

erfarenheter och en uppsättning av stabila, sociala relationer (Cohen & Wills, 1985, s. 311). 

Organisationer bör höja medvetenheten hos sina chefer om vikten av att ge stöd till sina anställda 

eftersom det resulterar i förbättrade relationer med de anställda (Sparks et al., 2001, s. 502). Om de 

anställda känner sig säkra på sina kollegors stöd utgör denna försäkran ett resursöverskott som kan 

hjälpa till att buffra de negativa effekterna inom andra områden (Dollard et al., 2003, s. 86). Stöd 

kan bidra med direkta effekter på självkänsla eller direkta förändringar i problemlösningsbeteenden. 

Stöd kan också minska stressen genom att förändra bedömningen av stressfaktorer eller genom att 

påverka självuppfattningen (Cohen & Wills, 1985, s. 348).  

 

Rättvisa inom en organisation är viktigt, då rättvisa ger respekt och bekräftar människors 

självkänsla (Maslach et al., 2001, s. 415). När det inte finns rättvisa på arbetsplatsen kan det uppstå 

en obalans mellan individen och jobbet. Orättvisa kan till exempel uppstå när det finns en orättvis 

uppdelning av arbetsbelastning eller när utvärderingar av personers prestationer hanteras olämpligt 

(Maslach et al., 2001, s. 415). Obalans uppstår när det finns en konflikt mellan olika värden 

(Maslach et al., 2001, s. 416). I vissa fall kan människor känna sig tvingade att i sitt arbete göra 

saker som är oetiskt och inte i enlighet med sina egna värderingar. Till exempel, ljuga eller på annat 

sätt vilseleda kunder för att kunna genomföra en försäljning. I andra fall kan det finnas en obalans 

mellan den anställdes personliga ambitioner för sin karriär och organisationens värderingar 

(Maslach et al., 2001, s. 416). 

 

Chefer som är kritiska (Michie, 2002, s. 69; Motowidlo et al., 1986, s. 624), krävande och inte 

stöttar sin personal skapar stress (Michie, 2002, s. 69). De arbetstagare som anser att deras chef tar 

dålig hänsyn till dem har rapporterat att de känner större påfrestningar på jobbet så en chefs 

hänsynsbeteende tycks bidra avsevärt till känslor av arbetstryck (Cooper, 2013, s. 13). Även ledare 

med en dålig ledarstil bidrar till stress på arbetsplatsen (Michie & Williams, 2003, s. 7). 
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2.2.5 Organisationsstruktur och klimat 

En femte potentiell källa till arbetsrelaterad stress är att bara vara i en organisation, vilket innefattar 

aspekterna av strukturen i en organisation som kan göra arbetslivet antingen tillfredsställande eller 

stressande (Cooper, 2013, s. 14; Manshor et al., 2003, s. 622; Michie, 2002, s. 69). Struktur och 

klimat i en organisation är centrala termer för att man ska känna glädje på sitt arbete (Fotinatos-

Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22). En dålig struktur och ett dåligt klimat kan istället skapa stress 

(Sparks & Cooper, 1999, s. 221). En osäkerhet i arbetsmiljön är associerad i en eller annan grad 

med hinder på jobbet, vilket kan begränsa prestationsförmågan (Gilboa et al., 2008, s. 250; Lepine 

et al., 2005, s. 767). Därför är det organisatoriska engagemanget viktigt för att de anställda inte ska 

känna stress, en stress som i värsta fall kan leda till utbrändhet (Maslach et al., 2001, s. 401). 

Resultat av forskning tyder på att både det upplevda åtagandet av organisationen till dess 

medarbetare och medarbetarnas engagemang till organisationen är viktig i relationen mellan 

organisatoriska faktorer och fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande (Jain et al., 2013, s. 4917). 

 

Stressande faktorer kan till exempel vara: liten eller ingen delaktighet i beslutsfattande (Cooper, 

2013, s. 14; Michie & Williams, 2003, s. 7), brist på delaktighet i problemlösning (Michie & 

Williams, 2003, s. 7), brist på effektiva diskussioner, begränsningar i arbetet på grund av 

exempelvis budget och en bristande kontorspolitik (Cooper, 2013, s. 14). Forskning har visat att 

uteslutande från samråd och arbetsplatskommunikation är kopplade till missnöje över sitt arbete och 

arbetsrelaterad stress (Coch & French Jr, 1948, s. 529). Organisatoriska förändringar som 

omstruktureringar eller uppsägningar kan också vara en källa till stress, speciellt när samrådet och 

informationen varit bristfällig (Michie, 2002, s. 69). Chefer är oftast i spetsen för dessa 

förändringar. De är aktivt involverade i beslutsprocessen och ansvarig för konsekvenserna av 

eventuella ändringar som gjorts (Sparks et al., 2001, s. 501). Därför har den ständiga förändringen, 

som sker på många arbetsplatser, resulterat i att chefer är särskilt benägna att känna höga nivåer av 

arbetsrelaterad stress (Sparks et al., 2001, s. 501).  

 

Jobb med små möjligheter till beslutsfattande har förknippats med sjukfrånvaro (Michie & 

Williams, 2003, s. 3; Pugliesi, 1999, s. 127), psykisk ohälsa, stress (Coch & French, 1948; Karasek, 

1979, s. 303; Kohn & Schooler, 1982, s. 1281; Michie & Williams, 2003, s. 3) och missnöje över 

arbetet (Coch & French, 1948).  När deltagandet är lågt leder det till lägre arbetstillfredsställelse 

och högre fysiska och psykiska hälsorisker uppstår (Cooper, 2013, s. 16). Att inte vara deltagande 

på arbetet har visat sig vara en av de mest betydande och förutsägande indikatorerna på 

påfrestningar och arbetsrelaterad stress (Cooper, 2013, s. 14; Sparks & Cooper, 1999, s. 221; 
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Stansfeld et al., 1997, s. 249). De har också visat sig vara signifikant relaterade till övergripande 

dålig fysisk hälsa, hög alkoholkonsumtion, depression, låg självkänsla, låg tillfredsställelse med 

livet, låg motivation till att arbete, avsikt att lämna arbetet och frånvaro från arbetet (Cooper, 2013, 

s. 14).  

 

Förändringar som låter arbetstagaren bestämma över användningen av sina befintliga och 

potentiella färdigheter i den administrativa strukturen och som förbättrar arbetstagarens förmåga att 

fatta viktiga beslut om sin uppgiftsstruktur och som ökar arbetstagarens inflytande över 

organisatoriska beslut, måste göras (Karasek, 1979, s. 304). Hög delaktighet leder till lägre 

personalomsättning, högre produktivitet och större prestationsförmåga (Cooper, 2013, s. 16). 

Människor som har möjligheter att delta i beslutsfattandet känner en betydligt större 

arbetstillfredsställelse, har låga arbetsrelaterade känslor av hot och högre självkänsla (Cooper, 2013, 

s. 14). Genom att involvera människor i beslut, hålla dem informerade om vad som är händer i 

organisationen och ge dem en bra service, minskar stressen (Michie, 2002, s. 69). Utbildning och 

organisatoriska strategier har används framgångsrikt för att förbättra psykisk hälsa och sjukfrånvaro 

genom ökat deltagande i beslutsfattande och problemlösning, ökat stöd och feedback och förbättrad 

kommunikation (Michie & Williams, 2003, s. 3). 

 

De chefer och arbetstagare som känner mest press, beskriver ofta att deras chefer alltid styr med en 

järnhand, sällan provar nya idéer eller tillåter andra att delta i beslutsfattande (Cooper, 2013, s. 14). 

Otydlig och dålig ledning är viktiga faktorer i arbetet som har ett samband med psykisk ohälsa och 

sjukfrånvaro hos personalen (Michie & Williams, 2003, s. 3; Sparks & Cooper, 1999, s. 224). 

 

2.2.5.1 Arbetsscheman 

En stor del av den ökade användningen av alternativa arbetsscheman beror på samhällsförändringar, 

som till exempel det ökade antalet kvinnor på arbetsmarknaden, dubbla karriärer och förväntningar 

på sitt arbete och sin fritid (Baltes, Briggs, Huff, Wright, & Neuman, 1999, s. 496). Utvecklingen, 

omstruktureringar och nedskärningar i många organisationer har också lett till att det ofta krävs 

övertidarbete på grund av snäva tidsramar (Sparks et al., 2001, s. 493). Dessa förändringar har ökat 

anställdas krav på flexibilitet i sina arbetsscheman så att de bättre kan anpassa sig till och bemästra 

livet utanför arbetsplatsen (Baltes et al., 1999, s. 496). 

 

Arbetstagare som inte har standardiserade arbetstider känner mindre kontroll över sina 

arbetsscheman än heltidsarbetande eller arbetstagare med vanliga arbetsdagar (Smith, Colligan, & 
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Tasto, 1979, s. 9). En brist på kontroll över sitt arbetsschema kan leda till problem utanför 

arbetslivet och har identifierats som en stressande faktor (Smith et al., 1979, s. 9).  

 

Inget speciellt arbetssystem var mer gynnsamt i den studie som Poissonnet & Veron, (2000, s. 21) 

gjorde, men det visade sig att längre arbetsdagar (9-12 timmar) bör undvikas så mycket som möjligt 

för att minimera trötthet. Däremot säger Sparks et al. (2001, s. 437) att flexibla arbetstider verkar ha 

en positiv inverkan på balansen mellan arbete och familj, till skillnad från andra scheman som 

kanske inte passar en persons behov och livsstil. Flexibla arbetsscheman haft positiva effekter på de 

anställdas produktivitet, arbetstillfredsställelse, tillfredsställelse med arbetsschema och anställdas 

frånvaro (Baltes et al., 1999, s. 508). Anställda som får välja sina scheman rapporterar mindre 

stress, större totalt välbefinnande och mindre problem mellan arbete och familjeliv jämfört med 

anställda som tilldelats deras arbetsscheman (Sparks et al., 2001, s. 437). 

 

2.2.6 Utomorganisatoriska källor 

Det finns också ett antal utomorganisatoriska källor till stress som påverkar den fysiska och mentala 

hälsan hos en individ på arbetet (Cooper, 2013, s. 16). Den mängd stress en person upplever i 

arbetet är sannolikt ett resultat av samverkan av en rad olika faktorer, såsom vilken typ av arbete 

man utför, förekomsten av arbetsstressfaktorer, de anpassningsmekanismer som de använder för att 

hantera stress men också hur mycket stöd man får både på jobbet och hemma (Johnson et al., 2005, 

s. 179).  

 

Stress är utöver arbetsrelaterade faktorer också associerad med störningar i vardagen och i 

privatlivet (Fairbrother & Warn, 2003, s. 14). Sådana saker kan bland annat vara familjeproblem, 

livskriser och finansiella problem (Cooper, 2013, s. 16; Sparks & Cooper, 1999, s. 221). Även 

konflikter mellan hem och arbete och arbetets inverkan på personliga relationer kan vara stressande 

(Gilboa et al., 2008, s. 250; Lepine et al., 2005, s. 767; Sparks & Cooper, 1999, s. 221). Dessa är 

viktiga potentiella stressfaktorer eftersom de agerar som en koppling mellan arbetet och den yttre 

miljön (Cooper, 2013, s. 16). Antalet studier som fokuserar på det förväntade negativa sambandet 

mellan konfliken mellan arbete och familj och arbetsprestation har vuxit kraftigt de senaste åren 

(Gilboa et al., 2008, s. 251). Resultat tyder på att konfliken mellan arbete och familj har en skadlig 

effekt på prestationsförmågan på arbetet (Gilboa et al., 2008, s. 251; Lepine et al., 2005, s. 767). 

Sparks & Cooper (1999, s. 224) menar att konflikten mellan arbete och familj är en av de viktigaste 

arbetsfaktorerna i samband med psykisk ohälsa. 
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Separation från familj och vänner och en känsla av förlust av kontroll över sitt personliga liv 

minskar tillfredställelsen över sitt arbete (Fairbrother & Warn, 2003, s. 16). Påfrestningar på arbetet 

som arbetslöshet, överbelastning, etcetera, kan föras in i hemmiljön och påverka familjen.  Detta 

gäller särskilt för kvinnor, eftersom de förväntas att både sköta sitt jobb och hantera och sköta ett 

hem (Sparks & Cooper, 1999, s. 221). Självklart kan detta också skapa problem för män, då chefer 

till stor del består av män och chefer förväntas vara mobila i sitt arbete och därmed lättillgängliga. 

En bristande tillgänglighet eller mobilitet påverkar deras befordringsmöjligheter (Sparks & Cooper, 

1999, s. 221). De inhemska påtryckningarna som exempelvis ansvaret för barnomsorg, ekonomiska 

bekymmer och bostadsproblem, kan i sin tur, skapa stress i arbetet (Michie, 2002, s. 70). Även 

Michie & Williams (2003, s. 7) menar att påfrestningar i privatlivet bidrar till stress på 

arbetsplatsen.  

 

En annan faktor som också kan vara stressande är om individer saknar materiella resurser, som 

exempelvis finansiell säkerhet (Michie, 2002, s. 69) och är orolig över att lönen inte ska räcka till 

hushållet och de räkningar som ska betalas (Barnett & Brennan, 1995, s. 261). Individer är också 

mer benägna att uppleva stress om de saknar psykologiska resurser, som exempelvis självkänsla 

(Michie, 2002, s. 69). 

 

2.3 Rizzo, House, & Lirtzmans frågeformulär 

Rizzo et al., (1970, s. 150) skriver att syftet med deras uppsats är att redovisa utvecklingen av ett 

frågeformulär som består av skalor utformade för att mäta rollkonflikt och tvetydighet i rollen i 

komplexa organisationer. Enkäten utvecklades för att användas som en del av en mer omfattande 

undersökning för att identifiera ledningens utvecklingsbehov och barriärer för ett effektivt 

genomförande av ett planerat utvecklingsprogram i stora tillverkande företag (Rizzo et al., 1970, s. 

150). Frågeformulär utvecklades för att mäta anställdas jobbtillfredsställelse, ångest, ledarbeteende, 

organisations- och lednings praxis, rollkonflikt och tvetydighet i rollen (Rizzo et al., 1970, s. 150). 

Frågeformuläret består av 30 frågor varav 15 behandlar tvetydighet i rollen och 15 rollkonflikt 

(Rizzo et al., 1970, s. 155). Deltagarna i studien ombads att svara på det alternativ i varje fråga som 

stämmer mest överens, från mycket falskt till mycket sant (Rizzo et al., 1970, s. 156). 
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Questionnaire items and factor loading 

Item 

number 
Statement 

Factor loadings .30 

Role conflict    Role ambiguity 

1. I have enough time to complete my work. - - 

2. I feel certain about how much authority I have. - .51 

3. I perform tasks that are too easy or boring. - - 

4. Clear, planned goals and objectives for my job. - .42 

5. I have to do things that should be done differently. .60 - 

6. Lack of policies and guidelines to help me. .43 - 

7. I am able to act the same regardless of the group I am with. - .31 

8. I am corrected or rewarded when I really don't expect it. - - 

9. I work under incompatible policies and guidelines. .60 - 

10. I know that I have divided my time properly. - .62 

11. I receive an assignment without the manpower to complete it. .56 - 

12. I know what my responsibilities are. - .61 

13. I have to buck a rule or policy in order to carry out an assignment. .54 - 

14. I have to "feel my way" in performing my duties. .36 -.35 

15. I receive assignments that are within my training and capability. - - 

16. I feel certain how I will be evaluated for a raise or promotion. - .34 

17. I have just the right amount of work to do. - .32 

18. I know that I have divided my time properly. - .59 

19. I work with two or more groups who operate quite differently. .43 - 

20. I know exactly what is expected of me. - .61 

21. I receive incompatible requests from two or more people. .56 - 

22. I am uncertain as to how my job is linked. - - 

23. I do things that are apt to be accepted by one person and not 

accepted by others. 

.41 - 

24. I am told how well I am doing my job. - - 

25. I receive an assignment without adequate resources and materials 

to execute it. 

.52 - 

26. Explanation is clear of what has to be done. - .35 

27. I work on unnecessary things. .52 - 

28. I have to work under vague directives or orders. .59 - 

29. I perform work that suits my values. - .39 

30. I do not know if my work will be acceptable to my boss. .30 - 

      

Items 10 and 18 on this administration were identical, owing to a clerical error. 

 

Tabell 2.1 Questionnaire items and factor loadings (Rizzo et al., 1970, s. 156). 

 

Det är tydligt att både rollkonflikt och tvetydighet i rollen är viktiga mellanliggande variabler som 

förmedlar effekterna av olika organisatoriska praxis för individuella och organisatoriska utfall 

(Rizzo et al., 1970, s. 154). Studien riktar sig till utveckling och validering av dessa två 

rollkonstruktioner mot åtgärder för organisations- och ledningsmetoder, ledarskap beteende, 

tillfredsställelse, ångest, benägenhet att lämna företaget och demografiska variabler (Rizzo et al., 

1970, s. 155). 
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2.4 Händelser i livet  

I allmänhet är syftet med forskning av händelser i livet att demonstrera ett tidssamband mellan 

uppkomsten av en sjukdom och den senaste tidens ökning av antalet händelser som kräver socialt 

adaptiva svar hos den enskilde (Rabkin & Struening, 1976, s. 1014). Sociala stressfaktorer, hänvisar 

till personliga förändringar och händelser i livet, som dödsfall, giftermål eller förlust av arbete, som 

förändrar individens sociala miljö (Rabkin & Struening, 1976, s. 1014). Enligt denna uppfattning 

innebär exponering för sociala stressfaktorer inte orsaken till sjukdom, men de kan förändra 

individens känslighet vid en viss tidpunkt och på så sätt fungera som en utlösande faktor (Rabkin & 

Struening, 1976, s. 1014). Forskning kring händelser i livet blev intressant när Holmes och Rahe 

(1967) föreslog att den justering som krävs på grund av händelser i livet avsevärt ökar risken för 

fysisk sjukdom (Kanner, Coyne, Schaefer, & Lazarus, 1981, s. 2). Holmes & Rahe (1967, s. 213) 

uppmanade i sin undersökning 394 försökspersoner att sätta betyg på 43, empiriskt härledda, 

händelser i livet. Respondenterna ombads att använd alla sina erfarenheter för att komma fram till 

sina svar (Holmes & Rahe, 1967, s. 213). Respondenterna skulle sträva efter att ge sin åsikt om den 

genomsnittliga graden av nödvändig justering som krävs för varje händelse. Vissa personer har 

lättare att hantera och anpassa sig till händelser än andra och därför var respondenterna tvungna att 

se till sina egna personlig upplevelse (Holmes & Rahe, 1967, s. 213). Utefter dessa respondenters 

svar skapades ”Social readjustment rating scale” (SRRS) (Holmes & Rahe, 1967, s. 216).  
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SOCIAL READJUSTMENT RATING SCALE 

Rank  Life event Mean value 

1.  Death of spouse 100 

2.  Divorce 73 

3.  Marital separation 65 

4.  Jail term 63 

5.  Death of close family member 63 

6.  Personal injury or illness 53 

7.  Marriage 50 

8.  Fired at work 47 

9.  Marital reconciliation 45 

10.  Retirement 45 

11.  Change in helath of family member 44 

12.  Pregnancy 40 

13.  Sex difficulties 39 

14.  Gain of new family member 39 

15.  Business readjustment 39 

16.  Change in financial state 38 

17.  Death of close friend 37 

18.  Change in different line of work 36 

19.  Change in number of arguments with spouse 35 

20.  Mortgage over 10.000 dollar 31 

21.  Foreclosure of mortgage or loan 30 

22.  Change in responsibilities at work 29 

23.  Son or daughter leaving home 29 

24.  Trouble with in-laws 29 

25.  Outstanding personal achievement 28 

26.  Wife begin or stop work 26 

27.  Begin or end school 26 

28.  Change in living conditions 25 

29.  Revision of personal habits 24 

30.  Trouble with boss 23 

31.  Change in work hours or conditions 20 

32.  Change in residence 20 

33.  Change in schools 20 

34.  Change in recreation 19 

35.  Change in church activities 19 

36.  Change in social activities 18 

37.  Mortgage or lan less than 10.000 dollar 17 

38.  Change in sleeping habits 16 

39.  Change in number of family get-togethers 15 

40.  Change in eating habits 15 

41.  Vacation 13 

42.  Christmas 12 

43.  Minor violations of the law 11 

 

Tabell 2.2 Social readjustment rating scale (Holmes & Rahe, 1967, s. 216). 

 

Forskning utvecklades från forskning av Adolph Meyer, som demonstrerade ett schema av 

förhållandet mellan biologiska, psykologiska och sociologiska fenomen till processerna för hälsa 
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och sjukdom hos människor (Holmes & Rahe, 1967, s. 215). Många av de händelser i livet som 

betecknas som stressande räknas upp i denna rapport och det finns två kategorier av objekt (Holmes 

& Rahe, 1967, s. 215):  

 

 De som handlar om individens livsstil (Holmes & Rahe, 1967, s. 216). 

 De som vittnar om händelser som involverar individen (Holmes & Rahe, 1967, s. 216).  

 

Dessa inkluderar familjekonstellation, giftermål, yrke, ekonomi, bostad, grupp- och 

kompisrelationer, utbildning, religion, fritid och hälsa. Den psykologiska betydelsen och känslor 

varierar kraftigt mellan olika patienter (Holmes & Rahe, 1967, s. 216). Det identifierades dock ett 

gemensamt tema för alla dessa händelser i livet: förekomsten av varje händelse framkallade eller 

var förknippad med att den inblandade individen är tvungen att anpassa sig eller hantera händelsen. 

Således har varje objekt konstruerats för att innehålla händelser i livet vars tillkomst antingen är ett 

tecken på eller kräver en betydande förändring i det pågående livsmönstret av den enskilde. 

Tyngdpunkten ligger på förändring från den befintliga stabila situationen och inte på den 

psykologiska innebörden, känslor eller social önskvärdhet (Holmes & Rahe, 1967, s. 217). 

 

Metoden för att tilldela en storleksordning på objekten har utvecklats för att användas i psykofysik, 

som är studiet av psykologisk uppfattning av kvalitet, kvantitet, storlek och intensitet av fysiska 

fenomen. (Holmes & Rahe, 1967, s. 217). Denna subjektiva bedömning av observatören som 

funktion av hur fysiska dimensioner uppfattas (längd av föremål, intensiteten av ljud, ljus av ljus, 

antal objekt, etcetera) ger en tillförlitlig beskrivning av människans förmåga att kvantifiera vissa av 

sina erfarenheter (Holmes & Rahe, 1967, s. 217). 

 

Undersökningen visar att graden av likhet mellan respondenternas ordning på de olika händelserna i 

livet är imponerande, även om vissa av de enskilda undergrupperna skapade en annan ordning. Den 

höga graden av enighet tyder också på en allmän överenskommelse mellan grupper och individer 

om betydelsen av dessa händelser i livet, händelser som överskrider skillnader i ålder, kön, 

civilstånd, utbildning, social klass, generation amerikanska, religion och ras (Holmes & Rahe, 1967, 

s. 217). 

 

Holmes & Rahes (1967) metod för studier av stress och i synnerhet deras SRRS, har dominerat 

forskningen inom beteendemedicin (Kanner et al., 1981, s. 2; Rabkin & Struening, 1976, s. 1014). 

De flesta forskare har antagit den checklista med 43 punkter som Holmes & Rahe (1967) 
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utvecklade i original eller i modifierad form (Rabkin & Struening, 1976, s. 1014). I avsaknad av ett 

alternativt mått, är listning av stora händelser i livet ett bra sätt att bedöma stress som ett kausalt 

medel, även om sådana index berätta lite eller ibland ingenting om det som faktiskt händer i 

vardagslivet (Kanner et al., 1981, s. 2). Sarason et al (1978, s. 933) anser att Holmes & Rahe (1967) 

brister i sina antaganden när de skapade SRRS. Även om utvecklingen av skalan utgör ett värdefullt 

första försök vid kvantifieringen av effekterna av livsförändringar, har dess lämplighet varit 

ifrågasatta på flera punkter (Sarason et al., 1978, s. 933). SRRS bygger på antagandet att 

livsförändringar i sig är stressande, oavsett om de är önskvärda eller inte. Därför är både önskvärda 

och icke önskvärda händelser kombinerade vid framtagandet av livets stresspoäng genom SRRS 

(Sarason et al., 1978, s. 933). Det har hävdats att icke önskvärda händelser har en annan, eventuellt 

mer skadlig, effekt på individer än positiva händelser. Därför verkar det rimligt att främst ta med 

händelser som skapar negativa effekter i beräkningen (Sarason et al., 1978, s. 933). 

 

2.5 Stresshantering 

En stor del forskning har ägnats till att undersöka hur människors sätt att hantera stressiga händelser 

i livet, påverkar hur mycket stress man känner (Billings & Moos, 1981, s. 141; Pearlin & Schooler, 

1978, s. 2). Intresset för de processer genom vilka människor hanterar stress har ökat dramatiskt 

under det senaste decenniet (Carver et al., 1989, s. 267). Med hantering menar Pearlin & Schooler 

(1978, s. 2) vad folk gör för att klara av livets påfrestningar. Hantering av händelser betraktas som 

ett väldigt individuellt försvar i väldigt individuella situationer (Pearlin & Schooler, 1978, s. 2). 

Stress framkallar olika reaktioner hos olika människor och vissa är bättre på att hantera 

stressfaktorer än andra (Cooper. 2013, s. 17). Carver et al. (1989, s. 267) skriver att stress kan anses 

bestå av tre processer. Den primära bedömningen är processen att uppfatta ett hot mot sig själv. 

Sekundär bedömning är processen att föra tankarna till ett potentiellt svar på hotet och att hantera är 

processen för att utföra det svaret (Carver et al., 1989, s. 267). Ökad vikt har lagts vid individens 

försök att utnyttja personliga och sociala resurser för att hantera stressreaktioner och att vidta 

särskilda åtgärder för att ändra de problematiska aspekterna av miljön (Billings & Moos, 1981, s. 

140). Individers försök att hantera händelser i livet har tidigare setts som en komplex uppsättning 

processer riktade mot att dämpa effekterna av sådana händelser på deras fysiska, sociala och 

känslomässig funktion (Billings & Moos, 1981, s. 140).  

 

Det finns två kategorier som berör hanteringsfokus vid olika händelser i livet: problemfokuserad 

och känslofokuserad hantering (Billings & Moos, 1981, s. 141; Carver et al., 1989, s. 267). 

Problemfokuserad hantering inkluderar försök att modifiera eller eliminera källorna till stress 
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genom sitt eget beteende, medan känslofokuserad hantering inkluderar beteendemässiga eller 

kognitiva reaktioner vars primära funktion är att hantera de känslomässiga konsekvenserna av 

stressfaktorer (Billings & Moos, 1981, s. 141; Carver et al., 1989, s. 267). Även om stress i de flesta 

fall, framkallar båda typer av hanteringsbeteenden, tenderar problemfokuserad hantering att 

dominera när människor känner att något konstruktivt kan göras, medan känslofokuserad hantering 

tenderar att dominera när människor känner att stressfaktorer är något som måste uthärdas (Carver 

et al., 1989, s. 267). Trots den växande enighet om att förmågan att hantera stress spelar en central 

roll för effektiviteten i en individs reaktion på stressfaktorer, finns det begränsad information om 

variationer i användningen beroende på typ och svårighetsgrad av stressfaktorer, egenskaper hos 

personen i fråga eller i vilken utsträckning det verkligen dämpar stress (Billings & Moos, 1981, s. 

141).  

 

Stöd är en sak som kan minska stressen genom att förändra bedömningen av stressfaktorer, genom 

att ändra hanteringen av stressfaktorer eller genom att påverka självuppfattningen (Cohen & Wills, 

1985, s. 351). Det finns flera olika typer av stöd (Cohen & Wills, 1985, s. 313). Känslomässigt stöd 

innebär till exempel att man förstärker sin självkänsla genom att kommunicera med personer där 

man värderas till sitt eget värde och accepteras trots svårigheter eller personliga fel (Cohen & Wills, 

1985, s. 313). Informativt stöd innebär en hjälp att definiera, förstå och hantera problematiska 

händelser. Socialt sällskap innebär att man spenderar tid med andra genom olika fritidsaktiviteter 

eller andra nöjen. Detta kan minska stressen genom att uppfylla behovet av tillhörighet och kontakt 

med andra, genom att hjälpa att distrahera personer från att oroa sig över problem, eller genom att 

underlätta en känslomässigt positiv stämning (Cohen & Wills, 1985, s. 313). Slutligen innebär 

instrumentalt stöd att tillhandahålla ekonomiskt stöd, materiella resurser eller tjänster en person 

behöver. Instrumentalt stöd kan bidra till att minska stress genom att direkt lösa det materiella 

problemet eller genom att förse mottagaren med tjänster han eller hon behöver (Cohen & Wills, 

1985, s. 313). 

 

När man bedömer en händelse som stressig, resulterar det ofta i känslor av hjälplöshet och hot mot 

ens självkänsla. När detta inträffar kan känslomässigt stöd motverka denna känsla (Cohen & Wills, 

1985, s. 313). Informativt stöd kan hjälpa personer att ompröva en stressfaktor och föreslå en 

lämplig hantering som kan motverka den upplevda bristen på kontroll. Om man känner stress på 

grund av en förlust av sällskap, så kan den stressen minskas genom sociala sällskap som stöd. Om 

stressen uppstår främst på grund av ekonomiska problem, skulle den bäst lindras genom 

instrumentalt stöd. Även om stressande händelser kan framkalla behov för flera resurser, är det 
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rimligt att anta att specifika händelser framkallar särskilt framträdande krav. Dessa uppgifter visar 

tydligt att stödbehovet varierar beroende på typ av stressfaktor (Cohen & Wills, 1985, s. 314). 

 

Det finns individuella och gruppskillnader i behov av stöd. Flera studier visar att stödfunktioner 

som är effektiva för kvinnor inte är effektiva för män och vice versa. Dessa skillnader kan till 

exempel bero på skillnader i de typer av stressfaktorer som upplevs av män och kvinnor, men tyvärr 

finns det få bevis angående orsaken till dessa skillnader (Cohen & Wills, 1985, s. 350). 

 

Social integration och funktionellt stöd representerar olika processer genom vilka sociala resurser 

kan påverka välbefinnandet (Cohen & Wills, 1985, s. 348). Det är troligt att de flesta effektiva stöd 

ges och tas i samband med dagliga sociala kontakter utan att man ber om dem och utan att den som 

ger dem känner att de ger något stöd (Cohen & Wills, 1985, s. 348). 

 

2.6 Skillnad mellan män och kvinnor och ålder 

Det finns en viss effekt av kön på relationen mellan jobbstressfaktorer och psykiskt lidande (Barnett 

& Brennan, 1995, s. 271). Studier har funnit att kvinnor tenderar att bedöma stressfaktorer som mer 

allvarliga än män (Michael et al., 2009, s. 401; Tamres, Janicki, & Helgeson, 2002, s. 20) och de är 

också mer benägna att anmäla sina problem (Tamres et al., 2002, s. 20). Därför är det troligt att man 

ser högre nivåer av stress redovisas, när antalet procent av arbetande kvinnor i en undersökning 

ökar (Shirom, Gilboa, Fried, & Cooper, 2008, s. 1377). Troligen känner kvinnor högre stressnivåer 

på grund av de olika roller som kvinnor förväntas spela: fru, mor, anställd och hushållerska 

(Michael et al., 2009, s. 401). 

 

Hos kvinnor är konkurrensen om avancemang och arbetsuppgifter, utan samband med deras 

arbetsbeskrivningar, faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress. Män däremot, känner stress när 

de inte får delta i beslut till större del än kvinnor (Vagg & Spielberger, 1998, s. 301). Även 

erfarenhet, konflikter mellan avdelningar i organisationen, övertidsarbete, hantering av kriser och 

otillräckligt med personal är stressfaktorer hos män (Vagg & Spielberger, 1998, s. 301). När män 

drabbas av rollkonflikt känner de också en lägre arbetstillfredsställelse och högre arbetsrelaterad 

stress än kvinnor i samma situation (Cooper, 2013, s. 9). 

 

Det finns en skillnad mellan äldre och yngre kvinnor då äldre kvinnliga anställda är mer kapabla att 

fokusera på och hantera hotfulla krav i arbetet än yngre kvinnor (Shirom et al., 2008, s. 1389).  Till 

skillnad från yngre kvinnliga anställda, tenderar de äldre att inte heller uppleva lika stor konflikt 
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mellan arbete och familj, eftersom de inte har lika stort behov att ta hand om sina barn och 

familjerelaterade frågor (Shirom et al., 2008, s. 1389). Även under sökningen som Michael et al. 

(2009, s. 400) gjorde visar att unga (18-30) gifta kvinnor med lägre utbildning tenderar till att 

uppleva högre stressnivåer än äldre (41-50) gifta kvinnor (Michael et al., 2009, s. 400). 

 

Det finns ett negativt samband mellan tvetydighet i rollen och ämbetstid och ålder (Fisher & 

Gitelson, 1983, s. 327; Tubre & Collins, 2000, s. 155). Däremot har åldern en betydande dämpande 

effekt på relationen mellan tvetydighet i rollen och prestationsförmåga på kvinnodominerande 

arbetsplatser (Shirom et al., 2008, s. 1385). När medelåldern ökar, minskar det negativa sambandet 

mellan tvetydighet och prestationsförmåga. På mansdominerade arbetsplatser däremot, sker det en 

ökning av de negativa korrelationerna mellan tvetydighet i rollen och prestationsförmåga när åldern 

ökar (Shirom et al., 2008, s. 1386). Åldern har inte en dämpande effekt på relationen mellan 

rollkonflikt och prestationsförmågan, gällande varken kvinnor eller män (Shirom et al., 2008, s. 

1383). Äldre anställda har också en lägre frånvaro och omsättning än yngre (Shirom et al., 2008, s. 

1387) och upplever mindre stress generellt än yngre anställda (Finkelstein, Kubzansky, Capitman, 

& Goodman, 2007a, s. 128). 

 

2.7 Förebyggande av arbetsrelaterad stress 

Många organisationer försöker minska stressfaktorer, men då detta inte alltid är möjligt är det ett 

mer lovande alternativ att förbättra resurserna (Dollard et al., 2003, s. 86). I ett konkurrenskraftigt 

företagsklimat kan organisationer ofta inte skydda sina anställda helt från stressiga kundbeteenden 

och ibland måste anställda följa visa regler som inte är i enighet med deras nuvarande känslor. Trots 

de negativa effekterna av dessa villkor för medarbetarnas hälsa och välbefinnande bör det mildras 

genom att tillhandahålla lämpliga jobbresurser (Dollard et al., 2003, s. 86). 

 

En viktig faktor för att hantera och förebygga stress ligger i kulturen på organisationen (Michie, 

2002, s. 70). Stress bör ses som bra information på att en förändring måste ske, inte svaga individer 

(Michie, 2002, s. 70). Orsakerna till stress kan lösas på arbetsplatsen genom en kombination av 

ledarskap och träning för den enskildes välbefinnande (Michie & Williams, 2003, s. 7). Dollard et 

al. (2003, s. 87) tror att personer i vissa yrken kan hantera stress bättre än andra tack vare att de fått 

utbildning om hur de ska klara av de speciella kraven i sitt yrke (Dollard et al. (2003, s. 87).  

 

Gilboa et al. (2008, s. 258) anser att resultaten från deras forskning tyder på att organisationer bör 

prioritera stressfaktorer som tvetydighet i arbetsrollen och situationella begränsningar. Chefer kan 
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till exempel ge lämplig utbildning till de anställda som lindrar situationsbegränsningar och 

tvetydighet i rollen kan minskas genom att chefer inrättar tydligare mål, förväntningar och 

utvärderingskriterier (Gilboa et al., 2008, s. 258). Även träning för den enskildes välbefinnande 

behövs för att hjälpa alla medarbetare att förstå stress och hur de kan ta ansvar för sitt eget 

välbefinnande (Michie & Williams, 2003, s. 7). Chefer bör också få ledarskapsutbildning för att få 

de kunskaper de behöver för att coacha, leda och hantera sin personal vid, till exempel, förändringar 

i arbetsmiljön. Organisationer bör lindra organisatoriska begränsningar genom att etablera stödjande 

arbetsmiljöer där medarbetarna ges nödvändiga verktyg, teknik och information för att fungera 

effektivt (Gilboa et al., 2008, s. 258). Slutsatsen är att många av de arbetsrelaterade variabler som är 

förknippade med höga nivåer av psykisk ohälsa är potentiellt mottagliga för förändring (Michie & 

Williams, 2003, s. 3). 

 

2.8 State-of-the-art 

Vår state-of-the-art syftar till att sammanfatta de vetenskapliga artiklarna som vi tagit upp i 

teorikapitlet samt att kortfattat beskriva vad varje artikel handlar om. Artiklarna är presenterade 

utifrån efternamnet på författarna vilket gör det lättare att hitta i referenslistan. Vi har utgått från 

tabellen nedan för vår utvärdering av den teori vi använt.  

 

Subteori Referens Relevans & nyckelord Citeringar Validering 
Teorins 

styrka 

X 

X 
Kort beskrivning av artikeln. 

Nycklord: X 
>500 Väl validerad Dominerande 

X 
Kort beskrivning av artikeln. 

Nycklord: X 
200-300 Viss validering Framväxande 

X 
Kort beskrivning av artikeln. 

Nycklord: X 
<100 

Begränsad 

validering 

Föreslagen 

ny teori 

Utvärderas som:      

Tabell 2.3 Förklaring till state-of-the-art tabell (egen). 

 

Vår state-of-the-art har tagits fram för att uppfylla målet att bedöma teoriernas styrka och även att 

bekräfta relevansen av dem (Philipson, 2014-04-27). Utvärderingen av teorins styrka grundar sig på 

artiklarnas citeringar samt hur valida teorierna är och går att dela in i tre olika kategorier, 

dominerande, framväxande eller förslagen ny teori (Philipson, 2014-04-27). Att en artikel har 

många citeringar betyder inte automatiskt att den är dominerande. Likaså kan en artikel med få 

citeringar vara dominerande om den stödjer en dominerande teori (Philipson, 2014-04-27).  
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Nedanstående tabell sammanfattar den teori som vi tidigare presenterat. Artiklarnas validering 

redogörs och det framgår om teorin är dominerande, framväxande eller förslagen ny teori. Teorierna 

är sorterade efter teorins styrka inom respektive delområde. I slutet av varje rubrik i vår state-of-the-

art har vi utvärderat hela delteorin för att ge en övergripande bild av varje teoriområde. 

 

Teori Referens Relevans & nyckelord Citeringar Validering 
Teorins 

Styrka 

Miljömässiga 

stressfaktorer 

på arbetet 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nycklord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 Väl validerad Dominerande 

Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen.  

Nyckelord: Arbetsrelaterade 

stressfaktorer, stresshantering 

148 
  

Sparks & 

Cooper 

(1999) 

Undersöker hur olika jobbfaktorer 

påverkar hälsan och välmående. 

Nyckelord: Jobbkontroll, hälsa, 

välmående 

193 
  

Utvärderas som: Dominerande   
   

Faktorer 

inneboende i 

arbete 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 Väl validerad Dominerande 

Johnson et 

al. (2005) 

Jämför upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress bland olika 

yrken. 

Nyckelord: Psykiskt 

välbefinnande, fysisk hälsa, 

arbetstillfredsställelse 

317 
  

Karasek 

(1979) 

Utvecklar och testar en modell för 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Arbetskrav, 

handlingsutrymme 

6686 
  

Kohn & 

Schooler 

(1982) 

En utökning av en tidigare 

framställd orsaksmodell för att 

överväga fler strukturella krav på 

arbetet. 

Nyckelord: Yrkessjälvständighet, 

självstyrt arbete 

668 
  

LePine et 

al. (2005) 

En metaanalys av ett 

tvådimensionellt ramverk av 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Motivation, prestation 

375 
  

Maslach et 

al. (2001) 

Beskriver och tittar på det förflutna 

och framtiden inom forskning om 

utbrändhet. 

Nyckelord: Utbrändhet, 

stresshantering 

6000 
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Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen. 

Nyckelord: Interaktioner mellan 

arbetet och hemmet, 

stresshantering 

148 
  

Michie & 

Williams 

(2003) 

En litteraturstudie som tar upp 

olika faktorer som är förknippade 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Långa arbetsdagar, 

överbelastning i arbetet 

427 
  

Motowidlo 

et al. (1986) 

Undersöker arbetsrelaterad stress 

och sambandet med individuella 

egenskaper och arbetsförhållanden. 

Nyckelord: Överbelastning i 

arbetet, stöd 

616 
  

Sparks et al. 

(1997) 

En genomgång av litteratur om 

arbetstid och hälsa. 

Nyckelord: Arbetstid, hälsa 

501 
  

Sparks & 

Cooper 

(1999) 

Undersöker hur olika jobbfaktorer 

påverkar hälsan och välmående. 

Nyckelord: Jobbkontroll, hälsa, 

välmående 

193 
  

Barnett & 

Brennan 

(1995) 

Uppskattar förhållandet mellan de 

anställdas upplevelser av 

jobbförhållanden som identifierats 

som potentiella jobbstressfaktorer. 

Nyckelord: Anställningstrygghet, 

arbetskrav 

123 
Viss 

validering 
Framväxande 

Fairbrother 

& Warn 

(2003) 

Använder jobbspecifika modeller 

av stress för att undersöka ett 

specifikt jobbsammanhang. 

Nyckelord: 

Arbetstillfredsställelse, 

arbetsvillkor 

142 
  

Gilboa et al. 

(2008) 

Undersöker förhållanden för 

arbetsrelaterade faktorer och 

arbetsprestation. 

Nyckelord: Tvetydighet i rollen, 

överbelastning 

248 
  

Kahn 

(1993) 

Tar fram ett system för 

jobbutbrändhet bland 

servicearbetande människor. 

Nyckelord: Utbrändhet, 

arbetstillfredsställelse 

211 
  

Shields 

(1999) 

Beskriver konsekvenserna av långa 

arbetsdagar. 

Nyckelord: Arbetstid, depression 

234 
  

Stansfeld et 

al. (1998) 

Bedömer om egenskaper på arbetet 

och socialt stöd är prediktorer för 

fysiska, psykiska och sociala 

funktioner. 

Nyckelord: Krav på arbetsplatsen, 

298 
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stöd 

Dollard et 

al. (2003) 

Tar upp vikten om en separation 

från sin roll inom service arbeten. 

Nyckelord: Emotionell distans, 

kundrelaterade stressfaktorer 

77 
Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Fotinatos-

Ventouratos 

& Cooper 

(2005) 

Presentera resultaten av en bred 

undersökning om arbetsrelaterad 

stress. 

Nyckelord: Könsskillnader, 

samhällsklass 

34 
  

Manshor et 

al. (2003) 

Undersöker källorna till 

arbetsrelaterad stress bland chefer. 

Nyckelord: Relationer på arbetet, 

arbetsbelastning 

74 
  

Ozkan & 

Ozdevecioğ

lu (2013) 

Bedömer effekten av 

arbetsrelaterad stress på utbrändhet 

och livstillfredsställelse. 

Nyckelord: Utbrändhet, 

emotionell utmattning 

4 
  

Utvärderas som: Dominerande   
   

Roll i 

organisationen 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 Väl validerad Dominerande 

LePine et 

al. (2005) 

En metaanalys av ett 

tvådimensionellt ramverk av 

arbetsstress. 

Nyckelord: Motivation, prestation 

375 
  

Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen. 

Nyckelord: Interaktioner mellan 

arbetet och hemmet, 

stresshantering 

148 
  

Michie & 

Williams 

(2003) 

En litteraturstudie som tar upp 

olika faktorer som är förknippade 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Långa arbetsdagar, 

överbelastning i arbetet 

427 
  

Rizzo et al. 

(1970) 

Beskriver utvecklingen av och 

testar ett frågeformulär som 

undersöker rollkonflikt och 

tvetydighet i rollen. 

Nyckelord: Rollkonflikt, 

tvetydighet i rollen 

3249 
  

Sparks & 

Cooper 

(1999) 

Undersöker hur olika jobbfaktorer 

påverkar hälsan och välmående. 

Nyckelord: Jobbkontroll, hälsa, 

välmående 

193 
  

Tubre & 

Collins 

(2000) 

En metaanalys av sambanden 

mellan tvetydighet i rollen och 

arbetsprestation samt rollkonflikt 

och arbetsprestation. 

345 
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Nyckelord: Rollkonflikt, 

tvetydighet i rollen 

Barnett & 

Brennan 

(1995) 

Uppskattar förhållandet mellan de 

anställdas upplevelser av 

jobbförhållanden som identifierats 

som potentiella jobbstressfaktorer. 

Nyckelord: Anställningstrygghet, 

arbetskrav 

123 
Viss 

validering 
Framväxande 

Fairbrother 

& Warn 

(2003) 

Använder jobbspecifika modeller 

av stress för att undersöka ett 

specifikt jobbsammanhang. 

Nyckelord: 

Arbetstillfredsställelse, 

arbetsvillkor 

142 
  

Gilboa et al. 

(2008) 

Undersöker förhållandena mellan 

arbetsrelaterade stressfaktorer och 

arbetsprestation. 

Nyckelord: Tvetydighet i rollen, 

överbelastning 

248 
  

Dollard et 

al. (2003) 

Tar upp vikten om en separation 

från sin roll inom service arbeten. 

Nyckelord: Emotionell distans, 

kundrelaterade stressfaktorer 

77 
Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Manshor et 

al. (2003) 

Undersöker källorna till 

arbetsrelaterad stress bland chefer. 

Nyckelord: Relationer på arbetet, 

arbetsbelastning 

74 
  

Utvärderas som: Dominerande   
   

Karriär 

utveckling 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 Väl validerad Dominerande 

De Jonge et 

al. (2000) 

Undersöker effekterna av olika 

arbetsmodeller på medarbetarnas 

välbefinnande. 

Nyckelord: Kontroll i arbetet, 

välbefinnande 

447 
  

Johnson et 

al. (2005) 

Jämför upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress bland olika 

yrken. 

Nyckelord: Psykiskt 

välbefinnande, fysisk hälsa, 

arbetstillfredsställelse 

317 
  

Kohn & 

Schooler 

(1982) 

En utökning av en tidigare 

framställd orsaksmodell för att 

överväga fler strukturella krav på 

arbetet. 

Nyckelord: Yrkessjälvständighet, 

självstyrt arbete 

668 
  

LePine et 

al. (2005) 

En metaanalys av ett 

tvådimensionellt ramverk av 

arbetsstress. 

375 
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Nyckelord: Motivation, prestation 

Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen. 

Nyckelord: Interaktioner mellan 

arbetet och hemmet, 

stresshantering 

148 
  

Michie & 

Williams 

(2003) 

En litteraturstudie som tar upp 

olika faktorer som är förknippade 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Långa arbetsdagar, 

överbelastning i arbetet 

427 
  

Sparks et al. 

(2001) 

Diskuterar effekten av 

arbetsplatsövergångar på 

medarbetarnas välbefinnande. 

Nyckelord: Arbetstid, kontroll i 

arbetet 

420 
  

Sparks & 

Cooper 

(1999) 

Undersöker hur olika jobbfaktorer 

påverkar hälsan och välmående. 

Nyckelord: Jobbkontroll, hälsa, 

välmående 

193 
  

Spector 

(1986) 

En metaanalys av studier avseende 

hur upplevd kontroll påverkar 

arbetstillfredsställelsen. 

Nyckelord: Kontroll i arbetet, 

delaktighet 

884 
  

Fairbrother 

& Warn 

(2003) 

Använder jobbspecifika modeller 

av stress för att undersöka ett 

specifikt jobbsammanhang. 

Nyckelord: 

Arbetstillfredsställelse, 

arbetsvillkor 

142 
Viss 

validering 
Framväxande 

Gilboa et al. 

(2008) 

Undersöker förhållandena mellan 

arbetsrelaterade stressfaktorer och 

arbetsprestation. 

Nyckelord: Tvetydighet i rollen, 

överbelastning 

248 
  

Smithson & 

Lewis 

(2000) 

Undersöker unga vuxnas 

perspektiv och upplevelser av 

otrygghet i arbetet. 

Nyckelord: Anställningstrygghet, 

karriärutveckling 

129 
  

Stansfeld et 

al. (1998) 

Bedömer om arbetsegenskaper och 

socialt stöd är prediktorer för 

fysiska, psykiska och sociala 

funktioner. 

Nyckelord: Krav på arbetsplatsen, 

stöd 

298 
  

Vahtera et 

al. (1997) 

Undersöker relationen mellan 

nedskärningar och påföljande 

frånvaro på grund av ohälsa. 

Nyckelord: Nedskärningar, 

frånvaro 

367 
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Utvärderas som: Dominerande   
   

Relationer på 

arbetet 

Cohen & 

Wills 

(1985) 

Undersöker sambandet mellan 

socialt stöd och välbefinnande. 

Nyckelord: Stöd, välbefinnande 

8519 Väl validerad Dominerande 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 
  

Maslach et 

al. (2001) 

Beskriver och tittar på det förflutna 

och framtiden inom forskning om 

utbrändhet. 

Nyckelord: Utbrändhet, 

stresshantering 

6000 
  

Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen. 

Nyckelord: Interaktioner mellan 

arbetet och hemmet, 

stresshantering 

148 
  

Michie & 

Williams 

(2003) 

En litteraturstudie som tar upp 

olika faktorer som är förknippade 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Långa arbetsdagar, 

överbelastning i arbetet 

427 
  

Motowidlo 

et al. (1986) 

Undersöker arbetsrelaterad stress 

och sambandet med individuella 

egenskaper och arbetsförhållanden. 

Nyckelord: Överbelastning i 

arbetet, stöd 

616 
  

Sparks et al. 

(2001) 

Diskuterar effekten av 

arbetsplatsövergångar på 

medarbetarnas välbefinnande. 

Nyckelord: Arbetstid, kontroll i 

arbetet 

420 
  

Sparks & 

Cooper 

(1999) 

Undersöker hur olika jobbfaktorer 

påverkar hälsan och välmående. 

Nyckelord: Jobbkontroll, hälsa, 

välmående 

193 
  

Fairbrother 

& Warn 

(2003) 

Använder jobbspecifika modeller 

av stress för att undersöka ett 

specifikt jobbsammanhang. 

Nyckelord: 

Arbetstillfredsställelse, 

arbetsvillkor 

142 
Viss 

validering 
Framväxande 

Stansfeld et 

al. (1998) 

Bedömer om arbetsegenskaper och 

socialt stöd är prediktorer för 

fysiska, psykiska och sociala 

funktioner. 

Nyckelord: Krav på arbetsplatsen, 

stöd 

298 
  

Dollard et 

al. (2003) 

Tar upp vikten om en separation 

från sin roll inom service arbeten. 

Nyckelord: Emotionell distans, 

77 
Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 
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kundrelaterade stressfaktorer 

Manshor et 

al. (2003) 

Undersöker källorna till 

arbetsrelaterad stress bland chefer. 

Nyckelord: Relationer på arbetet, 

arbetsbelastning 

74 
  

Michael et 

al. (2009) 

Undersöker könsskillnader i 

arbetsrelaterad stress, med hänsyn 

till den roll som civilstånd, ålder 

och utbildning spelar. 

Nyckelord: Könsskillnader, ålder 

33 
  

Utvärderas som: Dominerande   
   

Organisations 

struktur och 

klimat 

Coch & 

French Jr 

(1948) 

Syftar till att avgöra varför 

arbetarna gör motstånd vid 

arbetsförändringar och vad som 

kan göras åt problemet. 

Nyckelord: Jobbförändringar, 

motivationsfaktorer 

2466 Väl validerad Dominerande 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress.  

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 
  

Karasek 

(1979) 

Utvecklar och testar en modell för 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Arbetskrav, 

handlingsutrymme 

6686 
  

Kohn & 

Schooler 

(1982) 

En utökning av en tidigare 

framställd orsaksmodell för att 

överväga fler strukturella krav på 

arbetet. 

Nyckelord: Yrkessjälvständighet, 

självstyrt arbete 

668 
  

LePine et 

al. (2005) 

En metaanalys av ett 

tvådimensionellt ramverk av 

arbetsstress. 

Nyckelord: Motivation, prestation 

375 
  

Maslach et 

al. (2001) 

Beskriver och tittar på det förflutna 

och framtiden inom forskning om 

utbrändhet. 

Nyckelord: Utbrändhet, 

stresshantering 

6000 
  

Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen. 

Nyckelord: Interaktioner mellan 

arbetet och hemmet, 

stresshantering 

148 
  

Michie & 

Williams 

(2003) 

En litteraturstudie som tar upp 

olika faktorer som är förknippade 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Långa arbetsdagar, 

överbelastning i arbetet 

427 
  

Sparks et al. 

(2001) 

Diskuterar effekten av 

arbetsplatsövergångar på 
420 
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medarbetarnas välbefinnande. 

Nyckelord: Arbetstid, kontroll i 

arbetet 

Sparks & 

Cooper 

(1999) 

Undersöker hur olika jobbfaktorer 

påverkar hälsan och välmående. 

Nyckelord: Jobbkontroll, hälsa, 

välmående 

193 
  

Gilboa et al. 

(2008) 

Undersöker förhållandena för 

arbetsrelaterade faktorer och 

arbetsprestation. 

Nyckelord: Tvetydighet i rollen, 

överbelastning 

248 
Viss 

validering 
Framväxande 

Pugliesi 

(1999) 

Undersöker effekterna av 

emotionellt arbete på 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Emotionellt arbete, 

trivsel 

331 
  

Stansfeld et 

al. (1998) 

Bedömer om arbetsegenskaper och 

socialt stöd är prediktorer för 

fysiska, psykiska och sociala 

funktioner. 

Nyckelord: Krav på arbetsplatsen, 

stöd 

298 
  

Fotinatos-

Ventouratos 

& Cooper 

(2005) 

Presentera resultaten av en bred 

undersökning om arbetsrelaterad 

stress. 

Nyckelord: Könsskillnader, 

samhällsklass 

34 
Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Jain et al. 

(2013) 

Undersöker mediers inverkan och 

relationen mellan organisatoriska 

faktorer och anställdas hälsa och 

välbefinnande. 

Nyckelord: Engagemang, 

välbefinnande 

0 
  

Manshor et 

al. (2003) 

Undersöker källorna till 

arbetsrelaterad stress bland chefer. 

Nyckelord: Relationer på arbetet, 

arbetsbelastning 

74 
  

Utvärderas som: Dominerande   
   

Arbetsscheman 

Baltes et al. 

(1999) 

En metaanalys om flexibla 

arbetsscheman. 

Nyckelord: Arbetsscheman, 

tillfredsställelse 

459 Väl validerad Dominerande 

Sparks et al. 

(2001) 

Diskuterar effekten av 

arbetsplatsövergångar på 

medarbetarnas välbefinnande. 

Nyckelord: Arbetstid, kontroll i 

arbetet 

420 
  

Poissonnet 

& Veron 

(2000) 

En genomgång av litteraturen om 

effekterna på hälsan på grund av 

oregelbundna scheman. 

Nyckelord: Oregelbundna 

81 
Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 
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arbetstider, hälsa 

Smith et al. 

(1979) 

Beskriver de psykologiska, sociala 

och hälsomässiga konsekvenserna 

av skiftarbete. 

Nyckelord: Hälsa, personlig 

inställning 

7 
  

Utvärderas som: Framväxande   
   

Utom 

organisatoriska 

källor 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 Väl validerad Dominerande 

Johnson et 

al. (2005) 

Jämför upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress bland olika 

yrken. 

Nyckelord: Psykiskt 

välbefinnande, fysisk hälsa, 

arbetstillfredsställelse 

317 
  

LePine et 

al. (2005) 

En metaanalys av ett 

tvådimensionellt ramverk av 

arbetsstress. 

Nyckelord: Motivation, prestation 

375 
  

Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen. 

Nyckelord: Interaktioner mellan 

arbetet och hemmet, 

stresshantering 

148 
  

Michie & 

Williams 

(2003) 

En litteraturstudie som tar upp 

olika faktorer som är förknippade 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Långa arbetsdagar, 

överbelastning i arbetet 

427 
  

Sparks & 

Cooper 

(1999) 

Undersöker hur olika jobbfaktorer 

påverkar hälsan och välmående. 

Nyckelord: Jobbkontroll, hälsa, 

välmående 

193 
  

Barnett & 

Brennan 

(1995) 

Uppskattar förhållandet mellan de 

anställdas upplevelser av 

jobbförhållanden som identifierats 

som potentiella jobbstressfaktorer. 

Nyckelord: Anställningstrygghet, 

arbetskrav 

123 
Viss 

validering 
Framväxande 

Fairbrother 

& Warn 

(2003) 

Använder jobbspecifika modeller 

av stress för att undersöka ett 

specifikt jobbsammanhang. 

Nyckelord: 

Arbetstillfredsställelse, 

arbetsvillkor 

142 
  

Gilboa et al. 

(2008) 

Undersöker förhållandena för 

arbetsrelaterade faktorer och 

arbetsprestation. 

Nyckelord: Tvetydighet i rollen, 

överbelastning 

248 
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Utvärderas som: Dominerande   
   

Rizzo, House & 

Lirtzmans 

frågeformulär 

Rizzo et al. 

(1970) 

Beskriver utvecklingen av och 

testar ett frågeformulär som 

undersöker rollkonflikt och 

tvetydighet i rollen. 

Nyckelord: Rollkonflikt, 

tvetydighet i rollen 

3249 Väl validerad Dominerande 

Utvärderas som: Dominerande 
    

Händelser i 

livet 

Holmes & 

Rahe (1967) 

Framtagande av en skala för att 

mäta påverkan av händelser i livet. 

Nyckelord: Sociala händelser, 

livshändelser 

10192 Väl validerad Dominerande 

Kanner et 

al. (1981) 

Jämför om dagligt krångel ger en 

bättre bedömning av stress i livet 

än större händelser i livet. 

Nyckelord: Dagliga problem, 

åtgärder 

2587 
  

Rabkin & 

Struening 

(1976) 

Beskriver relationen mellan 

förändring i livet och sjukdom. 

Nyckelord: Insjuknande, effekter 

av stress 

1456 
  

Sarason et 

al. (1978) 

Beskriver utvecklingen av ett 

instrument som mäter förändringar 

i livet. 

Nyckelord: Livsförändringar, 

individuella förändringar 

2281 
  

Utvärderas som: Dominerande   
   

Stresshantering 

Billings & 

Moos 

(1981) 

En undersökning av individuella 

reaktioner på stressande 

livshändelser. 

Nyckelord: Stressande 

livshändelser, sociala resurser 

1954 Väl validerad Dominerande 

Carver et al. 

(1989) 

En utveckling av ett 

flerdimensionellt sätt att se hur 

människor reagerar på stress. 

Nyckelord: Mätinstrument, 

reaktioner på stress 

6346 
  

Cohen & 

Wills 

(1985) 

Undersöker sambandet mellan 

socialt stöd och välbefinnande. 

Nyckelord: Stöd, välbefinnande 

8519 
  

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 
  

Pearlin & 

Schooler 

(1978) 

Hantering av stress. 

Nyckelord: Stresshantering, 

personliga problem 

6142 
  

Utvärderas som: Dominerande   
   

Skillnad mellan 

män och 

kvinnor och 

Cooper 

(2013) 

Tar fram en modell om 

arbetsrelaterad stress. 

Nyckelord: Orsaker till stress, 

arbetsrelaterade orsaker till stress 

1124 Väl validerad Dominerande 
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ålder 

Tamres et 

al. (2002) 

En metaanalys för att undersöka 

nya studier av könsskillnader och 

hantering av stress. 

Nyckelord: Könsskillnader, 

stressbedömning 

592 
  

Tubre & 

Collins 

(2000) 

En metaanalys av sambanden 

mellan tvetydighet i rollen och 

arbetsprestation samt rollkonflikt 

och arbetsprestation. 

Nyckelord: Rollkonflikt, 

tvetydighet i rollen 

345 
  

Barnett & 

Brennan 

(1995) 

Uppskattar förhållandet mellan de 

anställdas upplevelser av 

jobbförhållanden som identifierats 

som potentiella jobbstressfaktorer. 

Nyckelord: Anställningstrygghet, 

arbetskrav 

123 
Viss 

validering 
Framväxande 

Fisher & 

Gitelson 

(1983) 

En undersökning om relationer och 

rollkonflikt. 

Nyckelord: Tvetydighet i rollen, 

rollkonflikt 

614 
  

Vagg & 

Spielberger 

(1998) 

Förklarar stress och påfrestningar 

och skillnaden mellan män och 

kvinnor. 

Nyckelord: Påfrestningar, 

individer 

127 
  

Finkelstein 

et al. (2007) 

Undersöker sambandet mellan 

föräldrars utbildning och 

socioekonomisk status. 

Nyckelord: Samhällsklass, 

utbildning 

82 
Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Michael et 

al. (2009) 

Undersöker könsskillnader i 

arbetsrelaterad stress, med hänsyn 

till den roll som civilstånd, ålder 

och utbildning spelar. 

Nyckelord: Könsskillnader, ålder 

33 
  

Shirom et 

al. (2008) 

Undersöker skillnaden mellan kön, 

ålder och befattning. 

Nyckelord: Könsskillnader, 

tvetydighet i rollen 

27 
  

Utvärderas som: Framväxande   
   

Förebyggande 

av 

arbetsrelaterad 

stress 

Michie 

(2002) 

Beskriver den individuella och 

organisatoriska stresshanteringen. 

Nyckelord: Interaktioner mellan 

arbetet och hemmet, 

stresshantering 

148 Väl validerad Dominerande 

Michie & 

Williams 

(2003) 

En litteraturstudie som tar upp 

olika faktorer som är förknippade 

med psykisk ohälsa. 

Nyckelord: Långa arbetsdagar, 

överbelastning i arbetet 

427 
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Gilboa et al. 

(2008) 

Undersöker förhållandena mellan 

arbetsrelaterade faktorer och 

arbetsprestation. 

Nyckelord: Tvetydighet i rollen, 

överbelastning 

248 
Viss 

validering 
Framväxande 

Dollard et 

al. (2003) 

Tar upp vikten om en separation 

från sin roll inom service arbeten. 

Nyckelord: Emotionell distans, 

kundrelaterade stressfaktorer 

77 
Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Utvärderas som: Framväxande 
  

  

 

Tabell 2.4 State-of-the-art tabell (egen). 

 

2.8.1 Reflektion över state-of-the-art   

Vår genomgång av tidigare forskning var tankeväckande och gav oss nya perspektiv. Många av de 

teorier som vi använt oss av i vår studie, exempelvis Cooper (2013) som har 1124 citeringar, 

Holmes & Rahe (1967) som har 10192 citeringar och Rizzo et al. (1970)  med 3249 citeringar, är 

väl validerade. De tre nämnda artiklarna har varit extra viktiga för oss då vi till stor del använt oss 

av teorin i dem för att formulera frågorna till vår enkätundersökning. Ungefär som vi gjort i vår 

State-of-the-art har även Cooper (2013) gjort en sammanfattning av tidigare forskning och utifrån 

den skapat en modell som visar vilka variabler som kan skapa arbetsrelaterad stress och vilka 

eventuella påföljder det kan leda till. Eftersom Cooper (2013) visade sig ha en snarlik teoretisk bas 

som vårt arbete valde vi att utgå från Coopers (2013) modell i vårt arbete. Vi har fått en bra 

övergripande bild om vad varje forskare skriver om och vilka variabler de tar upp i sin forskning. 

Vid genomförande av state-of-the-art har vi sett att de flesta forskare vi studerat skriver om någon 

eller några av de sex variablerna som Cooper (2013) tagit fram i sin modell, till exempel Karasek 

(1979) med 6686 citeringar. Detta har ytterligare stärkt vårt val. Genomgången av tidigare 

forskning visar att de teorispår som vi arbetat med är väl beforskade och har jämförelsevis hög 

validering.  

 

Genomförandet av state-of-the-art har även medfört goda grunder för att skapa forskningsfrågor 

kring de teorier som är starka och utforma en modell som visar vilka delar vi tänker undersöka 

närmare och vilka delar vi kommer att utesluta. Vi kommer till exempel inte undersöka vad som 

händer i kroppen vid stress. Genom state-of-the-art har vi fått en inblick i den befintliga teorin och 

därför kunnat utforma forskningsfrågor som är intressanta och som enligt oss kan ge ett bidrag. Vi 

har till exempel efter genomförandet av state-of-the-art förstått att anställda inom vissa 

yrkesområden möter mer arbetsrelaterad stress än andra (Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 2787) 
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eftersom olika yrken har olika grundläggande faktorer som kan leda till stress (Johnson et al., 2005, 

s. 180). Utifrån den bakgrunden har vi utformat forskningsfråga 1, där vi vill ta reda på vilka 

grundläggande stressfaktorer som finns i yrket som fastighetsmäklare. 

 

Vår syn på området arbetsrelaterad stress har förändrats efter genomgången av den tidigare 

forskningen. Den största förändringen i vår syn på arbetsrelaterad stress är att vi fått en insikt över 

hur komplext ämnet är. Vi inser nu att det finns många variabler som kan skapa stress. Innan vårt 

arbete såg vi främst saker, som är starkt kopplade till själva arbetsuppgiften, som 

stressframkallande. Till exempel arbeten med väldigt hög fysisk ansträngning eller arbeten med 

mycket att göra. Efter genomgången av tidigare forskning har vi förstått att det finns många andra 

orsaker till arbetsrelaterad stress, till exempel dåliga chefer och ett dåligt organisationsklimat på 

arbetsplatsen. 
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2.9 Forskningsmodell 

 

Modell 2.2 Forskningsmodell 1 (egen). 

 

Modell 2.2 visar de variabler vi har valt att undersöka som kan skapa arbetsrelaterad stress. Dessa 

är: faktorer inneboende i arbetet, roll i organisationen, karriärutveckling, relationer på arbetet, 

organisationsstruktur och klimat och utomorganisatoriska källor. Utomorganisatoriska källor 

härstammar inte från arbetsplatsfaktorer utan från saker som händer utanför arbetet, vilket många 

forskare benämner händelser i livet (se till exempel Holmes & Rahe 1967). Först när man som 

organisation tagit reda på vilka faktorer som skapar stress på arbetet kan man börja arbeta för att 

minska dessa. 

 

2.10 Forskningsfrågor 

Vi har utifrån teorin och vår forskningsmodell tagit fram tre forskningsfrågor som vi genom vår 

undersökning vill få svar på. Det finns bevis på att arbetsrelaterad stress har en negativ inverkan på 
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medarbetarnas arbetsinsats och deras fysiska och psykiska välbefinnande (Wright, 2007, s. 281). 

Stress kan också göra så att förverkligandet av mål, både för individer och för organisationer inte 

uppnås (Michie, 2002, s. 67). I vissa yrkesområden möter de anställda mer arbetsrelaterad stress än 

andra (Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 2787) eftersom olika yrken har olika grundläggande 

faktorer som kan leda till stress, till exempel hot om våld eller långa arbetstider (Johnson et al., 

2005, s. 180). Vi vill med vår första forskningsfråga ta reda på vilka grundläggande faktorer i 

fastighetsmäklaryrket som är stressande. Utifrån denna bakgrund är vår första forskningsfråga: 

 

Forskningsfråga 1 

Vilka grundläggande stressfaktorer finns i yrket som fastighetsmäklare? 

 

Arbetsplatsfaktorer som har visat sig vara associerade med stress och hälsorisker kan kategoriseras 

som det sociala och organisatoriska i arbetet (Michie, 2002, s. 68). Cooper (2013, s. 5) kategoriserar 

dessa möjliga miljömässiga stressfaktorer som faktorer inneboende i arbetet, roll i organisationen, 

möjlighet till karriärutveckling, relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat och 

utomorganisatoriska källor. En dålig kvalitet på den sociala miljön på arbetsplatsen kan vara 

stressande (Sparks & Cooper, 1999, s. 221) och en brist på positiva sociala relationer kan leda till 

negativa psykologiska tillstånd såsom ångest eller depression (Cohen & Wills, 1985, s. 311). 

Klimatet i en organisation är en central term för att man ska känna glädje på sitt arbete (Fotinatos-

Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22) och ett dåligt klimat kan skapa stress (Sparks & Cooper, 1999, 

s. 221). De fyra variablerna roll i organisationen, karriärutveckling, relationer på arbetet, 

organisationsstruktur och klimat kan alla kopplas till en total känsla av ett bra eller dåligt klimat på 

arbetsplatsen. För att få svar på forskningsfråga 2 är det respondenternas uppfattning om dessa fyra 

variabler vi kommer utgå från. 

 

Forskningsfråga 2 

Hur upplever fastighetsmäklare klimatet på sin arbetsplats? 

 

Alla ovan nämnda sex variabler är märkbart relaterade till psykisk och fysisk ohälsa enligt Sparks & 

Coopers (1999, s. 223). Det finns flera andra forskare som också menar att dessa sex variabler är 

källor till arbetsrelaterad stress, men alla tar fram olika variabler som mest stressande. Manshor et 

al. (2003, s. 622) och Michie & Williams (2003, s. 7) menar till exempel att en stor källa till 

arbetsrelaterad stress är associerad med en persons roll på arbetet. En otydlig roll i arbetet kan leda 

till en minskad känsla av kontroll, vilket kan leda till stress (Dollard et al., 2003, s. 85). En otydlig 
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roll är associerad med låg tillfredställelse på arbetet, känslor av arbetsrelaterade hot mot ens 

mentala och fysiska välbefinnande (Cooper, 2013, s. 9) och sämre prestationsförmåga (Gilboa et al., 

2008, s. 250; Tubre & Collins, 2000, s. 164). Anställda förväntas också ge mer i termer av tid, 

ansträngning, expertis och flexibilitet medan de får mindre i form av karriärmöjligheter och 

anställningstrygghet, vilket kan leda till sämre prestationsförmåga (Gilboa et al., 2008, s. 250; 

Lepine et al., 2005, s. 767) och stress (Maslach et al., 2001, s. 408). 

 

Socialt stöd är en resurs som krävs för att hjälpa arbetande människor att klara av stressfaktorerna i 

sina jobb (Dollard et al., 2003, s. 84). Brist på stöd från kollegor och chefer har visat sig vara 

associerade med ökad stress (Michael et al., 2009, s. 398; Motowidlo et al., 1986, s. 624; Stansfeld 

et al., 1997, s. 249). Även struktur och klimat i en organisation är centrala termer för att man ska 

känna glädje på sitt arbete (Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22). En av de stressande 

faktorerna gällande struktur och klimat i en organisation är liten eller ingen delaktighet i 

beslutsfattande (Cooper, 2013, s. 14; Michie & Williams, 2003, s. 7). När deltagandet är lågt leder 

det till lägre arbetstillfredsställelse och högre fysiska och psykiska hälsorisker uppstår (Cooper, 

2013, s. 16). Att inte vara deltagande på arbetet har visat sig vara en av de mest betydande och 

förutsägande indikatorerna på påfrestningar och arbetsrelaterad stress (Cooper, 2013, s. 14; Sparks 

& Cooper, 1999, s. 221; Stansfeld et al., 1997, s. 249). 

 

Allt detta, anser vi, visar att olika forskare tycker att olika arbetsplatsfaktorer är olika stressande. En 

viktig faktor för att hantera och förebygga stress ligger i kulturen på organisationen (Michie, 2002, 

s. 70). Orsakerna till stress kan lösas på arbetsplatsen genom en kombination av ledarskap och 

träning för den enskildes välbefinnande (Michie & Williams, 2003, s. 7). Med detta i åtanke anser 

vi att det är viktigt att ta reda på hur dessa sex variabler förhåller sig till varandra inom 

fastighetsmäklarbranschen, för att kunna börja hantera och förebygga problemen som skapar stress 

på arbetet. Alla dessa sex variabler är, som vi tidigare skrivit, märkbart relaterade till psykisk och 

fysisk ohälsa (Sparks & Coopers, 1999, s. 223). Därför är vår tredje och sista forskningsfråga: 

 

Forskningsfråga 3 

Hur förhåller sig de sex variablerna, faktorer inneboende i arbetet, roll i organisationen, 

karriärutveckling, relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat och 

utomorganisatoriska källor, till varandra beträffande arbetsrelaterad stress? 
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3. METOD 

I detta kapitel beskrivs och motiveras hur undersökningen genomförts. Vi beskriver vilka faktorer 

som vi har tagit hänsyn till såväl före, under och efter processen. Information erhålls även om val 

av analysmetod. Kapitlet avslutas med en presentation av två viktiga kvalitetskriterier inom 

kvantitativ forskning, validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Förändring under arbetets gång 

Innan vi beskriver själva metodapparaten vill vi ge information om en förändring som skett under 

arbetets gång. Ursprungligen var vår tanke att vända oss till de som är fastighetsmäklare, 

fastighetsmäklare och franchisetagare eller ägare av kontor och de som enbart är franchisetagare 

och ägare av kontor. Vårt tidigare syfte var därför: ” Syftet är att analysera vilka variabler som är 

mer eller mindre stressande i yrket som fastighetsmäklare, fastighetsmäklare och franchisetagare 

eller ägare av kontor och franchisetagare eller ägare av kontor”. När vi gjorde utskicket av vår enkät 

gjorde vi det till ovan nämnda personer inom varje fastighetsmäklarbolag. Det visade sig dessvärre 

när fick in svaren, att det enbart var 19 av 445 respondenter inom den sista kategorin, 

franchisetagare eller ägare av kontor. Vi har därför valt att utesluta dessa 19 respondenter från vår 

undersökning med anledning att de är för få för att analysera. Det innebär att vi istället för att 

analysera svar från 445 respondenter kommer analysera svar från 426 respondenter som alla är 

fastighetsmäklare. 126 av respondenterna arbetar också som franchisetagare eller ägare av kontor, 

men då alla är registrerade fastighetsmäklare kommer vi benämna dem som fastighetsmäklare när vi 

syftar till alla 426 respondenter. 

 

3.2 Val av undersökningsdesign 

För att uppnå vårt syfte och få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att genomföra en 

enkätundersökning. Enkätundersökning är en form av surveyundersökning och innefattar insamling 

av information från enskilda personer genom exempelvis ett frågeformulär (Forza, 2002, s. 155). 

Metoden har använts vid ett flertal tidigare studier inom arbetsrelaterad stress (se till exempel, 

Michael et al., 2009; de Jonge et al., 2000; Smith et al., 1979), vilket följaktligen motiverar vårt val 

av undersökningsdesign. En enkätundersökning ger oss inte möjlighet att undersöka fenomenet lika 

djupgående som vid en kvalitativ undersökning men istället finns många fördelar med att gör en 

enkätundersökning och att genomföra den via internet (Schmidt, 1997, s. 274).  Den största fördelen 

är tillgången till en stor mängd individer eftersom de flesta använder sig av internet men det sparar 

även både tid och pengar för forskare (Schmidt, 1997, s. 274). Vi valde att skapa enkäten i ett 

dataprogram och sedan skicka ut den till vårt urval elektroniskt via mejl. Att skicka ut en 
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enkätundersökning via internet ger en möjlighet att nå personer utan geografisk begränsning 

(Schmidt, 1997, s. 274). Eftersom man inom fastighetsmäklarbranschen dagligen använder sig av 

internet och mejl tycker vi att valet av en enkätundersökning var självklart för oss. Valet av 

enkätundersökning ger oss möjligheten att nå fastighetsmäklare i hela Sverige och skapa 

förutsättningen att göra vår undersökning generaliserbar över hela populationen.  

 

3.3 Population och urval 

3.3.1 Population 

Populationen i vår undersökning består av de som arbetar som fastighetsmäklare. Vissa av dessa 

fastighetsmäklare arbetar också som franchisetagare eller äger ett kontor. En fastighetsmäklare är en 

person som yrkesmässigt ägnar sig åt förmedling av fastigheter, delar av fastigheter, byggnader på 

annans mark, tomträtter, ägarlägenheter, bostadsrätter, andelsrätter avseende lägenhet, arrenderätter 

eller hyresrätter (Melin, 2012, s. 23). Det finns idag (29/4) 6502 registrerade fastighetsmäklare 

varav 2858 är kvinnor och 3644 är män (Carter, personlig kommunikation, 29 april 2014). 

Registreringen är personlig vilket betyder att endast fysiska personer kan vara fastighetsmäklare, 

inte juridiska personer (Carter, personlig kommunikation, 29 april 2014). Det finns idag nästan 

2500 fastighetsmäklarfirmor registrerade i Sverige och det finns både de som tillhör en kedja, 

franchise eller privatägda, men även de som är enskilda firmor (Mäklarfirmor, 2014-03-07). Av 

denna anledning skriver vi ibland både franchisetagare och ägare av kontor då respondenterna vi 

vänt oss till arbetar i både franchisekedjor och privatägda kedjor.   

 

3.3.2 Urval 

Trost (2012, s. 29) skriver att det av förklarliga skäl många gånger nästan är omöjligt att samla in data 

från alla medlemmar i en aktuell population; det skulle helt enkelt bli alltför dyrt och komplicerat att 

dela ut enkäter till flera tusen, ibland flera miljoner människor. Urvalet i en undersökning brukar 

därför påverkas av genomförbarheten, i form av tid och resurser och forskningsstudier genomförs 

vanligtvis på ett urval av befolkningen snarare än hela befolkningar (Banerjee & Chaudhury, 2010, 

s. 1). I statistiken är en population en hel grupp där en viss information krävs och ska undersökas 

(Banerjee & Chaudhury, 2010, s. 2). Vid urvalet ur en population för studier kommer 

forskningsfrågan eller syftet med studien föreslå en lämplig definition av befolkningen som skall 

studeras när det gäller läge och begränsning till en viss åldersgrupp, kön eller yrke (Banerjee & 

Chaudhury, 2010, s. 3). Befolkningen måste vara helt definierad så att de som ska ingå och 

exkluderas är klart och tydligt (Banerjee & Chaudhury, 2010, s. 4). I vårt syfte framgår det tydligt 

att det är till fastighetsmäklare vi vänder oss till. Mot denna bakgrund och av anledningen att vi 
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anser att fastighetsmäklarpopulationen är för stor för att undersöka i sin helhet har vi följt Trosts (2012, 

s. 29) rekommendation och samlat in data från ett urval av befolkningen.  

 

Vi valde att vända oss till de 13 mest aktiva fastighetsmäklarbolagen enligt Booli, vilket innebär de 

fastighetsmäklarbolag som haft flest bostadsannonser ute de senaste fyra veckorna (Mäklarguiden, 

2014-03-07). Vid tidpunkten för undersökningen var de 13 mest aktiva fastighetsmäklarbolagen: 

 

 Fastighetsbyrån 

 Svensk Fastighetsförmedling 

 Länsförsäkringar Fastighetsförmedling 

 Mäklarhuset 

 SkandiaMäklarna 

 Bjurfors 

 HusmanHagberg 

 Mäklarringen 

 ERA 

 Erik Olsson Fastighetsförmedling 

 Hemverket 

 Notar 

 Svenska Mäklarhuset 

 

Vi vände oss dock inte till Hemverket då de förmedlar bostäder på ett annat sätt än de flesta andra 

fastighetsmäklarbolagen. Hemverket låter, till exempel, säljaren själv ta hand om visningar av 

bostaden och budgivningen sköts helt automatiskt via ett datasystem. Arvodet är 5 000 kronor när 

Hemverket börjar förmedlingen och ytterligare 5 000 kronor när bostaden blivit såld (Hemverket, 

2014-05-03). På grund av att fastighetsmäklartjänsten ser så pass annorlunda ut, anser vi att det 

arbete en fastighetsmäklare gör hos Hemverket inte går att jämföra med det arbete en 

fastighetsmäklare gör på de mer traditionella fastighetsmäklarbolagen. 

 

Vi skickade ut ett mejl till personer inom de tolv utvalda fastighetsmäklarbolagen med en förfrågan 

om de ville hjälpa oss att skicka ut enkäten till de som arbetar som fastighetsmäklare inom 

företaget. Vi fick svar från sex av dem att de kunde hjälpa oss. Från Länsförsäkringar fick vi en 

färdig mejllista och de andra fem svarade att de kunde hjälpa oss att skicka ut enkäten till sina 

anställda. Fastighetsbyrån och Mäklarhuset fick vi inte svar från men valde då att själva skapa en 
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mejllista för att skicka ut enkäten till alla som arbetar som fastighetsmäklare och franchisetagare 

eller ägare inom företaget. Anledningen till att vi ville ha med dem i vår undersökning är att 

Fastighetsbyrån idag är Sveriges ledande mäklarkedja med drygt 250 kontor och cirka 1400 

medarbetare (Fastighetsbyrån, 2014-04-27) och Mäklarhuset är idag Sveriges största privatägda 

mäklarkedja med cirka 130 kontor över hela landet (Mäklarhuset, 2014-04-27). Detta resulterade i 

totalt 8 medverkande fastighetsmäklarbolag och 2788 utskickade enkäter.  

 

Sannolikhetsurval utgör en viktig teknik i surveyforskning då det går att dra slutsatser om den 

population som stickprovet tagits från vid slumpmässigt urval. Det innebär att man kan generalisera 

resultatet till hela populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 200). I vår undersökning använde vi oss 

av ett icke-sannolikhetsurval, vilket syftar till alla former av urval som inte görs utifrån 

sannolikhetsprinciper (Bryman & Bell, 2013, s. 204). Vi använde oss av ett ändamålsenligt urval. 

Ändamålsenligt urval beskrivs som ett slumpmässigt urval av provtagningsenheter från ett segment 

av en population som man valt (Guarte & Barrios, 2006, s. 277). Enkelt utryckt innebär det att man 

gör ett medvetet val av en uppgiftslämnare på grund av de kvaliteter informanten besitter (Tongco, 

2007, s. 147). Ändamålsenligt urval kan ge tillförlitliga resultat (Guarte & Barrios, 2006, s. 284).  

 

Anledningen till valet av de mest aktiva fastighetsmäklarbolagen är att vi med vår undersökning vill 

nå ut till fastighetsmäklare i hela Sverige. Många av dessa bolag har kontor i hela Sverige. Därför 

anser vi att vårt urval är representativt trots att vi inte använt ett sannolikhetsurval. Inom de olika 

fastighetsmäklarbolagen skickade vi också ut enkäten till alla individer, vilket vi tycker skapar 

förutsättningar för generaliserbarhet. För att kunna uttrycka oss om populationen på ett rättvist sätt, 

krävs det att man har ett i statistisk mening representativt urval (Krejcie & Morgan, 1970, s. 607; 

Trost, 2012, s. 29). Detta betyder att de utvalda respondenterna måste representera en del av 

befolkningen på så sätt att hela urvalet är en miniatyr av hela populationen (Trost, 2012, s. 29). Vi 

anser att våra 8 fastighetsmäklarbolag är representativ för hela populationen eftersom de 

representerar en stor del av alla registrerade fastighetsmäklare i Sverige och även finns på ett stort 

antal orter i Sverige. Tabellen nedan visar uppdelningen gällande ålder och kön på 

fastighetsmäklare i Sverige och respondenterna i vår undersökning.  
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Variabel 

Svenska registrerade 

fastighetsmäklare (Carter, 

personlig kommunikation, 

29 april 2014) 

Förekommande studies 

respondenter 
Standardavvikelse 

Män 56 % 49 %  

Kvinnor 44 % 51 %  

Under 30 år 21 % 31 %  

30-49 år 50 % 51 %  

50-69 år 27 % 18 %  

70 år och äldre 3 % 0 %  

Genomsnittsålder 43 år 37,4 år 11,4 år 

 

Tabell 3.1  Uppdelning kön och ålder (egen). 

 

De variablerna med störst skillnad är ”Under 30 år” och ”50-69 år”. Anledning till det tror vi kan 

vara att yngre personer anser att frågan, arbetsrelaterad stress, som vi tar upp i vår undersökning är 

väldigt viktig. Äldre person som har arbetat i många år har kanske accepterat hur det fungerar på 

arbetsplatsen och därför inte är lika intresserade av att besvara en enkät med arbetsplatsfrågor. Vi 

valde också att ta med standardavvikelse för åldersuppdelningen gällande våra respondenter för att 

visa att spridningen är på över elva år. Det är en stor spridning vilket indikerar på att våra 

respondenter representerar fastighetsmäklarpopulationen bra trots skillnaden i antal 

fastighetsmäklare under 30 år och 50-69 år. Detta då det enbart skiljer sig 5,6 år i medelålder mellan 

Sveriges registrerade fastighetsmäklare och våra respondenter och standardavvikelsen är på över 11 

år. Vi anser att tabellen visar att det finns möjlighet till generalisering över hela populationen.  

 

Ytterligare en sak att beakta gällande generalisering över en hel population är antalet svar kontra 

antalet individer i populationen. Krejcie & Morgan (1970, s. 608) har skapat en modell som visar 

hur många svar det krävs på, till exempel en enkät, för att kunna generalisera till en population. 

Modellen går att tillämpa på alla definierade populationer (Krejcie & Morgan, 1970, s. 607). Av 

modellen går det att utläsa att det vid en population på 7000 individer krävs 364 svar för att kunna 

generalisera över hela populationen (Krejcie & Morgan, 1970, s. 608). Följaktligen kan vi med våra 

426 svar från våra respondenter, generalisera resultatet från vår undersökning över alla registrerade 

svenska fastighetsmäklare eftersom antalet fastighetsmäklare i Sverige är 6502 stycken. 
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3.3.3 Bortfall 

Bortfall är en komponent som de flesta surveyundersökningar rymmer, eftersom det är sannolikt att 

inte alla individer i ett urval väljer att besvara enkäten (Bryman & Bell, 2013, s. 202). Bryman & 

Bell (2013, s. 248) menar att högt bortfall är en av de viktigaste begränsningarna med enkäter 

eftersom det oftast är betydligt större än när man gör intervjuer. Bortfall gör att risken för fel och 

skevheter ökar, varför många forskare som använder enkät som metod också använder sig av andra 

metoder (Bryman & Bell, 2013, s. 248). Cirka två femtedelar av samtliga svar från en undersökning 

inkommer utan påminnelse och efter en påminnelse inkommer upp till två tredjedelar av alla svar 

(Esaiasson, 2012, s. 239). För att minska bortfallet i vår enkätundersökning skickade vi därför ut en 

påminnelse fem dagar efter att vi sände ut den första enkäten. Ytterligare en sak vi gjorde för att 

minska bortfallet var att i enkäten lämna vår mejladress och ett telefonnummer för att ge 

respondenterna möjlighet att kontakta oss vid eventuella oklarheter, eftersom Bryman & Bell (2011, 

s. 179) skriver att en nackdel med enkäter är att man inte kan hjälpa respondenterna med till 

exempel tolkning av frågorna. Skillnader mellan de som väljer att svara på enkäten och de som inte 

väljer att svara gör att risken för skevheter i resultatet ökar. Svarsfrekvensen utgör den procentuella 

andelen av urvalet som besvarar frågorna, medan bortfallet består av dem som inte gör det (Bryman & 

Bell, 2013, s. 203). Tabellen nedan visar antal utskick vi gjorde till varje fastighetsmäklarbolag och hur 

många svar vi fick. 

 

Antal utskick och svar 

Bolag Antal utskick Svar 

Fastighetsbyrån 1030 157 

Länsförsäkringar 474 84 

Mäklarhuset 318 83 

SkandiaMäklarna 350 26 

Övriga (Erik Olsson, HusmanHagberg, Svenska Mäklarhuset, 

Mäklarringen) 
616 95 

Totalt 2788 445 

 

Tabell 3.2 Antal utskick och svar (egen). 

 

Dock beräknas svarsfrekvensen på ett lite mer avancerat sätt än att bara ta 445 delat på 2788 gånger 

100. Bryman & Bell (2013, s. 203) beskriver att man bara ska använda sig av de enkäter som 

bedöms vara användbara som grund. Det kan också vara vissa respondenter som man inte fått tag 

på. Av detta följer att svarsprocenten kan beräknas på följande sätt (Bryman & Bell, 2013, s. 203): 
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Som vi beskrev under rubriken ”Förändring under arbete” kommer 19 av svaren från de som arbetar 

som bara franchisetagare eller ägare av kontor. Dessa har vi tagit bort från vår undersökning. Vi 

fick också autosvar från flera personer som var föräldralediga eller sjukskriven och därför inte 

svarade på enkäten. 

 

Antal autosvar (föräldraledig/sjukskriven) 

Bolag Antal autosvar 

Fastighetsbyrån 56 

Länsförsäkringar 22 

Mäklarhuset 5 

Totalt 83 

 

Tabell 3.3 Antal autosvar (egen). 

 

Det resulterar i att vår uträkning av svarsfrekvensen ser ut på följande sätt: 

 

Svarsfrekvensen på vår enkät blev 15,9 % vilket Bryman & Bell (2013, s. 249) menar är 

oacceptabelt. Vi anser att det är en låg svarsfrekvens men var medvetna om denna risk då många av 

de fastighetsmäklarbolag vi kontaktade sa att de hade en period med mycket att göra och att det 

därför kunde bli svårt för fastighetsmäklarna att hinna svara på enkäten. En eventuell anledning till 

den väldigt låga svarsfrekvensen hos SkandiaMäklarna var att de hade väldigt kort svarstid. Detta 

då de var på tjänsteresa fyra dagar under den vecka som enkäten var tillgänglig att svara på.  

 

Bryman & Bell (2013, s. 251) tar i sin bok upp tre studier, publicerade i välrenommerade 

tidsskrifter, som hade ett bortfall på 79, 75 respektive 82 procent. Det är viktigt att inse och vara 

medveten om följderna vid en låg svarsfrekvens, men den viktigaste slutsatsen är att man inte ska 

dra sig för att använda sig av enkäter på grund av risken för det (Bryman & Bell, 2013, s. 251).  
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3.4 Val av variabler 
Forskare menar att det finns flera olika variabler som kan skapa arbetsrelaterad stress (se till 

exempel Cooper, 2013). Även om människor blir utsatta för samma stressfaktorer, känner de olika 

mycket stress då en individs möjlighet till stresshantering måste tas med i beräkningen (Pearlin & 

Schooler, 1978, s. 2). Först efter det kan man se de eventuella påföljderna av arbetsrelaterad stress 

hos människor. I nedanstående modell redovisas de, enligt oss, viktigaste variablerna att undersöka, 

kring arbetsrelaterad stress. Dessa framkommer alla i den teoretiska referensramen. 

 

 

Modell 3.1 Variabler att undersöka kring arbetsrelaterad stress (egen). 

 

I den slutgiltiga enkätundersökningen kommer vi dock inte undersöka alla dessa faktorer kring 

arbetsrelaterad stress då vi anser att undersökningen skulle bli alltför bred. För att erhålla en enkät i 

lagom omfattning har vi valt att enbart undersöka de olika variablerna som kan skapa 

arbetsrelaterad stress: faktorer som är utmärkande för ett visst arbete, roll i organisationen, 

möjlighet till karriärutveckling, relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat och 

utomorganisatoriska källor (Cooper, 2013, s. 5). Detta svarar upp mot vårt syfte att analysera i 

vilken utsträckning olika variabler är stressande i yrket som fastighetsmäklare. 
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Enligt Michie (2002, s. 70) bör stress ses som bra information på att en förändring måste ske på 

arbetsplatsen, inte på svaga individer. Genom att analysera de variabler som kan skapa 

arbetsrelaterad stress anser vi att organisationerna kan påbörja en förändring på arbetsplatsen för att 

försöka hantera och minska dessa stressfaktorer. Många av de arbetsrelaterade variablerna som är 

förknippade med höga nivåer av psykisk ohälsa, är potentiellt mottagliga för förändring. (Michie & 

Williams, 2003, s. 3).  

 

Vi har valt att ha med alla sex variabler i undersökningen då Sparks & Cooper (1999, s. 223) anser 

att alla dessa är markant viktiga. Alla sex variablerna är märkbart relaterade till psykisk och fysisk 

ohälsa (Sparks & Coopers, 1999, s. 223). Sparks & Cooper (1999, s. 220) anser även att många 

forskare gör misstaget att utesluta många arbetsfaktorer som kan ha lika eller större påverkan på 

arbetstagarnas hälsa, vilket är ytterligare en anledning till att vi inte uteslutit någon. 

 

 

Modell 3.2 Borttagande av variabler (egen). 

  



 

”Arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare”  T. Jonasson & A. Kupari, maj 2014 

55 

 

3.5 Operationalisering av mätinstrument 

För att komma fram till ett mått på ett visst begrepp är det nödvändigt att ha en eller flera 

indikatorer för begreppet i fråga (Bryman & Bell, 2013, s. 167). Indikatorer används för att få fram 

information från begrepp som inte är lika kvantifierbara, men där den kvantitativa informationen 

som blir resultatet i sin tur kan betraktas som ett mått (Bryman & Bell, 2013, s. 167). Det finns 

olika tekniker vid utformning av indikatorer, ett sätt är att konstruera en eller flera frågor (teman), 

som sedan blir en del av en enkät som respondenterna fyller i (Bryman & Bell, 2013, s. 167). En 

indikator är något som tänks ut eller redan existerar och som används som om det var ett mått på 

begreppet (Bryman & Bell, 2013, s. 167). Vid utformningen av studiens indikatorer använde vi oss 

delvis av frågor som andra forskare redan har prövat och använt i sina undersökningar. En fördel 

med detta är att existerande frågor redan har reliabilitets- och validitetstestats av andra forskare och 

därför är frågorna med största sannolikhet också av bra kvalitet (Bryman & Bell, 2013, s. 277).  

 

3.5.1 Operationalisering av Rizzo, House, & Lirtzmans frågeformulär 

Det frågeformulär som Rizzo et al. (1970, s. 150) utvecklade för att mäta anställdas 

jobbtillfredsställelse, ångest, ledarbeteende, organisations- och lednings praxis, rollkonflikt och 

tvetydighet i rollen, har vi till viss del utgått från vid utformningen av vår egen enkät. Några av 

frågorna har vi gjort en direktöversättning av medan andra har inspirerat oss när vi skapade våra 

egna påståenden. I tabell 3.4 nedan visar vi vilka frågor vi använt ur frågeformuläret som Rizzo et 

al. (1970, s. 150) skapade. Hela frågeformuläret går att se i tabell 2.1. 

 

Questionnaire items and factor loading 

Item 

number 
Statement 

Factor loadings .30 

Role conflict  Role ambiguity 

1. I have enough time to complete my work. - - 

4. Clear, planned goals and objectives for my job. - .42 

6. Lack of policies and guidelines to help me. .43 - 

12. I know what my responsibilities are. - .61 

15. I receive assignments that are within my training and 

capability. 

- - 

20. I know exactly what is expected of me. - .61 

24. I am told how well I am doing my job. - - 

25. I receive an assignment without adequate resources 

and materials 

to execute it. 

.52 - 

 

Tabell 3.4 Använda frågor - Questionnaire items and factor loadings (egen). 
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3.5.2 Operationalisering av händelser i livet 

Listan, Social readjustment rating scale (tabell 2.2), som Holmes & Rahe (1967, s. 216) skapade har 

vi också till viss del utgått från vid utformningen av vår egen enkät. Utifrån listans 43 händelser i 

livet har vi tagit fram två av frågorna till vår enkät inom variabeln utomorganisatoriska källor. När 

vi gick igenom listan uppmärksammade vi att många av händelserna är personliga eller 

familjerelaterade och utifrån det skapade vi fråga 27 och 28 i vår enkät som vi visar i tabell 3.5 

nedan. 

 

3.5.3 Tabell över operationalisering av mätinstrument 

Tabellen nedan ger en övergripande bild över hur vi tagit fram de enkätfrågor som vi använt i 

enkätundersökningen, ur den teori som behandlats i den teoretiska referensramen. Bryman & Bell 

(2013, s. 269) skriver att det finns fördelar att använda flera indikatorer som mått på ett begrepp. 

Det är större risk att respondenten klassificeras på ett felaktigt sätt om man enbart använder en 

indikator, på grund av exempelvis missförstånd eller feltolkningar. Om man istället använder flera 

indikatorer på ett mått kan effekterna av detta kompenseras (Bryman & Bell, 2013, s. 269). Av den 

anledningen har vi ställt minst tre frågor inom varje variabel i vår enkät, vilket framkommer nedan.  

 

Kategori 
Operationell 

definition 
Frågeställning 

Källinformation till 

frågeställningar 

Faktorer 

inneboende i 

arbetet 

Arbetsförhållanden som 

är speciella för ett visst 

arbete som kan skapa 

stress (Cooper, 2013, s. 

5). Speciella dimensioner 

på en arbetsplats som 

skapar stress (Fairbrother 

& Warn, 2003, s. 8). 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra 

mitt arbete. 

Cooper (2013, s. 7), Gilboa 

et al. (2008, s. 252), Lepine 

et al. (2005, s. 767), Michie 

(2002, s. 68), Motowidlo et 

al. (1986, s. 624) & Rizzo et 

al. (1970, s. 156) 

9. Jag känner INGEN stress över att 

behöva följa lagar i mitt arbete. 

Manshor et al. (2003, s. 27) 

& Ozkan & Ozdevecioğlu 

(2013, s. 2786) 

10. Jag känner INGEN stress över att 

arbeta obekväma arbetstider. 

Cooper, (2013, s. 7), 

Fotinatos-Ventouratos & 

Cooper (2005, s. 22), Michie 

(2002, s. 68), Michie & 

Williams (2003, s. 7) & 

Sparks et al. (1997, s. 391) 

11. Jag känner INGEN stress över att 

ha provisionsbaserad lön. 

Johnson et al. (2005, s. 180) 

12. Jag känner INGEN stress över att 

ständigt vara kontaktbar. 

Johnson et al. (2005, s. 180) 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag 

har då jag tar hand om en persons 

bostadsaffär. 

Manshor et al. (2003, s. 27), 

Michie (2002, s. 68) & 

Ozkan & Ozdevecioğlu 
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(2013, s. 2786) 

Roll i 

organisationen 

Tvetydighet i en person 

roll på arbetet och 

rollkonflikt är källor till 

arbetsrelaterad stress 

(Manshor et al., 2003, s. 

622; Michie & Williams, 

2003, s. 7; Sparks & 

Cooper, 1999, s. 221). 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min 

arbetsplats. 

Barnett & Brennan (1995, s. 

271), Cooper (2013, s. 9) & 

Rizzo et al. (1970, s. 156) 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av 

mig i mitt arbete. 

Cooper (2013, s. 8-9), 

Fairbrother & Warn (2003, 

s. 14), Rizzo et al. (1970, s. 

156) & Tubre & Collins 

(2000, s. 164) 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete. Cooper (2013, s. 8-9), Tubre 

& Collins (2000, s. 164), 

Fairbrother & Warn (2003, 

s. 14) & Rizzo et al. (1970, 

s. 156) 

Karriär 

utveckling 

Effekterna av 

överbefordran, 

underbefordran, brist på 

anställningstrygghet och 

förhindrade ambitioner är 

stressfaktorer relaterade 

till karriärutveckling 

(Cooper, 2013, s. 11).  

17. Jag har ansvar som motsvarar min 

kapacitet i mitt arbete. 

Cooper (2013, s. 11), Michie 

(2002, s. 69), Rizzo et al. 

(1970, s. 156) & Sparks & 

Cooper (1999, s. 221) 

18. Jag anser att anställningstryggheten 

(t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats 

är god. 

Gilboa et al. (2008, s. 250), 

Lepine et al., (2005, s. 767) 

& Maslach et al. (2001, s. 

408) 

19. Jag anser att möjligheterna till 

personlig utveckling på min arbetsplats 

är god. 

Michie (2002, s. 69) 

Relationer på 

arbetet 

En dålig relation till 

chefen, underordnade och 

kollegor kan skapa stress 

på arbetet (Manshor et 

al., 2003, s. 622). En bra 

relation mellan 

medlemmar i en 

arbetsgrupp är en central 

faktor för att uppnå 

individuell och 

organisatorisk hälsa 

(Cooper, 2013, s. 13).  

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb 

när jag förtjänar det. 

Rizzo et al. (1970, s. 156) 

21. Jag anser att det är en god stämning 

mellan medarbetarna på kontoret. 

Cohen & Wills (1985, s. 

311) & Sparks & Cooper 

(1999, s. 221) 

22. Jag anser att mina överordnanden är 

stöttande. 

Michael et al. (2009, s. 398), 

Michie & Williams (2003, s. 

3), Motowidlo et al. (1986, 

s. 624) & Stansfeld et al. 

(1997, s. 249) 

Organisations 

struktur och 

klimat 

En potentiell källa till 

arbetsrelaterad stress är 

att bara vara i en 

organisation, vilket 

innefattar aspekterna av 

strukturen i en 

organisation som kan 

göra arbetslivet antingen 

tillfredsställande eller 

stressande (Michie, 2002, 

s. 69) 

23. Jag anser att det finns klara 

riktlinjer att följa i mitt arbete. 

Rizzo et al. (1970, s. 156) 

24. Jag anser att kommunikation inom 

företaget är god. 

Coch & French, 1948, s. 

529) 

25. Jag känner mig delaktig i beslut 

som rör min arbetsplats. 

Cooper (2013, s. 14) & 

Michie & Williams (2003, s. 

7) 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt 

arbete utan begränsningar (t.ex. 

budget). 

Cooper (2013, s. 14) & 

Rizzo et al. (1970, s. 156) 
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Utom 

organisatoriska 

källor 

Stress är utöver 

arbetsrelaterade faktorer 

också associerad med 

störningar i vardagen och 

i privatlivet (Fairbrother 

& Warn, 2003, s. 14).  

27. När jag har familjerelaterade 

problem upplever jag INTE någon 

stress på arbetet. 

Holmes & Rahe (1967) 

28. När jag har personliga problem 

upplever jag INTE någon stress på 

arbetet. 

Holmes & Rahe (1967) 

29. Jag upplever att jag har tid för både 

mitt arbete och min familj. 

Gilboa et al. (2008, s. 251), 

Lepine, et al. (2005, s. 767), 

Sparks & Cooper (1999, s. 

224) 

 
   Tabell 3.5 Operationalisering av mätinstrument (egen). 

 

3.6 Enkätutformning 

Vi utformade vår enkät i programmet Google Drive. Frågorna utformade vi som påståenden och 

som svarsalternativ valde vi att använda oss av en likertskala med tio siffror (1-10), sånär som på en 

fråga där respondenterna istället hade möjlighet att lämna egna kommentarer. Siffran 1 innebär att 

respondenten inte håller med alls och siffra 10 innebär att respondenten håller med helt och hållet. 

Gliem & Gliem (2003, s. 82) skriver att likertskalan uppfanns av Rensis Likert som använde 

tekniken för bedömning av attityder. Det finns ett flertal olika beskrivningar av likertskalan, Gliem 

& Gliem (2003, s. 82) hänvisar till McIver & Carmines (1981) som beskriver likertskalan som en 

uppsättning bestående av ungefär lika många positiva och negativa svarsalternativ. Respondenterna 

uppmanas att svara på varje påstående utifrån deras egen grad av enighet eller oenighet (Gliem & 

Gliem, 2003, s. 82). Vanligtvis finns det fem olika svarsalternativ: instämmer helt, instämmer, 

obeslutsam, håller inte med eller är starkt emot (Gliem & Gliem, 2003, s. 82). De specifika svaren 

kombineras med siffror så att personer med de mest positiva attityderna till påståendena kommer att 

ha de högsta poängen medan individer med de mest negativa attityderna kommer att ha de lägsta 

poängen. Även om inte alla skalor är skapade enligt Likerts särskilda sätt med fem svarsalternativ, 

delar de flesta skalor den grundläggande logiken i samband med Likerts skalutformning (Gliem & 

Gliem, 2003, s. 82). 

 

Ett problem som kan uppstå vid enkätundersökningar är att svaren blir ofullständiga, 

respondenterna kan avsiktligt hoppa över en fråga eller missförstår den (Schmidt, 1997, s. 276). För 

att undvika detta skickade vi ut enkäten till en testgrupp på sex personer. Dessa sex personer valde 

vi ut via ett bekvämlighetsurval, som enligt Bryman & Bell (2013, s. 205) är ett accepterat och 

legitimt sätt vid en pilotstudie. Ingen av dessa sex personer arbetar som fastighetsmäklare och ingår 

därför inte i vår huvudundersökning. När personerna svarat på enkäten satt vi ner med var och en av 

dem och diskuterade de olika frågorna. Ändringar som vi gjorde i enkäten efter detta var att 
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omformulera vissa frågeställningar för att göra dem mer förståeliga, dela upp frågor i två på grund 

av två frågeställningar i samma fråga och tog en fråga helt ur enkäten då vi bedömde den som 

likartad med en annan fråga. För att respondenterna inte skulle kunna hoppa över eller missa en 

fråga gjorde vi en inställning i Google Drive som innebär att respondenten inte kan skicka in 

enkäten om den inte är fullständigt ifylld. Ett annat problem som kan uppstå vid en 

enkätundersökning via internet är att svaren är oacceptabla (Schmidt, 1997, s. 277). Det kan till 

exempel innebära att respondenten svarar med text istället för en siffra. Genom att ha tydliga frågor 

och instruktioner har vi undvikit detta problem. 

 

Vissa av frågorna i vår enkät är ursprungligen från frågeformuläret som Rizzo et al. (1970, s. 156) 

använde i sin undersökning och därför ursprungligen på engelska. Det är viktigt vid översättning 

från ett språk till ett annat att de är så lik originalfrågorna som möjligt (Wild, Grove, Martin, 

Eremenco, McElroy, Verjee-Lorenz & Erikson 2005, s. 103). För att de svenska frågorna skulle 

uppfattas och mäta samma sak som originalfrågorna lät vi pilotgruppen även testa originalfrågorna 

på engelska för att se om de uppfattade frågorna på samma sätt som de svenska. De två frågorna 

”När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE någon stress på arbetet” och ”När jag har 

personliga problem upplever jag INTE någon stress på arbetet” skapade vi genom Holmes & Rahes 

(1967, s. 216) ”Social readjustment rating scale” (SRRS). Vi gick igenom händelserna i den listan 

och bedömde att de flesta av dem handlar om saker relaterade till familjen eller till en själv som 

person och utifrån det skapade vi ovanstående två frågor. Tillsammans med pilotgruppen gick vi 

också igenom den listan för att se om de hade samma uppfattning om händelser i livet som vi hade, 

vilket var fallet. 

 

Vid val av kontrollvariabler är det viktigt att hitta variabler som är viktiga och relevanta för det man 

vill undersöka. Är variablerna inte relevanta för undersökningen ska de inte finnas med (Greenland, 

1989, s. 343). Vi har i början av vår enkät ställt frågor om ålder, kön, antal aktiva år, vilken ort 

respondenterna arbetar på, civilstånd, om de har barn och om de är fastighetsmäklare eller både 

fastighetsmäklare och franchisetagare eller ägare av kontor. Anledningen till att vi ställt dessa 

frågor är att vi vill analysera om dessa påverkar resultatet i vår undersökning och därför anser vi 

dem vara relevanta. Genom att ställa frågan om kön och ålder kan vi också kontrollera att urvalet är 

representativt för populationen. Frågan om civilstånd hade vi svårt att komma fram till hur vi skulle 

ställa. Det vi ville veta var om personen i fråga har en livspartner eller inte, men vi tyckte att det 

uttrycket kändes föråldrat. Om vi bara hade skrivit partner hade det lätt kunnat missuppfattas som 
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arbetspartner. Av den anledningen valde vi att skriva civilstånd och låta respondenten själv skriva sitt 

svar med egna ord. Efter de sju demografiska frågorna ställde vi de andra tjugotvå frågorna. 

 

Ordningsföljden på olika frågeställningar i en enkät har visat sig ha en stor betydelse. Frågor som 

ställs i början av en enkät kommer sannolikt att bearbetas djupare kognitivt än frågor som kommer 

senare i enkäten (Krosnick & Alwin, 1987, s. 201). När respondenten sedan beaktar ett senare 

alternativ kommer personen förmodligen klassificera det genom att tänka tillbaka på tidigare 

alternativ (Krosnick & Alwin, 1987, s. 201). I sin studie visade Krosnick & Alwin (1987, s. 215) att 

effekten av svarsmarginalerna kunde variera med hela 17 procent och att även korrelationsnivåer 

påverkas av förändringar i ordningsföljden på frågorna. För att minska effekten av specifika ordningar 

på svaren bör ordningen på frågorna slumpas för varje respondent (Krosnick & Alwin, 1987, s. 

216). Med anledning av detta och i syfte att mildra effekten av svarsordningen skapade vi fem olika 

enkäter med frågorna 8-29 i slumpmässigt vald följd. Enkäten avslutades med en möjlighet för 

respondenten att skriva egna kommentarer, dock var detta inte en nödvändighet för att kunna skicka in 

enkäten. Vi tycker det är viktigt med den möjligheten för att se om det är någon faktor vi missat helt att 

fråga om i enkäten och även för att ge respondenten möjlighet att eventuellt utveckla svar på andra 

frågor. En av de fem versionerna av enkäten återfinns i bilaga 1. 

 

3.7 Enkätens omfattning 

Fanning (2005, s. 1) skriver att en enkät troligtvis skapas för att samla in mätbara uppgifter från en 

specifik grupp av människor. Framgången för undersökningen blir svarsfrekvensen eller hur många 

som faktiskt svarar på undersökningen. Om respondenten tycker enkäten är lätt att läsa och följa 

kommer svarsfrekvensen förbättras. En väl formaterad undersökning kommer att minska mätfel 

eftersom de svarande kommer att vara mer benägna att följa flödet av undersökningen och mindre 

benägna att misstolka eller inte svara på vissa frågor (Dillman, 2013, s. 35). 

 

Grafisk design och layout, saker som användaren reagerar på men troligtvis inte är medvetna om, är 

något som är viktigt att tänka på (Dillman, 2013, s. 27). Följande faktorer kommer att styra formatet 

på undersökningen och är därför viktiga att tänka på (Dillman, 2013, s. 27): 

 

 Börja med ett specifikt mål för undersökningen, vad är dess syfte? 

 Definiera frågorna. 

 Definiera begreps. 

 Bestäm innehåll, vad är omfattningen av det som ska täckas?  
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 Tänk på frågeformulering och ordning, hur frågorna ställs och i vilken ordning de kommer 

är viktigt.  

 Bestäm undersökningens längd och format, hur lång tid ska det ta för respondenterna att 

slutföra undersökningen? Vilken typ av formatering är de mest lyhörda för? 

 Svarskategorier, vilka typer av svar ska vara med på undersökningen? Flervalsfrågor? 

Likertskala? 

 Gör svarskategorierna konsekvent. Hur många poäng som ska, till exempel, inkluderas på 

likertskalan?  

 Tänk på frågeformulering för att undvika känslighet eller partiskhet. 

 Vad kan göras för att de svarande ska kunna fylla i enkäten utan oro för att göra ett misstag?  

 

Syftet med omslaget till enkäten är att attrahera och motivera respondenten, göra dem ivriga att 

delta. Använd denna möjlighet att framkalla respondentens förtroende och skapa en känsla av 

samhörighet och betydelse men samtidigt hålla det enkelt (Fanning, 2005, s. 3). Dillman (2013, s. 

95) skriver att en framsida ska ha en kort, enkel titel och initiala riktningar. Enligt Fanning (2005, s. 

4) ska baksidan vara enkel och inte låta den distrahera framsidan. Den ska aldrig inkludera 

enkätfrågor men det ett perfekt tillfälle att tacka respondenten för deras deltagande och ge utrymme 

för dem att skriva in ytterligare kommentarer. Detta var inte aktuellt i vårt fall då enkäter man 

skapar i Google Drive inte har en utformning med framsida och baksida. Däremot skrev vi 

”Arbetsrelaterad stress” på ämnesraden i mejlet som vi skickade ut till de i vårt urval för att snabbt 

ge information om vad mejlet handlar om och förhoppningsvis locka dem att öppna det.  

 

Syftet med anvisningarna i undersökningen är att klargöra vad respondenten behöver göra vid varje 

punkt och vad respondenten ska göra med undersökningen när de är färdiga (Fanning, 2005, s. 4). 

Placera riktningarna där de behövs så att respondenten kan fokusera på att svara på enkäten snarare 

än att försöka följa den (Dillman, 2013, s. 25). Till exempel bör information om en tidsfrist ges i 

början medan instruktioner om vad man ska göra efter att ha avslutat undersökningen bör vara i 

slutet på baksidan. Fanning (2005, s. 4) skriver att det är bättre att vara tydlig och överinstruera än 

lämna respondenterna förvirrad och därför kanske inte svarar i den utsträckning som de skulle 

kunna. Vi gav en kort information i mejlet som vi skickade till vårt urval om vilka vi är och syftet 

med enkäten, samt hur lång tid den tar att besvara. Under de frågor där det krävdes, gav vi tydliga 

instruktioner om att frågan enbart ska besvaras med siffror.  
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Det är viktigt att vara särskilt uppmärksam på första frågan eftersom den kommer vara avgörande 

för att engagera respondenterna att gå igenom och fylla i resten av enkäten (Dillman, 2013, s. 35). 

Första fråga bör vara användbar på alla respondenter, lätt att fylla på några sekunder, lätt att läsa, 

förstå och svara på och intressant (Dillman, 2013, s. 34). Vi valde att lägga de demografiska 

frågorna först i enkäten, de är inte intressanta, men lätta att förstå och att besvara. 

 

3.8 Praktiskt genomförande 

Vi använde våra mejllistor för att skicka ut enkäten till Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar och 

Mäklarhuset. Till kontaktpersonerna i de andra fastighetsmäklarbolagen skickade vi ett mejl med 

information och en länk till enkäten, som de sedan vidarebefordrade till alla inom företaget som 

arbetar som fastighetsmäklare och franchisetagare eller ägare av kontor. Efter att kontaktpersonerna 

skickat ut enkäten skickade de ett mejl tillbaka till oss med information om hur många den gått ut 

till, enligt tidigare överenskommelse. För att få in ytterligare svar skickade vi en påminnelse efter 

fem dagar. De flesta fastighetsmäklarbolagen vi kommit i kontakt med har bett om att få uppsatsen 

skickade till sig när den är klar, vilket visar att arbetsrelaterad stress är ett intressant och aktuellt 

ämne. 

 

3.9 Analysmetod 

För att kunna förstå orsakssambandet mellan teorin och empirin analyserade vi resultaten av 

enkätfrågorna i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) genom fyra analyser: 

klusteranalys, korrelationsanalys, faktoranalys och linjär regressionsanalys. Vi gjorde också ett t-

test för att se om det fanns några signifikanta skillnader mellan svaren hos de kvinnliga och manliga 

respondenterna då kvinnor tenderar att bedöma stressfaktorer som mer allvarliga än män, enligt 

tidigare forskning (Michael et al., 2009, s. 401; Tamres et al., 2002, s. 20). T-testet (se bilaga 2) 

visade dock bara små signifikanta skillnader på fyra av tjugotvå frågor. Av den anledningen 

analyserade vi inte det testet ytterligare. Utöver analyserna använde vi oss också av deskriptiv 

statistik. 

 

Bryman & Bell (2013, s. 365) skriver att SPSS kanske är den mest använda mjukvaran för analys av 

kvantitativ data. För att kunna genomföra dessa analyser i SPSS kodade vi om våra svar så att 

programmet förstår dem (Pallant, 2010, s. 11). Det fungerar inte att ha text i programmet, av den 

anledningen kodade vi om svaren till siffror enligt tabellen nedan. Gällande frågan om civilstånd 

gick vi innan omkodning igenom varje svar och ändrade dem till singel respektive partner utifrån 

respondentens svar. 
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Omkodning 

Fråga Svar Omkodat till 

Kön Man 1 

Kön Kvinna 2 

Arbetar som Fastighetsmäklare 1 

Arbetar som 
Fastighetsmäklare och franchisetagare eller ägare 

av kontor 
2 

Civilstånd Singel 1 

Civilstånd Partner 2 

Jag har barn Ja 1 

Jag har barn Nej 2 

Arbetar i Stockholm 6 

Arbetar i Göteborg 5 

Arbetar i Malmö 4 

Arbetar i Tätort med mer än 50.000 invånare 3 

Arbetar i Tätort med mindre än 50.000 invånare 2 

Arbetar i Utanför tätort (mindre än 200 invånare) 1 

 

Tabell 3.6 Omkodning av enkätsvar (egen). 

 

3.9.1 Deskriptiv statistik 

Syftet med den deskriptiva statistiken i förekommande arbete är att ge läsaren en översikt av 

respondenternas genomsnittliga svar. Den deskriptiva statistiken togs även fram för att se att alla 

värden från vårt datamaterial var rätt inmatade. Vi tog fram separat deskriptiv statistik för att se om 

de genomsnittliga svaren skiljde sig mellan Fastighetsbyrån, Länsförsäkringar, Mäklarhuset, 

SkandiaMäklarna och övriga fastighetsmäklarbolag (Erik Olsson, HusmanHagberg, Svenska 

Mäklarhuset, Mäklarringen). Skillnaderna mellan svaren var i princip obefintliga 

fastighetsmäklarbolagen emellan och av den anledningen analyserade vi inte resultaten ytterligare 

utan istället redovisas tabellerna i bilaga 3. 

 

3.9.2 Klusteranalys 

Klusteranalys är ett samlingsnamn som omfattar en mängd olika tekniker för att avgränsa naturliga 

grupper eller kluster i datamängder och att respondenter med maximal samhörighet tillhör samma 

grupp. Klusteranalyser används för att upptäcka strukturer i det insamlade datamaterialet utan att 

tolka eller förklara varför de existerar (Ketchen & Shook, 1996, s. 447). 

 

Reliabilitet och validitet kan ifrågasättas om en forskare endast använder sig av klustertekniker i sin 

analys eftersom analysen i dessa fall kan uppvisa en hög grad av subjektivitet från forskarens sida. 
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Det är endast om klusteranalysen kombineras med andra analystekniker som resultatet kan visa ett 

starkt tillit (Ketchen & Shook, 1996, s. 447). För att uppfylla det kravet har vi förutom 

klusteranalysen använt oss av en faktoranalys, en korrelationsanalys och linjär regressionsanalys. 

 

Att välja de variabler är det mest grundläggande och kanske det viktigaste steget vid tillämpning av 

klusteranalys (Ketchen & Shook, 1996, s. 443). Denna process innebär tre kritiska steg: valet av 

variabler, valet att använda standardiserade variabler eller inte och hur man ska ta itu med 

multikollinearitet mellan variablerna (Ketchen & Shook, 1996, s. 443). Det finns tre grundläggande 

metoder för att identifiera lämpliga klustervariabler: induktiv, deduktivt och kognitiv metod 

(Ketchen & Shook, 1996, s. 443). Vi har valt att använda oss av den induktiva strategin. Den 

fokuserar på utforskande klassificering av observationer och föreslår att man ska överväga så 

många variabler som möjligt eftersom man inte på förhand vet vilka variabler som differentierar 

bland observationerna (Ketchen & Shook, 1996, s. 443). Användning av många klustervariabler 

förväntas maximera sannolikheten för att upptäcka betydelsefulla skillnader (Ketchen & Shook, 

1996, s. 443). 

 

3.9.3 Korrelationsanalys 

Bivariat analys handlar om en analys av två variabler i taget, i syfte att visa hur de är relaterade till 

varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 353). Att försöka få en bild av relationer mellan variabler 

innebär att forskaren söker efter bevis för att variationen i den ena variabeln sammanfaller med 

variationen i den andra variabeln (Bryman & Bell, 2013, s. 353). Vi har i vår studie använt den 

bivariata analysmetoden Pearsons r där analysen utmynnar i en erhållen korrelationskoefficient, 

vilket Pallant (2010, s. 122) menar benämns som Pearsons product-moment correlation (r). 

Anledningen till att vi använt oss av Pearsons r är eftersom våra sammanställda data består av 

intervallvariabler, som är en numerisk variabel grundad på en skala med lika stora avstånd mellan 

skalstegen där given nollpunkt saknas (Trost, 2012, s. 18). Den typen av variabler analyseras 

lämpligast med hjälp av den bivariata analysmetoden Pearsons r (Bryman & Bell, 2013, s. 353). 

Pearsons r kan användas när en av variablerna är dikton vilket betyder att variabeln grundas på en 

nominalskala där det saknas en given ordning mellan värdena (Pallant, 2010, s. 122). Exempelvis de 

två värdena kvinnor och män är en vanlig dikton variabel (Pallant, 2010, s. 122). 

 

En korrelationsanalys har som kännetecken att koefficienten kommer att ligga mellan 0, inget 

samband alls, och 1, perfekt samband (Bryman & Bell, 2013, s. 355). Koefficienten är antingen 

positiv eller negativ och det visar riktningen på sambandet. Ett perfekt positivt samband (Pearsons r 
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är +1) innebär att om den ena variabeln ökar så ökar den andra variabeln lika mycket, samtidigt som 

ingen annan variabel påverkar dem (Bryman & Bell, 2013, s. 355). Ett perfekt negativt samband 

(Pearsons r är -1) innebär däremot att om den ena variabeln ökar, så minskar den andra variabeln 

lika mycket, samtidigt som ingen annan variabel påverkar dem. Om korrelationen är mindre än +/-1 

har den ena variabeln samband med minst en variabel till utöver den andra variabeln (Bryman & 

Bell, 2013, s. 355). Om det inte existerar någon korrelation mellan variablerna eller en mycket låg 

betyder det att variablernas variation är beroende av påverkan från andra variabler än de som ingår i 

analysen (Bryman & Bell, 2013, s. 355).  

 

Vi använde även korrelationsanalysen för att inför kommande analyser få en uppfattning av vilka av 

sambanden som är statistiskt signifikanta. Den statistiska signifikansnivån rör den risknivå man är 

villig att acceptera då man drar slutsatser att det finns ett samband mellan två variabler i den 

population urvalet togs ifrån (Bryman & Bell, 2013, s. 361). Den acceptabla nivån inom 

samhällsvetenskapen är att man i fem fall av hundra drar en felaktig slutsats om att det existerar ett 

samband, vilket betecknas p < 0,05, där p står för sannolikhet. Man kan också välja att acceptera en 

signifikansnivå på p < 0,01. Då är risken att man felaktigt drar en slutsats om ett samband enbart ett 

av hundra. 

 

3.9.4 Faktoranalys 

Faktoranalys är en teknik där man använder flerindikatorsmått för att avgöra om olika grupper av 

indikatorer hör samman med varandra så det bildar kluster som kallas faktorer (Bryman & Bell, 

2013, s. 184). Faktoranalysen brukar även beskrivas som en datareduktionsteknik på grund av målet 

att reducera och summera ett större antal variabler till ett mindre uppsättning relaterade variabler 

(Henson, 2006, s. 394; Pallant, 2010, s. 181). Analysen används för att se om det finns en 

inneboende struktur i det stora antalet items som finns när man till exempel använder Likertskalor 

(Bryman & Bell, 2013, s. 184). Med hjälp av faktoranalysen kan forskare avgöra vilka teoretiska 

konstruktioner som ligger bakom en given datauppsättning och i vilken utsträckning dessa 

konstruktioner representerar de ursprungliga variablerna (Henson, 2006, s. 396).  

 

Den typ av faktoranalys som vi använt i vår studie kallas för bekräftande faktoranalys och används för 

att testa/bekräfta specifika hypoteser eller teorier beträffande den underliggande strukturen för en 

uppsättning variabler (Pallant, 2010, s. 183). Med tanke på att målet med faktoranalys är att behålla så 

få faktorer som möjligt men samtidigt förklara den största variansen av de observerade variablerna, 

är det viktigt att forskaren extrahera rätt antal faktorer. Detta eftersom beslutet kommer att påverka 
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resultatet direkt. Man kan använda många regler för att bestämma antalet faktorer att behålla, men 

den mest förekommande metoden är regeln om ett ”eigenvalue” större än 1 (Henson, 2006, s. 398). 

Det är den metoden vi använt i förekommande studie och denna bedömningsgrund genomförs 

automatiskt av SPSS och går ut på att faktorerna med ett ”eigenvalue” (ett mått som representerar den 

andel av variansen som förklaras av en viss faktor) större än 1 väljs (Ketchen & Shook, 1996, s. 447). 

 

3.9.5 Linjär regressionsanalys 

Regressionsanalysen handlar om att hitta samband mellan en beroende variabel och en eller flera 

oberoende variabler. Den handlar också om att skapa en ekvation som beskriver just sambandet 

mellan de olika variablerna (Yan & Su, 2009, s. 1). Regressionsanalys används ofta för att se hur 

just sambandet kan se ut mellan olika variabler eller för att öka förståelsen för hur samband ser ut 

(Yan & Su, 2009, s. 1). I regressionsanalysen är man intresserad av att se om det finns ett linjärt 

samband mellan den beroende variabeln och den eller de oberoende variablerna (Yan & Su, 2009, s. 

1). Vanligtvis försöker forskaren att fastställa den kausala effekten av en variabel på en annan 

(Sykes, 1993, s. 1). Man kan inte utifrån en regressionsanalys veta om det finns ett kausalt 

samband, det vill säga om den ena av variablerna och i så fall vilken påverkar den andra, men man 

kan se om det finns ett samband eller ej (Yan & Su, 2009, s. 1). Vid en regressionsanalys skapas en 

regressionsekvation som beskriver sambandet mellan två variabler och den kan ritas upp som en 

linje i ett diagram (Yan & Su, 2009, s. 1). 

  

3.10 Kvalitetsmått 

Eftersom vi har valt att göra en enkätundersökning som är en kvantitativ forskningsmetod så är det 

kvalitetsmåtten reliabilitet och validitet som vi kommer kolla på. Reliabilitet och validitet är två 

viktiga kvalitetskrav vid kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 170). 

 

3.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten för de mått och 

mätningar man använder och det är faktorerna stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet man tar ställning till för att se om ett mått är reliabelt (Bryman & Bell, 

2013, s. 171). Stabilitet tar upp frågan om ett mått över tid är stabilt. Det innebär att resultatet inte 

ska variera alltför mycket om man gör samma undersökning två gånger efter varandra på en grupp 

individer (Bryman & Bell, 2013, s. 171). 
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Cronbach’s alpha är ett sätt att mäta den interna reliabiliteten (Cronbach, 1951, s. 297). All 

forskning som bygger på mätningar måste beröra noggrannhet, pålitlighet samt tillförlitlighet 

(Cronbach, 1951, s. 297). Vid användning av Cronbach’s alpha beräknas genomsnittet av alla 

tänkbara reliabilitetskoefficienter när det gäller “split-half”, det sker en slumpmässig uppdelning av 

frågorna i två grupper som sedan jämförs med varandra (Cronbach, 1951, s. 297). 

Alphakoefficienten varierar mellan 1, en bra inre reliabilitet, och 0, ingen reliabilitet. Ett högt 

alphavärde är att önska eftersom att tolkningsbarheten av resultaten ska vara hög (Cronbach, 1951, 

s. 332). 

  

En enkät behöver inte ha en helt perfekt skala för att den ska vara tolkningsbar (Cronbach, 1951, s. 

332). Det finns olika åsikter om vad ett godtagbart alphavärde bör vara för att slå samman 

frågeställningarna till en variabel. Vissa forskare menar att ett alphavärde på 0,6 är godtagbart vid 

nya skalor medan alphavärden på högre än 0,7 eller högre anses acceptabel vid övriga skalor (Shin, 

2000, s. 324). Det finns även andra forskare som anser att ett alphavärde på 0,7 kan användas som 

en riktlinje för vad som gäller som acceptabel nivå för alphakoefficienten (Schutte, Toppinen, 

Kalimo, & Schaufeli, 2000, s. 56). Bryman & Bell (2013, s. 172) menar att alphavärden på 0,8 eller 

högre utgör en tumregel för acceptabel nivå som avser den interna reliabiliteten. Om en forskare ska 

kunna bedöma hur reliabelt ett visst mått på ett begrepp är måste de procedurer som skapar det 

måttet kunna replikeras eller upprepas av någon annan (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Därmed kan 

reliabiliteten sägas röra frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir samma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 

förutsättningar (Bryman & Bell, 2013, s. 62). Eftersom vi har gett en tydlig beskrivning om 

tillvägagångssättet vid vår undersökning anser vi att det finns goda möjligheter replikation. 

Eftersom vårt alphavärde hamnade på 0,935 som är en accepterad nivå, påverkas inte vår 

undersökning av slumpmässiga eller tillfälliga förutsättningar, vilket ytterligare skapar goda 

möjligheter för replikation. 

 

3.10.2 Validitet 

Validitet innebär att de indikatorer som används för att mäta ett begrepp verkligen mäter just det 

begreppet (Bryman & Bell, 2013, a. 172; Polit & Beck, 2006, s. 490). Validitet är en integrerad 

utvärderande bedömning av i vilken grad empiriska bevis och teoretiska motiveringar stödjer 

tillräckliga och lämpliga tolkningar och åtgärder baserade på testresultat eller andra former av 

undersökningar (Messick, 2014-05-03). De viktigaste frågorna om validitet är innebörden, relevans 
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och nyttan av poängen (Messick, 2014-05-03). Det finns olika huvudsakliga slag av validitet, till 

exempel, ytvaliditet, begreppsvaliditet och extern validitet. 

 

Ytvaliditet handlar om i vilken grad ett urval av frågeställningar tillsammans utgör en lämplig 

operationell definition av ett begrepp (Polit & Beck, 2006, s. 490). Ett första steg för en forskare 

som utvecklar ett nytt mått är att försäkra sig om att ytvaliditeten är tillräckligt hög, måttet måste 

kunna spegla innehållet i det begrepp som är aktuellt (Bryman & Bell, 2013, s. 173). Ytvaliditet är 

till stor del en bedömningsfråga som omfattar två faser, forskarens ansträngningar att före 

utvecklingen av frågeställningarna förbättra innehållets giltighet genom noggrann begreppsbildning 

och områdesanalys, samt insatsen för att utvärdera relevansen av skalans innehåll genom 

expertbedömning (Polit & Beck, 2006, s. 490). 

 

Forskaren bör även eftersträva en bedömning av ett måtts begreppsvaliditet (Bryman & Bell, 2013, 

s. 173). Det handlar i grunden om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen speglar det som 

begreppet anses föreställa (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Den begreppsliga validiteten är relaterad 

till reliabiliteten. Om ett mått på ett begrepp är instabilt genom att det växlar och därför inte är 

reliabelt, kan det inte heller representera ett mått med tillräckligt hög validitet för begreppet i fråga 

(Bryman & Bell, 2013, s. 63-64).  

 

För att få en hög validitet har vi till stor del utgått från tidigare forskning och deras sätt att mäta i 

vår undersökning. Vid operationaliseringen av mätinstrument skapade vi minst tre frågor inom varje 

variabel som vi ville mäta. För att komma fram till ett mått på ett visst begrepp är det nödvändigt att 

ha en eller flera indikatorer för begreppet i fråga (Bryman & Bell, 2013, s. 167). Vid utformningen 

av studiens frågor använde vi oss delvis av frågor som andra forskare redan har prövat och använt i 

sina undersökningar, till exempel Rizzo et al. (1970). När vi skapat vår enkät lät vi också en 

testgrupp på sex personer svara på enkäten för att sedan kunna föra en diskussion och komma fram 

till om de förstått frågorna på rätt sätt.  

 

Frågan om validitet innefattar också extern validitet. Denna form av validitet tar upp frågan om 

generaliserbarheten i resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 64). I vår undersökning använde vi oss av 

ett icke-sannolikhetsurval som kallas ändamålsenligt urval. Ändamålsenligt urval kan enkelt 

beskrivas som att man gör ett medvetet val av en uppgiftslämnare på grund av de kvaliteter 

informanten besitter (Tongco, 2007, s. 147). Ett ändamålsenligt urval kan ge tillförlitliga resultat 

(Guarte & Barrios, 2006, s. 284). Trots att vi inte gjorde ett sannolikhetsurval anser vi att vi kan 
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generalisera vårt resultat till hela populationen på grund av många olika faktorer. Till exempel går 

det av modellen som Krejcie & Morgan (1970, s. 608) skapat, att utläsa att det vid en population på 

7000 individer krävs 364 svar för att kunna generalisera över hela populationen. Eftersom vi fick 

426 svar från urvalet i vår undersökning går följaktligen resultatet att generalisera över alla 

registrerade svenska fastighetsmäklare eftersom antalet är 6502 stycken. För att läsa en utförlig 

diskussion kring generalisering, se avsnitt 3.3.2. 

 

3.10.3 Reliabilitet & validitet vid val av analysmetod 

Reliabilitet och validitet kan ifrågasättas om en forskare endast använder sig av klusterteknik i sin 

analys eftersom analysen i dessa fall kan uppvisa en hög grad av subjektivitet från forskarens sida. 

Det är endast om klusteranalysen kombineras med andra analystekniker som resultatet kan visa ett 

starkt tillit (Ketchen & Shook, 1996, s. 447). För att uppfylla det kravet har vi förutom 

klusteranalysen använt oss av en faktoranalys, en korrelationsanalys och en linjär regressionsanalys. 

Respondenter med missing values går inte att räkna med i klusteranalysen (Hartigan & Wong, 1979, 

s. 103). I vår klusteranalys fanns bara åtta respondenter med missing values. För att analysen ska 

vara tillförlitlig ska ett så lågt antal missing values som möjligt noteras (Hartigan & Wong, 1979, s. 

103), vilket innebär att vår klusteranalys med enbart åtta missing values har en hög tillförlitlighet. 

 

För att bedöma reliabiliteten och validiteten i vår korrelationsanalys, kontrollerades värdet på 

Persons (r) och den statistiska signifikansen på alla korrelationer. Om man inte räknar med de 

demografiska frågorna utan bara kontrollerar korrelationerna på fråga 8 till 22 har alla korrelationer 

ett signifikant samband på 0,01 nivån (p < 0,01). Det innebär en felaktig slutsats om ett samband på 

ett fall av hundra. I korrelationsanalysen var det 53 stycken samband som hade ett KMO-värde på 

över 0,5 och 12 stycken samband med ett värde på omkring 0,7. Enligt Dziuban & Shirkey (1974, s. 

360) är 0,7 ett bra värde (se tabell 4.7). Detta tyder på att vår korrelationsanalys håller en hög 

kvalité. 

 

Innan faktoranalysen genomfördes kontrollerade vi att alphavärdet i vårt material uppnådde en bra 

reliabilitet. För att läsa mer om validitets och reliabilitetstestet, se avsnitt 4.4. Vi fick värdet 0,935, 

vilket innebär att vår Cronbach´s alpha ligger en bra bit över den accepterade nivån och den interna 

validiteten är därför hög. För att få en indikator på hur väl våra data lämpande sig för en 

faktoranalys tog vi även fram ett KMO-värde. Enligt Dziuban & Shirkey (1974, s. 360) definieras 

värden över 0,9 som ”utmärkta” (se tabell 4.7). Det KMO-värde som erhölls för vår datauppsättning 

betecknas som utmärkt eftersom det var 0,939. 
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4. RESULTAT & ANALYS 

I detta kapitel presentas och analyseras resultaten från den empiriska undersökningen. Kapitlet 

inleds med beskrivande statistik. Därefter analyseras våra data med hjälp av en kluster-, 

korrelations-, faktor- och linjär regressionsanalys. Innan faktoranalysen redovisas resultaten från 

validitet och reliabilitetstest som vi gjort.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

4.1.1 Resultat 

I tabellen nedan framgår det hur många som svarat på varje fråga, det lägsta, högsta och 

genomsnittliga svaret samt standardavvikelse. Standardavvikelsen innebär den vanligaste 

avvikelsen i svaren hos respondenterna. Det som går att utläsa av tabellen är att variabeln 

utomorganisatoriska källor har lägst genomsnittligt svar från respondenterna (fråga 27,28 och 29). 

Även frågor inom variabeln faktorer inneboende i arbetet (fråga 8, 10, 11 och 12) har låga 

medelvärden på svaren. En annan fråga som fått lågt svar och därför är värd att nämna, är fråga 18 

som handlar om anställningstryggheten. Medelvärdet på frågorna med låga svar har vi markerat 

med blått för att de ska vara lätt att se. För att tydligt visa vilka frågor som varje variabel innefattar 

har vi färgkodat dem enligt nedan.  

 

Faktorer inneboende i arbete 

Roll i organisationen 

Karriärutveckling 

Relationer på arbetet 

Organisationsstruktur och klimat 

Utomorganisatoriska källor 
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Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1. Ålder 425 21 66 37,40 11,411 

2. Kön 426 1 2 1,51 ,501 

3. Arbetar som 426 1 2 1,30 ,457 

4. Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller 

franchisetagare eller ägare av kontor 
422 ,10 40,00 8,3711 7,51282 

5. Arbetar i 426 1 6 3,58 1,623 

6. Civilstånd 423 1 2 1,81 ,396 

7. Jag har barn 426 1 2 1,46 ,499 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete 426 1 10 5,54 2,593 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt 

arbete 
426 1 10 6,42 3,052 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma arbetstider 426 1 10 5,06 2,837 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad lön 426 1 10 4,74 3,181 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar 426 1 10 4,46 2,852 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en 

persons bostadsaffär 
426 1 10 8,42 1,905 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats 426 2 10 8,63 1,805 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete 426 1 10 8,21 1,916 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete 426 1 10 8,16 1,867 

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete 426 1 10 7,66 2,314 

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
426 1 10 5,14 3,289 

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min 

arbetsplats är god 
426 1 10 7,01 2,515 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det 426 1 10 7,41 2,380 

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på 

kontoret 
426 1 10 8,27 2,078 

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande 426 1 10 7,08 2,709 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete 426 1 10 7,62 2,234 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god 426 1 10 7,27 2,392 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats 426 1 10 7,32 2,433 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar 

(t.ex. budget) 
426 1 10 6,64 2,570 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE 

någon stress på arbetet 
426 1 10 4,46 2,584 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon 

stress på arbetet 
426 1 10 4,26 2,496 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min familj 426 1 10 5,27 2,616 

Valid N (listwise) 418     

      

Tabell 4.1 Descriptive Statistics (egen). 
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4.2 Klusteranalys 

4.2.1 Resultat 

Vi har i klusteranalysen tagit ut sex stycken grupper. Det som går 

att utläsa från dessa kluster är, bland annat, att det är en jämn 

fördelning av män och kvinnor i de olika grupperna och att de 

representerar en bred åldersgrupps. Vid framställandet av 

klusteranalysen framkom det att alla kluster representerades av 

respondenter från Malmö. Detta ansåg vi vara missvisande då 

endast 9 av de totalt 426 respondenterna som svarade på enkäten 

arbetar i Malmö. Med anledning till detta valde vi därför att ta 

bort den frågan när vi gjorde klusteranalysen eftersom vi anser att 

den inte är sanningsenlig. I tabellen bredvid går att utläsa hur 

många respondenter som återfinns i varje grupp och att 

klusteranalysen innefattar totalt 418 respondenter. Man kan även 

se att det finns ett bortfall på 8 respondenter. Anledningen till detta bortfall är att några 

respondenter uppgivit ett felaktigt svar vilket gör att det inte går att analysera. För att tydligt visa 

vilken av de sex variablerna frågorna ingår i har vi färgkodat dem enligt nedan. 

 

Faktorer inneboende i arbete 

Roll i organisationen 

Karriärutveckling 

Relationer på arbetet 

Organisationsstruktur och klimat 

Utomorganisatoriska källor 

  

 Number of Cases in each 

Cluster 

 

Cluster 

1 73 

 2 85 

 3 47 

 4 46 

 5 32 

 6 135 

 Valid 418 

 Missing 8 

 

    Tabell 4.2 Number of Cases 

in each Cluster (egen). 
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Final Cluster Centers 

    Cluster 

    1 2 3 4 5 6 

1. Ålder 38 31 51 49 58 27 

2.  Kön 1 2 1 2 1 2 

3. Arbetar som 2 1 2 1 2 1 

4. Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller franchisetagare eller 

ägare av kontor 
8,2 4,84 15,4 10,8 25,7 3,1 

6. Civilstånd 2 2 2 2 2 2 

7. Jag har barn 1 2 1 1 1 2 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete 6 4 7 3 5 6 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt arbete 7 5 8 4 7 7 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma arbetstider 6 3 7 3 6 6 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad lön 6 2 7 3 6 5 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar 5 2 7 3 5 5 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en persons 

bostadsaffär 
9 7 9 7 9 9 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats 9 7 10 7 9 9 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete 9 7 9 7 9 9 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete 9 7 9 7 8 9 

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete 9 6 9 6 9 8 

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
7 3 7 3 6 5 

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min arbetsplats är 

god 
8 5 9 4 7 8 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det 8 5 8 6 8 8 

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på kontoret 9 7 9 6 9 9 

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande 8 5 8 5 7 8 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete 8 5 9 6 8 9 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god 8 5 9 5 8 8 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats 9 5 9 6 8 8 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar (t.ex. budget) 7 5 7 5 6 8 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE någon stress på 

arbetet 
5 3 6 3 5 5 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon stress på arbetet 4 3 6 3 5 5 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min familj 6 4 7 3 6 6 

 

Tabell 4.3 Final Cluster Centers (egen). 
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4.2.2 Analys 

4.2.2.1 Kluster 1 – ”Den hoppfulla familjemannen” 

Det första klustret består av män som arbetat cirka åtta år som fastighetsmäklare och även är 

franchisetagare eller ägare av kontor. Dessa män har en partner och barn.  

 

Männen i detta kluster har genomgående relativt höga poäng, vilket innebär att de inte känner sig 

alltför stressade över sin tillvaro på arbetet, därav namnet ”Den hoppfulla familjemannen”. De 

variabler där de lägsta poängen återfinns är inom faktorer inneboende i arbetet och 

utomorganisatoriska källor. Att det är just inom dessa variabler som den högsta stressen finns är inte 

konstigt eftersom tidigare forskning menar att, till exempel, obekväma arbetstider kan vara 

stressande (Cooper, 2013, s. 7), liksom konflikter mellan hem och arbete (Gilboa et al., 2008, s. 

250; Lepine et al., s. 767). ”Den hoppfulla familjemannen” har angett högst poäng på de frågor som 

har med ansvar att göra som till exempel ”Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand 

om en persons bostadsaffär” och ”Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats”. Detta visar på att 

männen inom detta kluster trivs med att ha ett stort ansvar och därför troligen trivs bra i sin roll som 

franchisetagare eller ägare. Forskare skriver att en otydlig roll i arbetet kan leda till en minskad 

känsla av kontroll, vilket i sin tur kan leda till stress (Dollard et al., 2003, s. 85). Följaktligen 

upplever dessa män förmodligen lite stress i samband med otydlighet i rollen. ”Den hoppfulla 

familjemannen” är en möjlig författare av kommentaren: ”Det blir vad man gör det till”. Den 

slutsatsen drar vi utifrån de genomgående höga svaren trots att männen har familj och ett stort 

ansvar i form av att de är franchisetagare eller ägare.  

 

4.2.2.2 Kluster 2 – ”Den stressade karriärkvinnan” 

Det andra klustret består av kvinnor som är 31 år och har arbetat i ungefär fem år som 

fastighetsmäklare. De har en partner men inga barn. Dessa kvinnor har genomgående väldigt låga 

svar på alla variabler, därav namnet ”Den stressade karriärkvinnan”. Det som är utmärkande för just 

dessa kvinnor, i jämförelse med de andra klustren, är deras låga svar på frågorna i variabeln 

organisationsstruktur och klimat samt relationer på arbetet. En slutsats man kan dra från det är att 

om man inte trivs i organisationen eller med sina arbetskamrater känner man också mer stress 

gällande de andra variablerna.  

 

Dessa kvinnor har svarat väldigt lågt på frågorna inom variablerna utomorganisatoriska källor och 

faktorer inneboende i jobbet. En anledning till dessa låga svar kan vara att kvinnorna endast arbetet 

några år som fastighetsmäklare. När man arbetat som fastighetsmäklare en längre tid upplever man 
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mindre stress, enligt männen i kluster 3. En av våra respondenter skriver: ”Det är bra om man är 

själv för att vara sambo som jag är nu är lite extra stressigt när man jobbar många kvällar och 

helger”. Detta skulle kunna vara en kommentar från ”Den stressande karriärkvinnan” eftersom hon 

anser att tiden räcker dåligt till för att både arbeta som fastighetsmäklare och ha familj. 

 

Svaren från kvinnorna i detta kluster påvisar att tidigare forskning kring arbetsrelaterade 

stressfaktorer stämmer. Alla de sex variabler är markant viktiga och relaterade till stress på arbetet 

(Sparks & Cooper, 1999, s. 223). Den fråga dessa kvinnor svarat lägst på är ”Jag känner ingen 

stress över att ha en provisionsbaserad lön”. Hela 64 procent av fastighetsmäklarna i Sverige har 

enbart provisionslön (Mäklarsamfundet, 2014-04-05), vilket kan innebära en väldigt låg lön eller i 

värsta fall ingen lön alls. Dålig lön, har enligt tidigare studier en hög risk för att skapa dåligt 

välbefinnande (de Jonge et al., 2000, s. 1317). Även kommentarer som vi fått visar att just denna 

fråga bidrar till stress: ”det är stressande att enbart ha en provisionsbaserad lön”.  

 

4.2.2.3 Kluster 3 – ”Den erfarne ägaren” 

I det tredje klustret är respondenterna män med partner och barn och de har arbetat som 

fastighetsmäklare och franchisetagare eller ägare av kontor i drygt femton år.  

 

”Den erfarne ägaren” har i jämförelse med ”Den stressade karriärkvinnan” genomgående svarat 

väldigt högt på frågorna i alla variabler. En anledning till att svaren är genomgående höga kan vara 

att denna man trivs så pass bra i organisationen, med sin roll och med sina arbetskamrater att de 

faktorer som är inneboende i arbetet inte känns så stressande. Han är 51 år vilket innebär en lång 

erfarenhet som också kan vara en anledning till den låga känslan av stress. ”Ju längre man jobbat 

desto mindre blir stressen!”, skriver en respondent. En annan respondent skriver: ”Klarar man 

stressen är det ett underbart yrke där man har stora möjligheter att påverka sin lön och sina 

arbetstider, Dock [sic] krävs det några år, mkt diciplin [sic] och slit för att komma dit.” Vår slutsats 

är att detta kluster har lyckats komma till den punkt där de inte behöver slita lika hårt längre utan de 

har jobbat fram bra rutiner som ger dem tid till en fritid.  

 

4.2.2.4 Kluster 4 – ”Den arbetande mamman” 

Kluster 4 består av kvinnor med partner och barn som arbetar som fastighetsmäklare och har gjort 

det i drygt tio år. Kvinnorna i detta kluster har svarat lägst av alla kluster på frågorna som handlar 

om tid ”Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete” och ”Jag upplever att jag har tid för både 

mitt arbete och min familj”.  Eftersom kvinnorna i klustret har partner och familj samt svarar lågt på 
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dessa frågor gällande tid, kallar vi klustret ”Den arbetande mamman”. Det låga svaret på dessa 

frågor kan ha påverkat de resterande frågornas svar negativt. Det styrks av resultaten i Stansfeld et 

als. (1997, s. 249) undersökning som visar att överbelastning är en av de viktigaste arbetsfaktorerna 

i samband med psykisk ohälsa. Personer som har för mycket att göra och känner att tiden inte räcker 

till på arbetet, blir stressade (Stansfeld et al., 1997, s. 249). Då ”Den arbetande mamman” är 49 år, 

motsäger resultatet i detta kluster att äldre anställda generellt upplever mindre stress än yngre 

anställda som tidigare forskning visar (Finkelstein et al., 2007, s. 128). ”Det är nog bara de yngre 

och oförstörda mäklarna (typ 25-40 åringar) som orkar att jobba [sic] i det denna [sic] mycket hårda 

konkurrens. Man kan undra hur dagens yngre mäklare mår om 20 år......”, skulle kunna vara en 

kommentar från ”Den arbetande mamman”.  

 

Även de andra frågorna som ingår i variablerna faktorer inneboende i arbetet och 

utomorganisatoriska källor upplever kvinnorna i detta kluster vara stressande i likhet med kvinnorna 

i kluster 2. Studier visar att kvinnor tenderar att bedöma stressfaktorer som mer allvarliga än män 

(Michael et al., 2009, s. 401; Tamres et al., 2002, s. 20), vilket gör resultatet följdriktigt. Ytterligare 

en sak som kvinnorna i detta kluster anser vara stressande är bristen på anställningstrygghet. ”Att 

mäklare varken har grundlön, försäkringar eller pension känns inte modernt”, är en kommentar vi 

fått som visar att det krävs en förändring för att öka anställningstryggheten hos fastighetsmäklare.  

 

4.2.2.5 Kluster 5 – ”Den spända räven” 

Femte klustret är det minsta med sina 32 individer. Det består av män med partner och barn som 

arbetar både som fastighetsmäklare och franchisetagare eller ägare av kontor. De är 58 år och har 

arbetat i nästan 24 år. Männen i detta kluster känner något mer stress än männen i kluster 1 och 

kluster 3. Det resultatet är motsägande då äldre tenderar att känna mindre stress (Michael et al., 

2009, s. 401) och av den anledningen kallar vi detta kluster ”Den spända räven”. Den variabel där 

variansen är som störst i jämförelse med männen i de andra klustren är karriärutveckling. ”Den 

spända räven” har också något lägre svar på de utomorganisatoriska frågorna om man jämför med 

männen i kluster 3 som är närmast åldersmässigt. Kommentaren ”Mäklaryrket idag är till för de 

som orkar jobba i maximal fart, det gör man inte när man är lite äldre som jag tyvärr” skulle kunna 

visa orsaken till att dessa män känner något mer stress än sina yngre motsvarigheter. 

 

Många av frågorna i variabeln faktorer inneboende i jobbet har till viss del med överbelastning att 

göra. Överbelastning är en viktig faktor i arbetet som skapar psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos 

personalen. Om man jämför de 5 klustren, som vi hittills har behandlat, är det männen som har 
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betydligt högre svar än kvinnorna gällande dessa frågor. Det är till viss del en motsägelse av 

tidigare forskning då männen i de tre klustren arbetar som franchisetagare eller ägare av kontor och 

tidigare analyser visar att överbelastning påverkar chefer mer negativt än andra medarbetare (Gilboa 

et al., 2008, s. 227). Däremot visar forskning att överbelastning associeras med depression hos 

kvinnor till större del än män (Shields, 1999, s. 55), vilket ändå gör resultatet följdriktigt. 

 

4.2.2.6 Kluster 6 – ”Framtidens kvinnliga fastighetsmäklare” 

Det sista klustret består av kvinnliga fastighetsmäklare med partner men utan barn som har arbetat i 

drygt tre år. Dessa kvinnor utgör det största klustret med 135 individer. Kvinnorna skiljer sig 

mycket från kvinnorna i de tidigare klustren. ”Framtidens kvinnliga fastighetsmäklare” är bara 27 år 

men har på de flesta frågor svarat högt. Det finns fem frågor som de svarat något lägre på. Dessa 

handlar om tryggheten gällande anställning och provisionsbaserad lön, stressen över kontaktbarhet 

och två av frågorna från variabeln de utomorganisatoriska källorna. Dessa frågor har genomgående 

högre svar av de respondenter som är äldre och har arbetat längre vilket innebär att kvinnornas svar 

är följdriktiga då de är yngst. Socialt stöd är en resurs som krävs för att hjälpa arbetande människor 

att klara av stressfaktorerna i sina jobb (Dollard et al., 2003, s. 84). Att kvinnorna trots sin ringa 

ålder och oerfarenhet känner relativt lite stress kan ha att göra med att de har stöttande 

överordnanden och tydliga riktlinjer i sitt arbete, vilket svaren på de frågorna visar att de anser sig 

ha. En positiv social bild av arbetet och bra arbetslag minskar stress (Michie, 2002, s. 69).  
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4.3 Korrelationsanalys 

4.3.1 Resultat 

I korrelationsanalysen hade vi med de demografiska 

frågorna: 1 (ålder), 2 (kön) och 4 (totala antalet år som 

aktiv fastighetsmäklare), för att ta reda på om de gav ett 

signifikant samband med de övriga frågorna. Tabellen 

till höger visar att det finns signifikanta samband på 

både 0,05 och 0,01 nivån. Ingen av dessa samband är 

dock starka, förutom sambandet mellan ålder och antal 

aktiva år. Det sambandet kommer vi inte analysera 

vidare då det säger sig självt att är man äldre har man 

troligen arbetat fler år. 

 

Om man kollar på de övriga frågorna, uppvisar samtliga 

indikatorer statistiskt signifikanta samband på 0,01 

nivån. Därför redovisar vi här bara de som har ett r-

värde större än 0,5. Hela korrelationsanalysen återfinns i 

bilaga 4. Eftersom det är många frågor i 

korrelationsanalysen som har ett r-värde över 0,5 

kommer vi bara att analysera dessa något då sambanden 

även är självklara. 

 

  

 Signifikant på 0,05 nivå 

 Signifikant på 0,01 nivå 

  

 Fråga 1. 2. 4. 

 2. -,123
* 

  

 4. ,771
** 

-,205
** 

 

 8. -,139
** 

  

 10.  -,126
** 

 

 11. ,143
** 

-,157
** 

,215
** 

 12.  -,096
* 

 

 13.   ,097
* 

 14.   ,138
** 

 15.   ,149
** 

 17. ,132
** 

 ,192
** 

 18. ,107
* 

 ,192
** 

 24.   ,115
* 

 25. ,108
* 

-,096
* 

,175
** 

 28.   ,126
** 

     

 Tabell 4.4 Korrelationsanalys 

demografiska frågor, P=0,05 och 

P=0,01 (egen). 
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r > 0,5  r > 0,6  r > 0,7         

                

Fråga 8.  10.  12.  13.  14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 27. 

11.   ,578
**

                           

12.   ,666
**

                           

14.       ,616
**

                       

15.       ,570
**

 ,761
**

                     

16.       ,636
**

 ,697
**

 ,688
**

                   

17.       ,561
**

 ,591
**

 ,590
**

 ,568
**

                 

19.         ,501
**

 ,530
**

 ,529
**

 ,521
**

               

20.                 ,547
**

             

21.         ,556
**

 ,550
**

 ,535
**

   ,535
**

             

22.                 ,576
**

 ,570
**

 ,511
**

         

23.       ,576
**

 ,684
**

 ,706
**

 ,643
**

 ,582
**

 ,614
**

 ,533
**

 ,581
**

 ,511
**

       

24.         ,581
**

 ,585
**

 ,593
**

   ,661
**

 ,545
**

 ,666
**

 ,620
**

 ,618
**

     

25.         ,530
**

 ,563
**

     ,659
**

   ,515
**

 ,512
**

 ,536
**

 ,664
**

   

26.                           ,503
**

   

28.                             ,771
**

 

29. ,679
**

 ,550
**

 ,529
**

                         

                Tabell 4.5 Korrelationsanalys utan demografiska frågor, P=0,01 (egen). 

 

4.3.2 Analys 

4.3.2.1 Demografiska frågor 

Som vi tidigare skrev är ingen av de signifikanta korrelationerna starka på vare sig 0.05 eller 0.01 

nivån. Vi vill ändå diskuterad dessa något då de signifikanta korrelationerna som finns stämmer 

överens med tidigare forskning. Analysen visar att när åldern stiger känner sig människor något 

tryggare och mer delaktig på sin arbetsplats. De känner också mindre stress över att ha 

provisionsbaserad lön. Likaså ju fler år man varit aktiv i sitt yrke, känner man sig tryggare och mer 

delaktig på sin arbetsplats, känner mindre stress över personliga problem och vet vad som förväntas 

av en. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som säger att äldre anställda har en lägre 

frånvaro än yngre (Shirom et al., 2008, s. 1387) och generellt upplever mindre stress än yngre 

anställda (Finkelstein et al., 2007, s. 128). Det vi anser sticker ut är att det finns några personer som 

anser att tiden räcker sämre till med åldern. En förklaring till det kan vara att när man är äldre 

troligen har hunnit jobba längre och då har mer att göra. 

 

Korrelationsanalysen visar också att kvinnor tenderar att känna något mer stress över de obekväma 

arbetstiderna, att ständigt vara kontaktbar och att ha en provisionsbaserad lön. Tidigare studier har 

funnit att kvinnor tenderar att bedöma stressfaktorer som mer allvarliga än män (Michael et al., s. 
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401; Tamres et al., 2002, s. 20), därför är resultatet följdriktigt. Även Shirom et al. (2008, s. 1377) 

menar att när antalet procent av arbetande kvinnor i en undersökning ökar, är det troligt att man ser 

högre nivåer av stress. 

 

4.3.2.2 Övriga frågor 

Alla frågor har, som vi tidigare skrivit, signifikanta samband i vår korrelationsanalys och alla 

samband är positiva, vilket innebär att sambanden är relativt självklara. Till exempel är ett av de 

starkaste sambanden mellan frågorna ”Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats” och ”Jag vet 

exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete”. Ett annat är mellan frågorna ”När jag har 

familjerelaterade problem upplever jag INTE någon stress på arbetet” och ”När jag har personliga 

problem upplever jag INTE någon stress på arbetet”. Att dessa frågor har starka samband känns 

självklart liksom de flesta andra sambanden i korrelationsanalysen. Vi vill ändå ta upp detta då vi 

tycker att de många och starka sambanden visar att vi har använt oss av bra frågor. Bryman & Bell 

(2013, s. 169) menar att man använder multipla indikatorer eftersom att enstaka indikator kan 

klassificera individer på ett felaktigt sätt, något som kan bero på ordalydelsen eller missförstånd och 

feltolkningar. Används däremot flera indikatorer kan forskaren kompensera för effekter efter att en 

viss fråga lett till oklarheter (Bryman & Bell, 2013, s. 169). Att vi fått starka samband mellan 

många frågor inom samma variabel tycker vi visar på att respondenterna inte har missuppfattat våra 

frågor. 

 

4.4 Validitet och reliabilitetstest 

Innan vi gjorde faktoranalysen kontrollerades Cronbach´s 

alpha för att stärka den interna validiteten i de variabler som vi 

använde. Innan vi testade Cronbach´s alpha tog vi bort 

frågorna 2 (kön), 3 (arbetar som), 5 (arbetar i), 6 (civilstånd) 

och 7 (barn) då de inte mäts i skalor och därför inte går att 

använda. Vi testade sedan att ta bort olika frågor för att erhålla 

det högsta Cronbach´s alpha. Det högsta värdet som åstadkoms 

var 0,935 vilket erhölls genom att ytterligare exkludera fråga 1 (ålder) och fråga 4 (totala antalet år 

som aktiv fastighetsmäklare). Forskare anser att ett alphavärde på 0,7 kan användas som en riktlinje 

för vad som är en acceptabel nivå för alphakoefficienten (Schutte et al., 2000, s. 56). Det betyder att 

vår Cronbach´s alpha är mycket bra då den är högre än 0,7 och därför anser vi att den interna 

validiteten håller hög nivå. Detta gör att insamlad data går att använda till mer avancerade 

statistiska analyser. 

 Reliability Statistics 

 Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

 ,935 22 

   

 Tabell 4.6 Reliability Statistics 

(egen). 
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För att få en indikator på hur väl våra data lämpande sig för en faktoranalys tog vi fram ett KMO-

värde. Enligt Dziuban & Shirkey (1974, s. 360) definieras värden över 0,9 som ”utmärkta” (se 

tabell 4.7). Det KMO-värde som erhölls för vår datauppsättning betecknas alltså som utmärkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Faktoranalys  

4.5.1 Resultat 

SPSS har reducerat 22 frågor till 4 olika faktorer med hjälp av faktoranalysen. Varje variabel har 

markerats med en egen färgkod för att visa vilka frågor som härstammar från vilken variabel, i syfte 

att ge läsaren en tydlig översikt. 

 

Faktorer inneboende i arbete 

Roll i organisationen 

Karriärutveckling  

Relationer på arbetet 

Organisationsstruktur och klimat 

Utomorganisatoriska källor 

KMO-värde:  Styrka:  

Omkring 0,90  Utmärkt  

Omkring 0,80  Väldigt bra  

Omkring 0,70  Bra  

Omkring 0,60  Mediokert  

Omkring 0,50  Dåligt  

Under 0,50  Oacceptabelt  

  
Tabell 4.7 KMO-index (Dziuban & Shirkey, 1974, s. 360). 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy. 
,939 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. 

Chi-Square 

5637,25

6 

df 231 

Sig. ,000 

   

Tabell 4.8 KMO and Bartlett’s Test (egen).  
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Rotated Factor Matrix
a
 

 Factor 

1 2 3 4 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god ,738 ,384 ,171  

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min arbetsplats är god ,682 ,292 ,351  

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande ,670 ,193 ,196 ,148 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats ,643 ,333 ,244  

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på kontoret ,592 ,415  ,106 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det ,575 ,293 ,185  

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
,423 ,161 ,311  

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats ,325 ,792 ,155 ,104 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete ,364 ,744 ,187 ,115 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete ,366 ,688 ,187 ,118 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete ,476 ,615 ,222 ,139 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en persons 

bostadsaffär 
,257 ,610 ,301  

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete ,311 ,546 ,373  

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar (t.ex. budget) ,377 ,383 ,279 ,118 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt arbete ,132 ,358 ,352 ,171 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma arbetstider ,217 ,161 ,738 ,194 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar ,223 ,146 ,693 ,216 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min familj ,225 ,220 ,616 ,212 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete ,155 ,253 ,570 ,162 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad lön ,351 ,192 ,468 ,189 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE någon stress på 

arbetet 
 ,161 ,351 ,897 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon stress på arbetet ,137 ,129 ,332 ,694 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

Tabell 4.9 Rotated Factor Matrix (egen). 

 

I tabellen ”Total Variance Explained” visas hur stor del i procent som de olika faktorerna förklarar. 

Här kan man se att fyra faktorer tillsammans förklarar 64,5 procent av variansen, vilket innebär att 

det finns andra faktorer som vi inte tagit med i vår undersökning som förklarar de resterande 35,5 

procenten. Hela 44,9 procent förklaras av faktor 1. 
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Total Variance Explained 

 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 9,882 44,919 44,919 7,673 34,879 34,879 3,972 18,054 18,054 

2 2,071 9,415 54,334 3,258 14,810 49,689 3,879 17,633 35,687 

3 1,209 5,497 59,831 ,976 4,435 54,124 3,148 14,307 49,994 

4 1,016 4,620 64,451 ,734 3,337 57,461 1,643 7,466 57,461 

5 ,946 4,300 68,751       

6 ,726 3,300 72,051       

7 ,675 3,066 75,117       

8 ,616 2,800 77,917       

9 ,550 2,500 80,418       

10 ,482 2,191 82,608       

11 ,468 2,129 84,737       

12 ,434 1,971 86,708       

13 ,407 1,849 88,557       

14 ,378 1,720 90,278       

15 ,345 1,567 91,845       

16 ,327 1,484 93,329       

17 ,302 1,373 94,702       

18 ,278 1,263 95,964       

19 ,248 1,127 97,091       

20 ,237 1,078 98,169       

21 ,209 ,951 99,120       

22 ,194 ,880 100,000       

Extraction Method: Maximum Likelihood. 

 

Tabell 4.10 Total Variance Explained (egen). 

 

4.5.2 Analys 

4.5.2.1 Faktor 1 - ”Organisationsklimat” 

I Faktor 1 är det sju delfaktorer som har ett statistiskt samband. Det är den största faktorn enligt 

faktoranalysen och förklarar 44,9 procent av variansen i resultatet. De variabler som faktorn 

inbegriper är karriärutveckling, relationer på arbetet och organisationsstruktur och klimat. Om man 

kollar närmare på frågorna som ingår i denna faktor kan man se att alla kan anses ha att göra med 

klimatet i organisationen varför vi kallar denna faktor ”Organisationsklimat”. 

 

Alla frågor ur variabeln relationer på arbetet finns i denna faktor. Resultatet överensstämmer med 

Coopers (2013, s. 13) åsikt om att bra relationer mellan medlemmar i en arbetsgrupp är en central 

faktor för att uppnå individuell och organisatorisk hälsa. Även Sparks & Coopers (1999, s. 221) 

skriver att en dålig kvalitet på den sociala miljön på arbetsplatsen är stressande. Relationer på 

arbetet samvarierar med två frågor ur variabeln organisationsstruktur och klimat: ”Jag anser att 
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kommunikation inom företaget är god” och ”Jag känner mig delaktig i beslut som rör min 

arbetsplats”. Detta samband finner vi förklarligt då relationer på arbetet är en del av 

organisationskulturen. Ett stödjande arbetsklimat och uppfattningen av att vara del av ett team 

påverkar jobbtillfredsställelsen positivt (Fairbrother & Warn, 2003, s. 14). Frågan om 

kommunikation är den som har starkast faktorladdning. Michie & Williams (2003, s. 3) menar att 

förbättrad kommunikation och ökat deltagande inom en organisation har skapat förbättrad psykisk 

hälsa och minskad sjukfrånvaro.  

 

Två frågor ur variabeln karriärutveckling återfinns också i denna faktor. Dessa två handlar om 

anställningstrygghet och möjlighet till personlig utveckling. Anställda förväntas ge mer i termer av 

tid, ansträngning, expertis och flexibilitet medan de får mindre i form av karriärmöjligheter och 

anställningstrygghet vilket kan leda till stress (Maslach et al., 2001, s. 408) och begränsad 

prestationsförmåga (Gilboa et al., 2008, s. 250). Dessa två frågors samvarians med de tidigare 

upptagna tycker vi är förklarliga då vi tycker att dessa kan anses ha att göra med organisationens 

klimat. Att känna sig trygg på sin arbetsplats och känna att man har möjlighet att utvecklas är 

viktiga faktorer i ens välmående (Michie, 2002, s. 69).  

 

Med tanke på de frågor som återfinns i faktorn ”Organisationsklimat” tycker vi det är konstigt att 

frågan ”Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad lön” inte hamnar i denna faktor 

då den till viss del också är relaterad till trygghet på arbetsplatsen. Dock kan man i ovanstående 

tabell se att den har en låg faktorladdning. Att den ändå hamnar i faktor 3 som till stor del är frågor 

från variabeln ”faktorer inneboende i arbetet” visar att vi satt den frågan i rätt variabel från början.  

 

Även om frågorna som ingår i faktor 1 ”Organisationsklimat” inte är de som innebär mest stress hos 

individer, visar denna faktoranalys att det är dessa som till störst del förklarar stresshanteringen hos 

fastighetsmäklare. Analysen visar att dessa frågor tillsammans kan skapa en ny fråga som innefattar 

”Organisationsklimat”.    

 

4.5.2.2 Faktor 2 - ”Ansvar” 

Faktor 2 innehåller åtta delfaktorer och förklarar 9,4 procent. Här återfinns variablerna faktorer 

inneboende i arbete, roll i organisationen, karriärutveckling och organisationsstruktur och klimat. 

Alla frågor i denna faktor är på något sätt kopplat till ansvar och av den anledningen kallar vi denna 

faktor ”Ansvar”. 
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I denna faktor finns alla tre frågor i variabeln roll i organisationen som handlar om att veta vad man 

har för ansvar på arbetsplatsen, vad som förväntas av en och ha tydliga mål. Dessa samvarierar med 

delfaktorn ”Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete”. Detta anser vi känns 

självklart då tydliga riktlinjer är en nödvändighet för att man ska veta sin roll i organisationen. 

Forskning stödjer vårt påstående eftersom en specifikation av arbetsuppgifter eller formella rollkrav 

ger ledningen förutsättningar att hålla de underordnade ansvariga för specifika uppgifter och 

vägledning (Rizzo et al., 1970, s. 151). Organisationer med en tydlig och enkel fördelning från 

toppen till botten av organisationen har mer tillfredsställda medarbetare och en mer effektiv 

måluppfyllelse än organisationer som inte har en tydlig fördelning (Rizzo et al., 1970, s. 154).  

 

De upptagna delfaktorerna samvarierar också med frågorna ur variabeln faktorer inneboende i 

arbetet, som handlar om det stora ansvaret som åligger fastighetsmäklare då man tar hand om en 

persons bostadsaffär och ansvaret att följa lagar. Vi anser att det är förklarligt att dessa återfinns i 

denna faktor då dessa delfaktorer handlar om ansvar liksom de övriga delfaktorerna i faktorn. 

Arbeten som är mentalt krävande (Karasek, 1979, s. 303), som består av komplicerade uppgifter 

(Michie, 2002, s. 68) och en skyldighet att följa olika lagar, har visat sig vara mer stressande än 

arbeten där dessa egenskaper inte krävs (Manshor et al., s. 27; Ozkan & Ozdevecioğlu, 2013, s. 

2786). Därför är det följdriktigt att även ”Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet” och ” Jag 

anser att jag kan utför mitt arbete utan begränsningar” återfinns i denna faktor, eftersom det krävs 

att man som arbetstagare har tillräckligt med kapacitet och inte stoppas av begränsningar för att 

lyckas med arbeten med stort ansvar. Detta krävs också för att kunna utföra sin roll på arbetsplatsen.   

 

Liksom faktor 1 innebär frågorna i denna faktor inte störst stress hos individer. Det är därför 

följdriktigt att de två frågorna från variabeln faktorer inneboende i arbetet hamnar här, då dessa två 

frågor inom den variabeln skapar minst stress hos våra respondenter. Frågorna i denna faktor kan 

tillsammans skapa en ny fråga som handlar om ”Ansvar”. 

 

4.5.2.3 Faktor 3 - ”Tid” 

I faktor 3 återfinns fem delfaktorer från variablerna utomorganisatoriska källor och faktorer 

inneboende i arbete. Faktorn förklarar 5,5 procent av variansen. Fyra av dessa fem delfaktorer har 

att göra med att tiden räcker dåligt till, varför vi kallar denna faktor ”Tid”.  

 

Här återfinns fyra av sex frågor ur variabeln faktorer inneboende i arbete samt frågan ”Jag upplever 

att jag har tid för både mitt arbete och min familj” ur variabeln utomorganisatoriska källor. På grund 
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av att delfaktorn ur utomorganisatoriska källor hamnade i faktorn ”Tid” känner vi nu i efterhand att 

den frågan bättre hade passat i variabeln faktorer inneboende i arbetet. I övrigt tycker vi det är 

följdriktigt att dessa delfaktorer samvarierar eftersom alla har att göra med hur tiden räcker till när 

man arbetar som fastighetsmäklare. Samma arbetsplatsfaktorer är inte konsekvent relaterade till 

stress på alla arbetsplatser utan skiljer sig åt (Fairbrother & Warn, 2003, s. 8). Dålig mental hälsa 

har visat sig vara direkt kopplad till dåliga arbetsvillkor, obekväma arbetstider (Fotinatos-

Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22; Michie & Williams, 2003, s. 7) och tidspress i arbetet (Barnett 

& Brennan, 1995, s. 259; Karasek, 1979, s. 303), vilket motsvarar våra fem frågor i denna faktor. 

Den delfaktor vi känner inte riktigt hör hit är den om provisionsbaserad lön. Som vi förklarat 

tidigare tycker vi det hade känts mer rätt om den hamnat i faktor 1 ”Organisationsklimat”, men som 

vi också förklarade ovan har denna fråga en låg faktorladdning. När vi ställde de fem frågor som 

finns i faktor 3 utgick vi från hur fastighetsmäklaryrket fungerar, vilket ändå gör att det är 

följdriktigt att de samvarierar.  

 

Först i denna tredje faktor ”Tid” kommer de frågor som respondenterna har svarat lägst på, vilket 

innebär att de anser att dessa är mest stressande i yrket som fastighetsmäklare. Att de hamnar först i 

den tredje faktorn betyder inte att de inte skapar stress, men det är inte denna faktor som förklarar 

stresshanteringen hos fastighetsmäklare till störst del. Att faktor 1 ”Organisationsklimat” är den 

som styr stresshantering till skillnad mot faktor 3 ”Tid” tycker vi inte är förvånande. Vi tror att 

organisationsklimatet, som faktoranalysen visar, är den viktigaste faktorn när det gäller upplevelsen 

av stress. Stöd är en sak som kan minska stressen genom att förändra bedömningen av 

stressfaktorer, genom att ändra hanteringen av stressfaktorer eller genom att påverka 

självuppfattningen (Cohen & Wills, 1985, s. 351). Detta är något som delfaktorerna i faktor 3 inte 

innefattar och därför återfinns de här och inte i faktor 1. Alla frågor i faktorn ”Tid” kan även 

kopplas till överbelastning, som är en orsak till stress (Gilboa et al., 2008, s. 252; Motowidlo et al., 

1986, s. 624). Överbelastning i de flesta system leder ofta tillslut till nedbrytning, oavsett om det 

handlar om biologiska celler eller personer i en organisation (Cooper, 2013, s. 7). När man pratar 

om överbelastning måste man också ta hänsyn till en persons kapacitet och personlighet i 

beräkningarna. Stöd från sin arbetsplats anser vi är en viktig del för att öka en persons kapacitet att 

hantera stress vilket, enligt oss, ger ytterligare stöd till att faktor 1 är den som påverkar upplevelsen 

av stress mest. 
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4.5.2.4 Faktor 4 - ”Händelser i livet” 

I faktor 4 återfinns det två delfaktorer, båda från variabeln utomorganisatoriska källor. Faktorn 

förklarar 4,6 procent av variansen. Utomorganisatoriska källor innebär saker som händer utanför 

arbetet och därför kallar vi denna faktor ”Händelser i livet”. 

 

Två av de tre frågorna ur variabeln utomorganisatoriska källor finns i denna faktor. Den tredje 

frågan i den variabeln, ”Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min familj”, återfinns i 

faktor 3. Som vi skrivit tidigare tycker vi att den delfaktorn snarare skulle varit i variabeln faktorer 

inneboende i arbetet på grund av att den egentligen inte har att göra med enbart utomorganisatoriska 

källor utan främst om faktorer inneboende i arbetet som gör att tiden inte räcker till. De två frågorna 

som finns i denna faktor härstammar från händelser i livet. Holmes & Rahe (1967, s. 217) skriver 

att händelser i livet framkallar eller är förknippad med att den inblandade individen är tvungen att 

anpassa sig eller hantera händelser. Deras lista ”Social readjustment rating scale” (SRRS) visar att 

olika händelser kräver olika mycket anpassning (Holmes & Rahe, 1967, s. 216). Att delfaktorerna i 

denna faktor samvarierar är följdriktigt eftersom både familjerelaterade och personliga problem 

påverkar dig som person och kräver anpassning (Holmes & Rahe, 1967, s. 216). Det som är 

förvånande är att dessa faktorer hamnar i den sista faktorn och enbart förklarar 4,6 procent av 

variansen då många forskare menar att utomorganisatoriska faktorer är en viktig källa vid 

arbetsrelaterad stress (Cooper, 2013, s. 16; Fairbrother & Warn, 2003, s. 14). Sparks & Cooper 

(1999, s. 224) skriver till och med att konflikten mellan arbete och familj är en av de viktigaste 

arbetsfaktorerna i samband med psykisk ohälsa. Dessa två tycker vi borde kunna stå för en del av 

stresshanteringen hos fastighetsmäklare. En anledning till att de inte återfinns i en högre faktor kan 

vara på grund av att de enbart är dessa två delfaktorer som handlar om utomorganisatoriska källor 

och självklart att faktorn ”Organisationsklimat” är starkare. 

 

4.6 Linjär regressionsanalys 

I regressionsanalysen använde vi oss av de fyra faktorerna som framkom i faktoranalysen som 

oberoende variabler. Dessa är organisationsklimat, ansvar, tid och händelser i livet. Frågan ”Jag 

upplever att jag har tid för både mitt arbete och min familj” använde vi som beroende variabel. Hur 

man anser att tiden räcker till har ofta ett samband med hur mycket stress man allmänt känner. 
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4.6.1 Resultat 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5,272 ,081  64,799 ,000   

Organisationsklimat ,491 ,093 ,167 5,262 ,000 ,967 1,034 

Ansvar ,543 ,091 ,188 5,950 ,000 ,976 1,024 

Tid 1,993 ,094 ,666 21,142 ,000 ,979 1,022 

Händelser i livet ,423 ,086 ,155 4,947 ,000 ,987 1,013 

a. Dependent Variable: 29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min familj 

 

Tabell 4.12 Coefficients (egen). 

 

Tabell 4.11 visar de faktorer vi använde oss av vid regressionsanalysen. Tabell 4.12 visar 

regressionsanalysens resultat. Utifrån resultatet framkommer formeln: 

 

Y i denna formel är stress hos fastighetsmäklare. Det som går att utläsa ur denna formel är att tiden 

är den faktor som påverkar stress mest. Tid har dubbel inverkan på respondentens svar. De andra 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Händelser i 

livet, Ansvar, 

Tid, 

Organisation

sklimat
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: 29. Jag upplever att jag 

har tid för både mitt arbete och min familj 

b. All requested variables entered. 

 

Tabell 4.11 Variables Entered/Removed (egen).  
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faktorerna organisationsklimat, ansvar och händelser i livet har fyra gånger så liten inverkan på 

respondenternas svar som tid. 
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5. DISKUSSION & SLUTSATSER 

I detta kapitel analyseras de resultat som presenterats i föregående kapitel. Kapitlet ämnar 

diskutera analysresultaten med återkoppling till studiens teoretiska referensram och utmynnar 

sedan i studiens slutsatser. Vi inleder kapitlet med en utförlig diskussion angående utfallet av våra 

forskningsfrågor innan vi redogör för våra slutsatser. Efter detta beskriver vi studiens 

begränsningar och studiens bidrag innan kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning och 

egna reflektioner. 

 

5.1 Diskussion forskningsfrågor 

I förekommande studie har vi analyserat vad som är stressande i yrket som fastighetsmäklare med 

avsikt att fastighetsmäklarorganisationerna ska kunna börja hantera och förebygga dessa faktorer. 

Resultaten som framkommit i de analyser vi gjort, diskuteras vid varje forskningsfråga som 

presenteras nedan. 

 

Forskningsfråga 1 

Vilka grundläggande stressfaktorer finns i yrket som fastighetsmäklare? 

Resultatet av våra analyser visar att det finns stressfaktorer som fastighetsmäklare bedömer som 

mer stressande än andra. Den deskriptiva statistiken visar att frågorna i variabeln 

utomorganisatoriska källor tillsammans med tre frågor i variabeln faktorer inneboende i arbetet, 

samt frågan om anställningstrygghet är de som har lägst genomsnittliga svar i enkäten. Även 

klusteranalysen visar att de är dessa delfaktorer som de olika klustren anser vara mest stressande. 

Resultatet innebär att man känner stress på arbetet när man har personliga och familjerelaterade 

problem, att tiden inte räcker till att både arbeta som fastighetsmäklare och ha familj, att man inte 

har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete, att anställningstryggheten och den provisionsbaserade 

lönen är ett problem, att man är stressad över att behöva arbeta obekväma arbetstider och att 

ständigt vara kontaktbar.  

 

Flera av dessa delfaktorer är en fråga om tid vilket också kan innebär överbelastning för 

respondenten. Överbelastning är en sak som kan skapa stress och som även är kopplade till en 

sämre prestation (Cooper, 2013, s. 7; Gilboa et al., 2008, s. 252; Lepine et al., 2005, s. 767) och i 

värsta fall utbrändhet (Maslach et al., 2001, s. 407). Överbelastning differentieras i kvantitativ och 

kvalitativ överbelastning (Cooper, 2013, s. 7; Gilboa et al., 2008, s. 252). I fastighetsmäklares fall är 

problemet den kvantitativa överbelastningen, vilket innebär att man har för mycket att göra 

(Cooper, 2013, s. 7). Frågor i vår enkät som berör den kvalitativa överbelastningen, som innebär att 
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arbetet är för svårt (Cooper, 2013, s. 7), anser inte fastighetsmäklarna i vår undersökning vara ett 

problem. Dessa är till exempel frågan om man känner stress över att följa lagar eller om man känner 

stress för det stora ansvaret som det innebär att ta hand om en persons bostadsaffär. Överbelastning 

i de flesta system leder ofta tillslut till nedbrytning, oavsett om det handlar om biologiska celler 

eller personer i en organisation (Cooper, 2013, s. 7). Många kommentarer från respondenterna i vår 

undersökning skriver att tiden är ett stort problem. ”Kunderna kräver idag att de kan nå oss jämt, 

alla dagar i veckan och alla tider.” och ”Det är ett sätt att lev [sic] med mycket obekväm 

arbetstid.”¨, är bara två kommentarer. Av dessa anledningar anser vi att det är viktigt för 

fastighetsmäklarorganisationer att se över de aspekter som handlar om tid och överbelastningen hos 

sina anställda.  

 

Frågorna om anställningstrygghet och provisionsbaserad lön berör känslan av trygghet på 

arbetsplatsen som är en viktig stressfaktor, enligt Cooper (2013, s. 11). Även de Jonge et al. (2000, 

s. 1317) och Vahtera et al. (1997, s. 1124) menar att det finns forskning som tydligt visar att 

upplevd otrygghet i arbetet är dåligt för anställdas välbefinnande. En provisionsbaserad lön innebär 

för fastighetsmäklare att de inte har någon inkomst om de inte gör några försäljningar. Den låga 

tryggheten och att det inte finns skydd för fastighetsmäklare ekonomiskt är ett stort problem enligt 

de kommentarer vi fått från respondenterna. ”Att inte ha någon trygghet är dåligt för mäklaren och 

skapar stress”. ”Frågan om anställningstryggheten är ju ett branschproblem om man nu ser det som 

ett problem. Vi jobbar ju helt utan timlön och pension får du sköta själv”. ”Inget skyddar mäklaren 

ekonomiskt (inte tjänstepension tex. [sic])”. ”Oerhört stressframkallande med dagens 

provisionsbaserade lönesystem”. Dessa är bara några av de många kommentarer som vi fått 

gällande anställningstrygghet och provisionsbaserad lön från våra respondenter som visar att det 

krävs en förändring även inom detta område. En oro över att lönen inte ska räcka till hushållet och 

de räkningar som ska betalas är en viktig stressfaktor hos många (Barnett & Brennan, 1995, s. 261). 

 

Ytterligare en jobbspecifik stressfaktor som framkom i kommentarer från våra respondenter är 

konkurrens. Det är en faktor som inte framkommer i vår teoretiska referensram men som många 

respondenter beskriver som ett problem i fastighetsmäklaryrket. ”Ytterligare en stressfaktor är den 

hårda konkurrensen mäklare emellan för att få in uppdragen”. En annan respondent skriver: ”Den 

största stressen är konkurrensen mellan mäklarna då det oftast är 5-8 mäklare på ett och samma 

objekt och alla göra allt för att just de skall få in uppdraget. Det leder till priskrig och mäklarna 

sänker sina arvoden. Som mäklare måste du då ta in fler objekt att jobba med för att du och 

företaget skall överleva. Ingen bra kombination förvaren [sic] säljaren, mäklaren eller företaget”. 
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Den hårda konkurrensen anser vi är kopplad till tryggheten på arbetsplatsen, eftersom stressen 

verkar ligga i att man inte får in uppdrag på grund av konkurrensen och därför kommer få lägre eller 

ingen lön. 

 

Frågorna inom den utomorganisatoriska variabeln är inte något som en organisation kan påverka 

direkt. Dock visar forskning att samma personer som arbetar inom samma yrke inte upplever 

samma nivåer av stress, på grund av samspelet av många andra faktorer, till exempel deras 

personlighetstyp och de stödmekanismer som de har tillgång till (Johnson et al., 2005, s. 180). 

Slutsatsen vi kan dra utifrån det är att om en organisation stödjer sina medarbetare tillräckligt bra 

tror vi att det också finns möjligheter att minska den utomorganisatoriska stressen. Resultatet på vår 

enkät visar överlag att de frågor som har med organisationsstruktur och klimat att göra, samt 

relationer på arbetet, rakt igenom har relativt höga poäng. Däremot består faktor 1, 

”Organisationsklimat” i faktoranalysen, helt och hållet av frågor som rör organisationsstrukturen 

och klimatet. Det visar på att det är de frågorna som till störst del, 44,9 procent, förklarar 

stresshanteringen hos fastighetsmäklare. Trots att frågorna fått höga betyg av respondenterna visar 

resultatet i våra analyser tydligt att man på de olika fastighetsmäklarorganisationerna måste 

förbättra stödet för att minska stressen kring frågor som rör tid och överbelastning och förbättra 

villkoren för att öka tryggheten hos sina fastighetsmäklare. 

 

Forskningsfråga 2 

Hur upplever fastighetsmäklare klimatet på sin arbetsplats? 

Som vi tidigare skrivit är struktur och klimat i en organisation centrala termer för att känna glädje 

på sitt arbete (Fotinatos-Ventouratos & Cooper, 2005, s. 22). För att ta reda på hur 

fastighetsmäklare upplever klimatet på sin arbetsplats är det resultatet på de fyra variablerna roll i 

organisationen, karriärutveckling, relationer på arbetet och organisationsstruktur och klimat vi har 

sett över. Överlag har respondenterna svarat högt på frågorna som ingår i dessa variabler och alla 

frågor som ingår i variablerna återfinns i faktor 1 eller faktor 2 i faktoranalysen. Det innebär att 

dessa frågor till stor del förklarar stresshanteringen hos fastighetsmäklare. Slutsatsen vi kan dra 

utifrån det är att det är viktigt att utreda vad fastighetsmäklare anser om klimatet på arbetsplatsen 

eftersom det till störst del påverkar stresshanteringen trots att det kanske inte är dessa frågor som 

skapar den största stressen. Det finns en fråga inom de fyra variablerna som sticker ut negativt, 

frågan om anställningstrygghet. Den har låga svar enligt den deskriptiva statistiken och det är också 

den som alla kluster svarat lägst på inom de fyra variablerna. Slutsatsen på forskningsfråga 1 visade 

även den att otryggheten inom yrket är en grundläggande stressfaktor hos fastighetsmäklare. 
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Ytterligare en fråga som fått något lägre svar är ”Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan 

begränsningar (t.ex. budget)” från variabeln organisationsstruktur och klimat. Alla kluster har svarat 

något lägre på den i jämförelse med många av de andra frågorna. Detta är dock inte en faktor som 

tidigare forskning anser påverkar stress i samma omfattning som vissa andra faktorer, som till 

exempel att inte vara deltagande på arbetet (Coch & French, 1948). Dessa två frågor med lägre svar 

är enligt oss inte lika starkt kopplade till klimatet på arbetsplatsen som många av de andra frågorna. 

Av den anledningen anser vi att de positiva svaren på alla andra frågor inom de fyra variablerna 

väger upp de negativa svaren på dessa två frågor. 

 

Frågorna i variabeln roll i organisationen är den som fått högst svar från alla kluster och även har 

högst genomsnittssvar enligt den deskriptiva statistiken. De tre frågor som ingår i denna variabel 

återfinns alla i faktor 2 som inte besvarar lika många procent av variansen som faktor 1, vilket 

innebär att de förklarar stresshanteringen hos fastighetsmäklare sämre. Enligt forskning är ändå en 

persons roll på arbetet en stor källa till arbetsrelaterad stress (Manshor et al., 2003, s. 622; Michie & 

Williams, 2003, s. 7). En otydlig roll kan bland annat leda till låg tillfredställelse på arbetet, hot mot 

ens mentala och fysiska välbefinnande (Cooper, 2013, s. 9) och sämre prestationsförmåga (Tubre & 

Collins, 2000, s. 164), vilket troligen skulle skapa en känsla av sämre klimat på arbetsplatsen. 

Slutsatsen utifrån detta är att fastighetsmäklare har en tydlig arbetsbeskrivning och därför påverkar 

inte denna variabel arbetsklimatet negativt. Av egna erfarenheter vet vi att man som 

fastighetsmäklare har hand om sina egna affärer med viss hjälp av en assistent, vilket vi tror kan 

bidrar till detta positiva resultat. 

 

Alla tre frågor ur variabeln relationer på arbetet återfinns i faktor 1, som vi kallar 

”Organisationsklimat”, tillsammans med frågorna ”Jag anser att kommunikation inom företaget är 

god” och ”Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats ur organisationsstruktur och 

klimat”. Även ”Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min arbetsplats är god” och 

frågan om anställningstryggheten från variabeln karriärutveckling finns i faktor 1. Dessa 

tillsammans är de som till störst del förklarar stresshanteringen hos fastighetsmäklare. Som vi 

skrivit tidigare har frågan om anställningstrygghet låga svar från respondenterna men även 

möjlighet till personlig utveckling sticker ut något negativt. Speciellt två av de kvinnliga klustren 

anser att detta är ett stort problem. Utöver dessa två frågor har alla andra väldigt höga svar, vilket 

innebär att fastighetsmäklare har goda möjligheter till stresshantering. En fråga som sticker ut i 

positiv bemärkelse är frågan om stämningen mellan medarbetarna på kontoret. Alla kluster anser att 

det är väldigt god stämning mellan medarbetarna på kontoret och den deskriptiva statistiken visar 
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att denna fråga är en av de med högst genomsnittspoäng. Även frågan om delaktighet i beslut har 

höga svar. Detta är ett mycket positivt resultat då brist på delaktighet har visat sig vara en av de 

mest betydande och förutsägande indikatorerna på påfrestningar och arbetsrelaterad stress (Cooper, 

2013, s. 14; Stansfeld et al., 1997, s. 249). Även brist på stöd och goda relationer mellan kollegor 

och chefer har visat sig vara associerade med ökad stress (Michael et al., 2009, s. 398; Motowidlo et 

al., 1986, s. 624). Ett stödjande arbetsklimat och uppfattningen av att vara del av ett team påverkar 

jobbtillfredsställelsen positivt (Fairbrother & Warn, 2003, s. 14). Detta resultat gynnar en 

uppfattning om ett bra klimat på arbetsplatsen. 

 

En stor källa till arbetsrelaterad stress är klimatet i en organisation, som kan göra arbetslivet 

antingen tillfredsställande eller stressande (Cooper, 2013, s. 14; Manshor et al., 2003, s. 622; 

Michie, 2002, s. 69). Därför är det organisatoriska engagemanget viktigt för att de anställda inte ska 

känna stress, en stress som i värsta fall kan leda till utbrändhet (Maslach et al., 2001, s. 401). 

Slutsatsen vi kan dra från svaren från våra respondenter och resultatet från de analyserna vi gjort är 

att fastighetsmäklare anser att de frågor som kan kopplas till klimatet på arbetsplatsen är 

tillfredställande och att det därför är ett bra klimat på arbetsplatserna inom fastighetsmäklaryrket. 

De frågor som tidigare forskning beskriver som speciellt stressframkallande är lågt deltagande i 

beslutfattande (Cooper, 2013, s. 14; Michie & Williams, 2003, s. 7) och brist på stöd (Dollard et al., 

2003, s. 84), vilket våra respondenter inte anser är ett problem. Det som vi tror skulle kunna höja 

svaren ytterligare är om man som fastighetsmäklarorganisation tar tag i otryggheten i yrket gällande 

anställningsvillkor och provisionslön. Ytterligare en sak som stärker vår slutsats är bristen på 

kommentarer gällande klimatet på arbetsplatsen. Ingen av de kommentarer vi fått behandlar 

klimatet på arbetsplatsen överhuvudtaget, utan de handlar till största del om att 

fastighetsmäklaryrket är ett stressigt yrke, om de dåliga arbetsvillkoren, tidsbristen och den 

provisionsbaserade lönen. 

 

Resultat av tidigare forskning tyder på att både det upplevda åtagandet av organisationen till dess 

medarbetare och medarbetarnas engagemang till organisationen är viktig i relationen mellan 

organisatoriska faktorer och fysisk hälsa och psykiskt välbefinnande (Jain et al., 2013, s. 4917). 

Vårt resultat visar att fastighetsmäklarorganisationerna visar ett starkt åtagande mot sina 

medarbetare och det är en anledning till att fastighetsmäklare anser att det är ett bra klimat på deras 

arbetsplatser. 
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Forskningsfråga 3 

Hur förhåller sig de sex variablerna, faktorer inneboende i arbetet, roll i organisationen, 

karriärutveckling, relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat och 

utomorganisatoriska källor, till varandra beträffande arbetsrelaterad stress? 

Alla sex variabler i forskningsfråga tre är enligt tidigare forskning markant viktiga och märkbart 

relaterade till psykisk och fysisk ohälsa (Sparks & Coopers, 1999, s. 223). Dock är inte samma 

arbetsplatsfaktorer konsekvent relaterade till stress på alla arbetsplatser utan det kan skilja mellan 

olika arbetsplatser (Fairbrother & Warn, 2003, s. 8). Även likartade yrken, inom liknande 

organisatoriska miljöer, har väldigt olika värden gällande stress i vissa aspekter på arbetet (Sparks 

& Coopers, 1999, s. 223). I vår faktoranalys bildades de fyra faktorerna ”Organisationsklimat”, 

”Ansvar”, ”Tid” och ”Händelser i livet”. Att dessa fyra faktorer bildades innebär en revision av de 

tidigare sex variablerna faktorer inneboende i arbetet, roll i organisationen, karriärutveckling, 

relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat och utomorganisatoriska källor, till de fyra 

nya. Regressionsanalysen visar att variabeln ”Tid” har fyra gånger så stor inverkan på känslan av 

arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare som de andra tre variablerna. I forskningsmodell 2 

nedan visas hur de fyra nya variablerna påverkar känslan av stress hos fastighetsmäklare. 
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Modell 5.1 Forskningsmodell 2 (egen).  

 

Som vi beskrivit i faktoranalysen är variabeln ”Tid” faktor 3 och förklarar bara en liten del av 

variansen. Detta innebär dock inte att frågorna i denna faktor inte är stressande, utan att de inte till 

lika stor del som faktor 1 och faktor 2 förklarar stresshanteringen hos fastighetsmäklare. Att faktor 

”Tid” ändå är den faktor som skapar mest stress enligt regressionsanalysen är inte förvånande när vi 

kollar på de andra analyserna vi gjort.  

 

Klusteranalysen visar att alla sex kluster anser att frågorna som ingår i faktorn ”Tid” är mest 

stressande. Detta understryks ytterligare genom den deskriptiva statistiken som visar att alla fem 

frågor som ingår i faktorn ”Tid” har ett lägre genomsnittssvar än 5,54 sett över alla respondenter, 

vilket är de lägsta svaren tillsammans med frågan om anställningstrygghet. Därför anser vi att 

resultatet att faktorn ”Tid” är den som påverkar stress mest är följdriktigt. Resultatet stämmer också 

överens med tidigare forskning, Stansfeld, Bosma, Hemingway & G. Marmot (1997, s. 249) anser 

till exempel att överbelastning är en av de viktigaste arbetsfaktorerna i samband med psykisk 

ohälsa. Även Michie & Williams (2003, s. 3) menar att överbelastning och press, tillsammans med 

långa arbetstimmar är viktiga faktorer i arbetet som skapar psykisk ohälsa och sjukfrånvaro hos 



 

”Arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare”  T. Jonasson & A. Kupari, maj 2014 

97 

 

personalen. Dessa är faktorer som ingår i variabeln ”Tid”. En kommentar som tydligt visar att tiden 

är ett problem är: ”Mina barn är 16 och 19 varför jobbet funkar bra, men kan inte förstå hur unga 

tjejer med småbarn ska få ihop sin tid med familj och mäkleri? Ni som är unga måste jobba för mer 

fasta arb [sic] tider, och möjlighet till fritid då man inte är kontaktbar!”.  

 

En annan kommentar tar upp att det är ett stort ansvar att vara fastighetsmäklare man att tiden är det 

största problemet: ”Det är ett arbete som innebär stort ansvar men det stora problemet är att tiden 

aldrig räcker till, det spelar ingen roll hur man gör, den räcker aldrig till ändå, kopplat till de 

intäkter som blir.”. Vi anser att det är viktigt att inte glömma de tre andra variablerna trots att ”Tid” 

är den som har störst påverkan på stress. Kommentaren ovan visar att det också finns andra saker i 

fastighetsmäklaryrket att beakta vad gäller stress. Eftersom faktorerna ”Organisationsklimat” och 

”Ansvar” förklarar en större del av stresshanteringen hos fastighetsmäklare enligt faktoranalysen 

måste man även beakta dem. Även om fastighetsmäklarna i vår undersökning idag känner att de 

trivs bra med ansvaret som finns i yrket, vet vad som förväntas av dem och har ett bra 

organisationsklimat är dessa saker som man måste fortsätta arbeta med för att förbättra ytterligare. 

Kvinnorna i kluster 2 och 4 i klusteranalysen är de som svarat lägst på frågorna som ingår i 

faktorerna ”Organisationsklimat” och ”Ansvar”. Dessa kvinnor har även lägst svar på de frågor som 

ingår i faktorn ”Tid” och ”Händelser i livet”. Detta visar tydligt att alla de fyra nya variablerna är 

väldigt viktiga och man kan inte borste från någon av dem.   

 

En viktig faktor för att hantera och förebygga stress ligger i kulturen på organisationen (Michie, 

2002, s. 70). Orsakerna till stress kan lösas på arbetsplatsen genom en kombination av ledarskap 

och träning för den enskildes välbefinnande (Michie & Williams, 2003, s. 7). I och med denna nya 

modell som visar vilka variabler som skapar arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare och även 

hur variablerna förhåller sig till varandra, kan fastighetsmäklarorganisationer börja se över vad som 

kan göras för att minska stressen. 

 

5.2 Slutsats 

Forskningsfråga 1 

Vilka grundläggande stressfaktorer finns i yrket som fastighetsmäklare? 

De grundläggande stressfaktorerna som finns i fastighetsmäklaryrket är frågor kopplade till tid och 

överbelastning och otrygga arbetsvillkor. 
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Forskningsfråga 2 

Hur upplever fastighetsmäklare klimatet på sin arbetsplats? 

Svaren från våra respondenter och resultatet från de analyserna vi gjort visar att fastighetsmäklare 

anser att de frågor som kan kopplas till klimatet på arbetsplatsen är tillfredställande och att det 

därför är ett bra klimat på arbetsplatserna inom fastighetsmäklaryrket. 

 

Forskningsfråga 3 

Hur förhåller sig de sex variablerna, faktorer inneboende i arbetet, roll i organisationen, 

karriärutveckling, relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat och 

utomorganisatoriska källor, till varandra beträffande arbetsrelaterad stress?  

Resultatet från våra analyser innebär en revision av de sex variablerna faktorer inneboende i arbetet, 

roll i organisationen, karriärutveckling, relationer på arbetet, organisationsstruktur och klimat och 

utomorganisatoriska källor, till fyra nya. De fyra nya variablerna är ”Tid”, ”Organisationsklimat”, 

”Ansvar” och ”Händelser i livet”. Variabeln ”Tid” påverkar stress hos fastighetsmäklare fyra 

gånger så mycket som de andra tre variablerna. 

 

5.3 Studiens bidrag 

Vi anser att vår studie kan bidra med information till fastighetsmäklarorganisationer om vilka 

faktorer i yrket som fastighetsmäklare de behöver arbeta med för att minska den arbetsrelaterade 

stressen hos fastighetsmäklare. En viktig faktor för att hantera och förebygga stress ligger i kulturen 

på organisationen (Michie, 2002, s. 70). Genom vårt arbete vill vi visa vilka grundläggande 

stressfaktorer som finns i fastighetsmäklaryrket och hur de olika variablerna förhåller sig till 

varandra. Detta för att man som organisation ska kunna börja hantera och förebygga problemen som 

skapar stress på arbetet. Vi är medveta om att fastighetsmäklarorganisationerna inte kan påverka 

och förhindra all stress hos fastighetsmäklarna eftersom stress till stor del beror på hur man hanterar 

stressen. Vissa personer har lättare att hantera och anpassa sig till händelser än andra (Holmes & 

Rahe, 1967, s. 213) och personer som arbetar inom samma yrke kommer inte uppleva samma nivåer 

av stress, på grund av, till exempel; deras personlighetstyp och de stödmekanismer som de har 

tillgång till (Johnson et al., 2005, s. 180). Genom att uppmärksamma 

fastighetsmäklarorganisationerna på de faktorer som respondenterna i vår undersökning anser är 

stressande kan de i alla fall försöka hitta lösningar som kan bidra till att minska stressen. Vi hoppas 

att vi med vår undersökning kan få fastighetsmäklarorganisationerna att förstår att det krävs en 

förändring för att minska stressen hos fastighetsmäklarna.  
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5.4 Studiens begränsningar 

Under processens gång har det framkommit flera möjliga förbättringsområden. Att vi inte använt 

oss av ett sannolikhetsurval kan innebära problem med generalisering (Bryman & Bell, 2013, s. 

200). I vårt fall tycker vi dock att vi kan generalisera till hela fastighetsmäklarpopulationen tack 

vare andra faktorer som vi tidigare beskrivit. Att göra ett sannolikhetsurval hade i förekommande 

fall blivit för tidskrävande. Bland annat på grund av svårigheter att få information om alla 

registrerade fastighetsmäklare i Sverige, men också på grund av svårigheter vid det slumpmässiga 

urvalet. Vi tror att urvalet förmodligen hade representerats till stor del av de företag vi valt att 

kontakta då de motsvarar en så pass stor del av alla svenska registrerade fastighetsmäklare. 

 

I vår enkät förekommer negationer i flera frågor. Ett problem med det är att respondenten lätt kan 

förbise dem. Om det inträffar svarar respondenten tvärtemot sin verkliga åsikt (Bryman & Bell, 

2013, s. 272).  Bryman & Bell (2013, s. 272) skriver att det vid utformning av Likertskala är svårt 

att undvika frågor med negationer, eftersom man då vill kunna identifiera respondenter som 

uppvisar en skev tendens i sina svar och därför ibland vänder på frågeformuleringar. Vi försökte vid 

utformningen av enkätfrågorna att inte ha med negationer, men i vissa frågor blev det omöjligt. För 

att tydligt visa att vi hade en negation i frågan så att respondenten inte skulle missa den, skrev vi 

negationen med stora bokstäver. Enligt vår pilotgrupp var detta tydliggörande tillräckligt för att de 

inte skulle missuppfatta frågan.  

 

Vi anser att vår svarsfrekvens är något låg. Vi förstod att det inte skulle vara en prioritet för många 

av fastighetsmäklarna att svara på den, men vi hoppades på några fler svar. Troligen hade 

svarsfrekvensen ökat vid direkta utskick till alla fastighetsmäklare. Vi gjorde inte detta eftersom vi 

inte hade tid att skapa mejllistor till så många fastighetsmäklarbolag. På grund av att vi inte själva 

skickade ut enkäten till fastighetsmäklarna, vet vi heller inte hur många totalt som är föräldralediga 

eller sjukskrivna, vilket ytterligare sänkte vår svarsfrekvens. En annan möjlighet till högre 

svarsfrekvens hade varit om vi, innan vi skickade ut enkäten, insett att svaren från de som bara 

arbetar som franchisetagare eller ägare av kontor skulle vara få. Nu fick vi ta bort 19 enkäter från 

vår beräkning av svarsfrekvens, men vi vet inte hur många fler i denna kategori enkäten gått ut till. 

Hade vi vetat det hade vi kunna ta bort ännu fler vid uträkningen av svarsfrekvens vilket hade 

resulterat i ett lägre bortfall.  

 

Avslutningsvis vill vi ta upp en fråga som vi inte ställde i enkäten, men som tack vare möjligheten 

för kommentar, har visat sig vara en viktig stressfaktor. Frågan som vi hade velat ställa handlar om 
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konkurrens mellan fastighetsmäklare. Det är inte en fråga som beskrivs tydligt i den teoretiska 

referensramen, men som vi anser att vi borde tagit med på grund av den konkurrens som det finns 

mellan fastighetsmäklare från olika fastighetsmäklarbolag. Vi tror att den frågan hade kunnat vara 

en av de med lägst svar och det hade varit intressant att se hur mycket den hade påverkat.  

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

För att övervinna ovanstående begränsningar kan det vara eftersträvansvärt att för framtida forskare 

göra ett sannolikhetsurval för att det inte ska finna några som helst tvivel om generaliserbarhet i 

resultaten. Genom att reproducera vår forskning med ett sannolikhetsurval kan framtida forskare 

förhoppningsvis även uttala sig om eventuella skillnader i känslan av stress hos 

fastighetsmäklarbolag som inte tillhör en kedja och som har färre anställda.  

 

Vi har i vår undersökning kommit fram till vilka faktorer som är mer eller mindre stressiga i 

vardagen i yrket som fastighetsmäklare. I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka 

hur man kan arbeta för att minska dessa stressfaktorer hos fastighetsmäklare. Vi föreslår också att 

framtida forskare undersöker hur många som lämnar fastighetsmäklaryrket på grund av just stress 

och vad de anser skulle ha krävts för att de skulle ha stannat i yrket. Slutligen skulle det också vara 

spännande om framtida forskning undersökte hur konkurrensen mellan fastighetsmäklare påverkar 

känslan av stress i jämförelse med de nu undersökta faktorerna. 

 

5.6 Egna reflektioner 

Efter att ha gjort detta arbete har vi fått flera både positiva och negativa svar angående stressen i 

fastighetsmäklaryrket. De negativa lärdomarna vi dragit är de som behandlats i den nya variabeln 

”Tid” tillsammans med frågan om anställningstryggheten. Resultaten av vår forskning visar att 

fastighetsmäklaryrket på många sätt är ett väldigt stressigt arbete. Det finns stora problem gällande 

tryggheten på arbetsplatsen på grund av dåliga arbetsvillkor, då man inte har någon fast lön och 

ingen tjänstepension. Det finns också en stor brist på tid och en känsla av överbelastning hos de som 

arbetar som fastighetsmäklare, tiden räcker inte till att både arbeta som fastighetsmäklare och ha en 

familj. Att ständigt vara kontaktbar och de obekväma arbetstiderna är också en stress hos många av 

våra respondenter. 

 

Trots de många negativa lärdomarna så finns det också flera saker som har överraskat oss positivt. 

Trots att det finns många grundläggande stressfaktorer i yrket som fastighetsmäklare anser våra 

respondenter att organisationsklimatet är väldigt bra. Det är en god stämning mellan medarbetarna, 
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chefen ger positiv feedback och man känner sig delaktig i beslut och säker i sin roll. Att dessa delar 

fungerar bra anser vi skapar möjlighet för förbättringar gällande de grundläggande stressfaktorerna 

som finns i yrket. Många av kommentarerna vi fått beskriver också att det finns saker som man 

själv kan göra för att minska stressen, till exempel: ”Det är viktigt att bygga upp en struktur tidigt i 

arbetet på det sättet kan man hålla tiderna när tempot går upp”.  

 

Vi anser liksom Michie (2002, s. 70) att stress bör ses som bra information på att en förändring 

måste ske, inte svaga individer. Detta tror vi är en viktig utgångspunkt för 

fastighetsmäklarorganisationerna då medarbetarnas hälsa och välbefinnande kan mildras genom att 

tillhandahålla lämpliga jobbresurser (Dollard et al., 2003, s. 86). För att fastighetsmäklaryrket ska 

bli ett yrke med mer välmående medarbetar anser vi att man måste tillsätta resurser för att förbättra 

arbetsvillkoren som idag är stressande. Avslutningsvis vill vi genom två kommentarer visa att det 

finns hopp och att fastighetsmäklaryrket trots många stressfaktorer kan vara ett av de bästa arbetena 

som finns.  

 

”Mäklaryrket är en livsstil mer än ett arbete. Kan man acceptera det blir man en bra mäklare och en 

lycklig sådan utan massa stressrelaterade problem.” 

 

”För mig är det världens mest givande och roligaste jobb!” 
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BILAGOR 

Bilaga 1 – Enkätundersökning 

En av de fem versionerna av vår enkät. 

 

Arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare 
 
Hej! 

Vi är två tjejer som utbildar oss till fastighetsmäklare vid Högskolan i Gävle och har valt att skriva 
vårt examensarbete om arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare.  

Vi hoppas att vårt arbete kommer bidra till en ökad förståelse om vilka delar i en fastighetsmäklare 
och franchisetagares vardag som är extra stressiga och på så sätt visa vilka delar man som kedja 
behöver arbete med att utveckla. 

För att lyckas med detta ber vi nu dig som är fastighetsmäklare och/eller franchisetagare att lägga 
3 minuter av din tid och besvara enkäten nedan. Enkäten är helt anonym. 

Sista svarsdag är den 15 april. Kontakta oss på kupariandrea@gmail.com eller 070-365 24 25 vid 
eventuella problem. 

Tack på förhand! 

Vänliga Hälsningar  
Andrea Kupari och Therese Jonasson 

 
 
*Obligatorisk 

Ålder: * 
(Vänligen besvara denna fråga enbart med siffror) 

 
 

Kön: * 

Man  

Kvinna  
 

Arbetar som: * 

Fastighetsmäklare  

Franchisetagare  

Fastighetsmäklare och franchisetagare  
Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller franchisetagare: * 
(Vänligen besvara denna fråga enbart med siffror) 

 
 

mailto:kupariandrea@gmail.com
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Arbetar i: * 

Stockholm  

Göteborg  

Malmö  

Tätort med mer än 50.000 invånare  

Tätort med mindre än 50.000 invånare  

Utanför tätort (mindre än 200 invånare)  
 

Civilstånd: * 
(Skriv med egna ord) 

 
 

Jag har barn * 

Stämmer  

Stämmer inte  
 

När jag har personliga problem upplever jag INTE någon stress på arbetet * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & pensionsförsäkring) på 
min arbetsplats är god * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte           Stämmer helt och 
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alls hållet 

 

Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min familj * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag anser att mina överordnanden är stöttande * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en persons bostadsaffär 
* 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar (t.ex. budget) * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE någon stress på arbetet * 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min arbetsplats är god * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag har tydliga mål i mitt arbete * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på kontoret * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 
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Jag anser att kommunikation inom företaget är god * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt arbete * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma arbetstider * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad lön * 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Stämmer inte 
alls           

Stämmer helt och 
hållet 

 

Kommentarer kring ämnet arbetsrelaterad stress hos fastighetsmäklare  
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Bilaga 2 – T-test 

Independent Samples Test – Män och kvinnor 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

8. 

Equal variances assumed ,342 ,559 -,164 424 ,870 -,041 ,252 -,536 ,453 

Equal variances not 

assumed 

  
-,163 422,735 ,870 -,041 ,252 -,536 ,454 

9.  

Equal variances assumed 3,040 ,082 1,199 424 ,231 ,354 ,296 -,227 ,936 

Equal variances not 

assumed 

  
1,200 423,621 ,231 ,354 ,295 -,226 ,935 

10.  

Equal variances assumed ,565 ,453 2,620 424 ,009 ,715 ,273 ,179 1,252 

Equal variances not 

assumed 

  
2,619 422,077 ,009 ,715 ,273 ,178 1,252 

11. 

Equal variances assumed 1,204 ,273 3,272 424 ,001 ,997 ,305 ,398 1,597 

Equal variances not 

assumed 

  
3,271 422,613 ,001 ,997 ,305 ,398 1,597 

12. 

Equal variances assumed 1,426 ,233 1,990 424 ,047 ,548 ,275 ,007 1,090 

Equal variances not 

assumed 

  
1,989 421,833 ,047 ,548 ,276 ,006 1,090 

13. 

Equal variances assumed 4,133 ,043 1,005 424 ,315 ,186 ,185 -,177 ,548 

Equal variances not 

assumed 

  
1,007 419,187 ,314 ,186 ,184 -,177 ,548 

14. 

Equal variances assumed ,616 ,433 -,408 424 ,684 -,071 ,175 -,416 ,273 

Equal variances not 

assumed 

  
-,408 423,472 ,683 -,071 ,175 -,415 ,272 

15. 

Equal variances assumed 4,035 ,045 ,513 424 ,609 ,095 ,186 -,270 ,460 

Equal variances not 

assumed 

  
,514 416,259 ,608 ,095 ,185 -,269 ,460 

16. 

Equal variances assumed ,801 ,371 -,260 424 ,795 -,047 ,181 -,403 ,309 

Equal variances not 

assumed 

  
-,260 422,734 ,795 -,047 ,181 -,403 ,309 

17. 

Equal variances assumed ,939 ,333 1,235 424 ,217 ,277 ,224 -,164 ,717 

Equal variances not 

assumed 

  
1,236 423,966 ,217 ,277 ,224 -,163 ,717 

18. 

Equal variances assumed ,006 ,940 1,398 424 ,163 ,445 ,318 -,181 1,071 

Equal variances not 

assumed 

  
1,399 423,912 ,163 ,445 ,318 -,180 1,071 

19. 

Equal variances assumed ,090 ,765 1,313 424 ,190 ,320 ,244 -,159 ,798 

Equal variances not 

assumed 

  
1,313 423,899 ,190 ,320 ,243 -,159 ,798 

20. 

Equal variances assumed 1,438 ,231 -,255 424 ,799 -,059 ,231 -,513 ,395 

Equal variances not 

assumed 

  
-,255 423,846 ,799 -,059 ,231 -,512 ,395 

21. 

Equal variances assumed 5,082 ,025 ,666 424 ,506 ,134 ,202 -,262 ,530 

Equal variances not 

assumed 

  
,668 416,890 ,505 ,134 ,201 -,261 ,529 
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22. 

Equal variances assumed ,524 ,470 ,276 424 ,782 ,073 ,263 -,444 ,589 

Equal variances not 

assumed 

  
,276 423,953 ,782 ,073 ,263 -,444 ,589 

23. 

Equal variances assumed 1,998 ,158 ,189 424 ,850 ,041 ,217 -,385 ,467 

Equal variances not 

assumed 

  
,189 420,748 ,850 ,041 ,216 -,384 ,466 

24. 

Equal variances assumed 4,248 ,040 1,230 424 ,220 ,285 ,232 -,170 ,740 

Equal variances not 

assumed 

  
1,231 422,860 ,219 ,285 ,231 -,170 ,740 

25. 

Equal variances assumed ,510 ,476 1,976 424 ,049 ,464 ,235 ,003 ,926 

Equal variances not 

assumed 

  
1,975 421,988 ,049 ,464 ,235 ,002 ,927 

26. 

Equal variances assumed ,088 ,767 ,355 424 ,723 ,088 ,249 -,401 ,578 

Equal variances not 

assumed 

  
,355 423,370 ,723 ,088 ,249 -,402 ,579 

27.  

Equal variances assumed ,397 ,529 -,473 424 ,636 -,119 ,251 -,611 ,374 

Equal variances not 

assumed 

  
-,473 423,510 ,636 -,119 ,251 -,611 ,374 

28. 

Equal variances assumed ,000 ,993 ,904 424 ,367 ,219 ,242 -,257 ,694 

Equal variances not 

assumed 

  
,904 423,956 ,367 ,219 ,242 -,257 ,694 

29. 

Equal variances assumed ,000 ,988 ,363 424 ,717 ,092 ,254 -,407 ,591 

Equal variances not 

assumed 

  
,363 423,826 ,717 ,092 ,254 -,407 ,591 
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Bilaga 3 – Deskriptiv statistik  

Descriptive Statistics - Fastighetsbyrån 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1. Ålder 154 21 65 36,15 11,180 

2. Kön 155 1 2 1,52 ,501 

3. Arbetar som 155 1 2 1,22 ,415 

4. Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller 

franchisetagare eller ägare av kontor 
155 ,25 30,00 7,9339 7,06717 

5. Arbetar i 155 1 6 3,39 1,581 

6. Civilstånd 155 1 2 1,81 ,396 

7. Jag har barn 155 1 2 1,48 ,501 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete 155 1 10 5,00 2,530 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt 

arbete 
155 1 10 6,50 2,920 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma 

arbetstider 
155 1 10 4,73 2,726 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad 

lön 
155 1 10 4,69 3,182 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar 155 1 10 4,06 2,720 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en 

persons bostadsaffär 
155 3 10 8,32 1,797 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats 155 4 10 8,72 1,768 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete 155 3 10 8,28 1,815 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete 155 2 10 8,29 1,866 

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete 155 1 10 7,19 2,398 

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
155 1 10 4,62 3,094 

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min 

arbetsplats är god 
155 1 10 6,73 2,536 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det 155 1 10 7,37 2,409 

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på 

kontoret 
155 1 10 8,15 2,042 

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande 155 1 10 6,80 2,637 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete 155 1 10 7,56 2,225 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god 155 1 10 7,41 2,276 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats 155 1 10 7,30 2,353 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar 

(t.ex. budget) 
155 1 10 6,97 2,585 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE 

någon stress på arbetet 
155 1 10 4,29 2,452 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon 

stress på arbetet 
155 1 10 4,19 2,444 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min 

familj 
155 1 10 5,04 2,540 

Valid N (listwise) 154     
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Descriptive Statistics - Länsförsäkringar 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1. Ålder 79 22 64 35,77 10,435 

2. Kön 79 1 2 1,46 ,501 

3. Arbetar som 79 1 2 1,30 ,463 

4. Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller 

franchisetagare eller ägare av kontor 
79 ,10 33,00 7,8190 7,60006 

5. Arbetar i 79 1 6 3,23 1,476 

6. Civilstånd 78 1 2 1,83 ,375 

7. Jag har barn 79 1 2 1,47 ,502 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete 79 1 10 5,52 2,664 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt 

arbete 
79 1 10 6,70 3,057 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma 

arbetstider 
79 1 10 4,77 2,869 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad 

lön 
79 1 10 4,76 3,143 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar 79 1 10 4,27 3,003 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en 

persons bostadsaffär 
79 3 10 8,46 1,745 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats 79 3 10 8,52 1,760 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete 79 1 10 8,01 2,060 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete 79 3 10 8,27 1,631 

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete 79 1 10 8,10 2,104 

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
79 1 10 6,48 3,158 

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min 

arbetsplats är god 
79 2 10 7,11 2,348 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det 79 2 10 7,70 2,174 

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på 

kontoret 
79 2 10 8,03 2,331 

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande 79 1 10 7,13 2,648 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete 79 1 10 7,48 2,123 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god 79 1 10 6,92 2,474 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats 79 2 10 6,73 2,464 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar 

(t.ex. budget) 
79 1 10 6,00 2,501 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE 

någon stress på arbetet 
79 1 10 4,49 2,480 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon 

stress på arbetet 
79 1 10 4,59 2,524 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min 

familj 
79 1 10 5,25 2,780 

Valid N (listwise) 78     
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Descriptive Statistics - Mäklarhuset 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1. Ålder 79 22 66 41,82 12,655 

2. Kön 79 1 2 1,59 ,494 

3. Arbetar som 79 1 2 1,33 ,473 

4. Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller 

franchisetagare eller ägare av kontor 
79 ,50 40,00 

10,075

9 
8,82526 

5. Arbetar i 79 1 6 3,14 1,448 

6. Civilstånd 78 1 2 1,86 ,350 

7. Jag har barn 79 1 2 1,35 ,481 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete 79 1 10 5,68 2,431 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt 

arbete 
79 1 10 5,33 3,129 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma 

arbetstider 
79 1 10 4,53 2,630 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad 

lön 
79 1 10 4,59 3,111 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar 79 1 10 4,09 2,419 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en 

persons bostadsaffär 
79 1 10 8,28 2,270 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats 79 2 10 8,46 2,074 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete 79 1 10 8,25 2,047 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete 79 1 10 7,68 2,239 

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete 79 2 10 7,62 2,430 

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
79 1 10 5,37 3,394 

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min 

arbetsplats är god 
79 1 10 6,77 2,731 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det 79 3 10 7,51 2,314 

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på 

kontoret 
79 2 10 8,19 2,039 

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande 79 1 10 6,72 2,810 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete 79 1 10 7,58 2,447 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god 79 1 10 6,95 2,616 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats 79 1 10 7,18 2,551 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar 

(t.ex. budget) 
79 1 10 6,43 2,363 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE 

någon stress på arbetet 
79 1 10 4,39 2,748 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon 

stress på arbetet 
79 1 10 4,15 2,582 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min 

familj 
79 1 10 4,90 2,324 

Valid N (listwise) 78     
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Descriptive Statistics - SkandiaMäklarna 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1. Ålder 24 26 61 40,38 11,351 

2. Kön 24 1 2 1,46 ,509 

3. Arbetar som 24 1 2 1,54 ,509 

4. Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller 

franchisetagare eller ägare av kontor 
24 1,00 30,00 

10,854

2 
8,72213 

5. Arbetar i 24 2 6 3,96 1,601 

6. Civilstånd 24 1 2 1,87 ,338 

7. Jag har barn 24 1 2 1,38 ,495 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete 24 1 10 5,63 2,651 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt 

arbete 
24 2 10 7,79 2,322 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma 

arbetstider 
24 1 10 6,04 2,926 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad 

lön 
24 1 10 4,92 3,256 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar 24 1 10 6,21 2,702 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en 

persons bostadsaffär 
24 3 10 8,50 2,226 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats 24 5 10 9,13 1,513 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete 24 5 10 8,75 1,726 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete 24 4 10 8,46 1,793 

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete 24 4 10 8,42 1,792 

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
24 1 10 5,83 3,497 

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min 

arbetsplats är god 
24 3 10 8,21 2,021 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det 24 1 10 8,00 2,502 

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på 

kontoret 
24 4 10 9,08 1,932 

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande 24 1 10 7,79 3,036 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete 24 3 10 8,37 2,203 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god 24 2 10 8,13 2,271 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats 24 3 10 8,13 2,173 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar 

(t.ex. budget) 
24 1 10 6,88 2,864 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE 

någon stress på arbetet 
24 1 10 4,58 3,134 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon 

stress på arbetet 
24 1 10 4,42 2,685 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min 

familj 
24 2 10 6,37 2,618 

Valid N (listwise) 24     
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Descriptive Statistics – Övriga (Erik Olsson, HusmanHagberg, Svenska Mäklarhuset, Mäklarringen) 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

1. Ålder 89 23 62 36,26 10,561 

2. Kön 89 1 2 1,47 ,502 

3. Arbetar som 89 1 2 1,33 ,471 

4. Totala antalet år som aktiv fastighetsmäklare och/eller 

franchisetagare eller ägare av kontor 
89 ,25 27,00 7,2219 6,17172 

5. Arbetar i 89 2 6 4,53 1,610 

6. Civilstånd 88 1 2 1,72 ,454 

7. Jag har barn 89 1 2 1,56 ,499 

8. Jag har tillräckligt med tid att utföra mitt arbete 89 1 10 6,35 2,590 

9. Jag känner INGEN stress över att behöva följa lagar i mitt 

arbete 
89 1 10 6,62 3,164 

10. Jag känner INGEN stress över att arbeta obekväma 

arbetstider 
89 1 10 6,10 2,884 

11. Jag känner INGEN stress över att ha en provisionsbaserad 

lön 
89 1 10 4,88 3,316 

12. Jag känner INGEN stress över att ständigt vara kontaktbar 89 1 10 5,16 3,082 

13. Jag trivs med det stora ansvaret jag har då jag tar hand om en 

persons bostadsaffär 
89 3 10 8,67 1,789 

14. Jag vet vad mitt ansvar är på min arbetsplats 89 4 10 8,61 1,730 

15. Jag vet exakt vad som förväntas av mig i mitt arbete 89 4 10 8,09 1,887 

16. Jag har tydliga mål i mitt arbete 89 4 10 8,19 1,685 

17. Jag har ansvar som motsvarar min kapacitet i mitt arbete 89 1 10 7,92 2,237 

18. Jag anser att anställningstryggheten (t.ex. sjukförsäkring & 

pensionsförsäkring) på min arbetsplats är god 
89 1 10 4,45 3,240 

19. Jag anser att möjligheterna till personlig utveckling på min 

arbetsplats är god 
89 1 10 7,31 2,457 

20. Jag får höra att jag gör ett bra jobb när jag förtjänar det 89 1 10 6,99 2,502 

21. Jag anser att det är en god stämning mellan medarbetarna på 

kontoret 
89 1 10 8,52 1,937 

22. Jag anser att mina överordnanden är stöttande 89 1 10 7,64 2,634 

23. Jag anser att det finns klara riktlinjer att följa i mitt arbete 89 1 10 7,66 2,163 

24. Jag anser att kommunikation inom företaget är god 89 1 10 7,40 2,295 

25. Jag känner mig delaktig i beslut som rör min arbetsplats 89 1 10 7,78 2,411 

26. Jag anser att jag kan utföra mitt arbete utan begränsningar 

(t.ex. budget) 
89 1 10 6,76 2,633 

27. När jag har familjerelaterade problem upplever jag INTE 

någon stress på arbetet 
89 1 10 4,73 2,623 

28. När jag har personliga problem upplever jag INTE någon 

stress på arbetet 
89 1 10 4,15 2,461 

29. Jag upplever att jag har tid för både mitt arbete och min 

familj 
89 1 10 5,73 2,750 

Valid N (listwise) 88     
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Bilaga 4 – Fullständig korrelationsanalys 

 1. 2. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 

1. 

Pearson 

Correlation 
1 -,123* ,771** -,139** ,014 ,051 ,143** ,073 ,027 ,076 ,064 -,039 ,132** ,107* -,055 -,026 ,006 -,082 ,019 ,039 ,108* -,064 ,063 ,074 -,012 

Sig. (2-

tailed) 

 
,011 ,000 ,004 ,769 ,294 ,003 ,134 ,579 ,120 ,189 ,428 ,006 ,028 ,256 ,591 ,896 ,090 ,698 ,422 ,026 ,191 ,192 ,126 ,804 

N 425 425 421 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 

2. 

Pearson 

Correlation 
-,123* 1 -,205** ,008 -,058 -,126** -,157** -,096* -,049 ,020 -,025 ,013 -,060 -,068 -,064 ,012 -,032 -,013 -,009 -,060 -,096* -,017 ,023 -,044 -,018 

Sig. (2-

tailed) 
,011 

 
,000 ,870 ,231 ,009 ,001 ,047 ,315 ,684 ,609 ,795 ,217 ,163 ,190 ,799 ,506 ,782 ,850 ,220 ,049 ,723 ,636 ,367 ,717 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

4. 

Pearson 

Correlation 
,771** -,205** 1 -,062 ,063 ,084 ,215** ,090 ,097* ,138** ,149** ,038 ,192** ,192** ,014 ,013 ,072 -,087 ,070 ,115* ,175** -,032 ,093 ,126** ,054 

Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 

 
,205 ,194 ,085 ,000 ,065 ,047 ,004 ,002 ,431 ,000 ,000 ,779 ,787 ,139 ,074 ,154 ,018 ,000 ,519 ,055 ,010 ,267 

N 421 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 

8. 

Pearson 

Correlation 
-,139** ,008 -,062 1 ,316** ,478** ,264** ,489** ,364** ,356** ,344** ,350** ,444** ,256** ,387** ,299** ,310** ,325** ,399** ,327** ,259** ,354** ,397** ,355** ,679** 

Sig. (2-

tailed) 
,004 ,870 ,205 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

9. 

Pearson 

Correlation 
,014 -,058 ,063 ,316** 1 ,404** ,368** ,369** ,422** ,404** ,397** ,382** ,359** ,305** ,310** ,276** ,204** ,244** ,375** ,320** ,306** ,356** ,345** ,307** ,257** 

Sig. (2-

tailed) 
,769 ,231 ,194 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

10. 

Pearson 

Correlation 
,051 -,126** ,084 ,478** ,404** 1 ,578** ,666** ,388** ,343** ,367** ,360** ,419** ,325** ,456** ,256** ,297** ,344** ,366** ,386** ,392** ,342** ,477** ,415** ,550** 

Sig. (2-

tailed) 
,294 ,009 ,085 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

11. 

Pearson 

Correlation 
,143** -,157** ,215** ,264** ,368** ,578** 1 ,460** ,357** ,365** ,402** ,383** ,367** ,484** ,457** ,363** ,314** ,339** ,388** ,408** ,481** ,397** ,393** ,366** ,356** 

Sig. (2-

tailed) 
,003 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

12. 

Pearson 

Correlation 
,073 -,096* ,090 ,489** ,369** ,666** ,460** 1 ,360** ,309** ,349** ,346** ,412** ,305** ,446** ,333** ,311** ,339** ,393** ,348** ,362** ,349** ,479** ,414** ,529** 

Sig. (2-

tailed) 
,134 ,047 ,065 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

13. 

Pearson 

Correlation 
,027 -,049 ,097* ,364** ,422** ,388** ,357** ,360** 1 ,616** ,570** ,636** ,561** ,313** ,468** ,432** ,408** ,385** ,576** ,459** ,436** ,459** ,300** ,300** ,384** 

Sig. (2-

tailed) 
,579 ,315 ,047 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

14. 

Pearson 

Correlation 
,076 ,020 ,138** ,356** ,404** ,343** ,365** ,309** ,616** 1 ,761** ,697** ,591** ,318** ,501** ,422** ,556** ,421** ,684** ,581** ,530** ,480** ,300** ,285** ,363** 

Sig. (2-

tailed) 
,120 ,684 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

15. 

Pearson 

Correlation 
,064 -,025 ,149** ,344** ,397** ,367** ,402** ,349** ,570** ,761** 1 ,688** ,590** ,354** ,530** ,483** ,550** ,405** ,706** ,585** ,563** ,485** ,317** ,287** ,384** 

Sig. (2-

tailed) 
,189 ,609 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

16. 

Pearson 

Correlation 
-,039 ,013 ,038 ,350** ,382** ,360** ,383** ,346** ,636** ,697** ,688** 1 ,568** ,305** ,529** ,454** ,535** ,432** ,643** ,593** ,496** ,433** ,313** ,258** ,344** 

Sig. (2-

tailed) 
,428 ,795 ,431 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

17. 

Pearson 

Correlation 
,132** -,060 ,192** ,444** ,359** ,419** ,367** ,412** ,561** ,591** ,590** ,568** 1 ,377** ,521** ,434** ,457** ,414** ,582** ,494** ,439** ,454** ,311** ,270** ,473** 

Sig. (2-

tailed) 
,006 ,217 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

18. 

Pearson 

Correlation 
,107* -,068 ,192** ,256** ,305** ,325** ,484** ,305** ,313** ,318** ,354** ,305** ,377** 1 ,498** ,365** ,290** ,376** ,382** ,395** ,426** ,288** ,231** ,263** ,325** 

Sig. (2-

tailed) 
,028 ,163 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 
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19. 

Pearson 

Correlation 
-,055 -,064 ,014 ,387** ,310** ,456** ,457** ,446** ,468** ,501** ,530** ,529** ,521** ,498** 1 ,547** ,535** ,576** ,614** ,661** ,659** ,463** ,262** ,288** ,428** 

Sig. (2-

tailed) 
,256 ,190 ,779 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

20. 

Pearson 

Correlation 
-,026 ,012 ,013 ,299** ,276** ,256** ,363** ,333** ,432** ,422** ,483** ,454** ,434** ,365** ,547** 1 ,488** ,570** ,533** ,545** ,456** ,381** ,228** ,252** ,378** 

Sig. (2-

tailed) 
,591 ,799 ,787 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

21. 

Pearson 

Correlation 
,006 -,032 ,072 ,310** ,204** ,297** ,314** ,311** ,408** ,556** ,550** ,535** ,457** ,290** ,535** ,488** 1 ,511** ,581** ,666** ,515** ,425** ,242** ,226** ,300** 

Sig. (2-

tailed) 
,896 ,506 ,139 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

22. 

Pearson 

Correlation 
-,082 -,013 -,087 ,325** ,244** ,344** ,339** ,339** ,385** ,421** ,405** ,432** ,414** ,376** ,576** ,570** ,511** 1 ,511** ,620** ,512** ,401** ,286** ,286** ,365** 

Sig. (2-

tailed) 
,090 ,782 ,074 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

23. 

Pearson 

Correlation 
,019 -,009 ,070 ,399** ,375** ,366** ,388** ,393** ,576** ,684** ,706** ,643** ,582** ,382** ,614** ,533** ,581** ,511** 1 ,618** ,536** ,471** ,339** ,312** ,429** 

Sig. (2-

tailed) 
,698 ,850 ,154 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

24. 

Pearson 

Correlation 
,039 -,060 ,115* ,327** ,320** ,386** ,408** ,348** ,459** ,581** ,585** ,593** ,494** ,395** ,661** ,545** ,666** ,620** ,618** 1 ,664** ,503** ,238** ,246** ,371** 

Sig. (2-

tailed) 
,422 ,220 ,018 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

25. 

Pearson 

Correlation 
,108* -,096* ,175** ,259** ,306** ,392** ,481** ,362** ,436** ,530** ,563** ,496** ,439** ,426** ,659** ,456** ,515** ,512** ,536** ,664** 1 ,444** ,211** ,223** ,362** 

Sig. (2-

tailed) 
,026 ,049 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

26. 
Pearson 

Correlation 
-,064 -,017 -,032 ,354** ,356** ,342** ,397** ,349** ,459** ,480** ,485** ,433** ,454** ,288** ,463** ,381** ,425** ,401** ,471** ,503** ,444** 1 ,297** ,244** ,378** 
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Sig. (2-

tailed) 
,191 ,723 ,519 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

27. 

Pearson 

Correlation 
,063 ,023 ,093 ,397** ,345** ,477** ,393** ,479** ,300** ,300** ,317** ,313** ,311** ,231** ,262** ,228** ,242** ,286** ,339** ,238** ,211** ,297** 1 ,771** ,457** 

Sig. (2-

tailed) 
,192 ,636 ,055 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 ,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

28. 

Pearson 

Correlation 
,074 -,044 ,126** ,355** ,307** ,415** ,366** ,414** ,300** ,285** ,287** ,258** ,270** ,263** ,288** ,252** ,226** ,286** ,312** ,246** ,223** ,244** ,771** 1 ,444** 

Sig. (2-

tailed) 
,126 ,367 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 
,000 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

29. 

Pearson 

Correlation 
-,012 -,018 ,054 ,679** ,257** ,550** ,356** ,529** ,384** ,363** ,384** ,344** ,473** ,325** ,428** ,378** ,300** ,365** ,429** ,371** ,362** ,378** ,457** ,444** 1 

Sig. (2-

tailed) 
,804 ,717 ,267 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

N 425 426 422 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 


