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Sammanfattning 

 
Det här examensarbetets syfte är att undersöka hur tjänstemän/kvinnor inom kommunal 
förvaltning hanterar arbetsrelaterad stress. Frågeställningarna var: ”På vilka olika sätt hanterar vi 
stress?” och ”Hur påverkar stress oss?” Metoden som användes var halvstrukturerade intervjuer 
med fem kvinnliga deltagare och två manliga. Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplatser 
och blev efter samtycke inspelade. De tog cirka 30 minuter att genomföra. Resultatet visade att 
intervjupersonerna använde sig av problemfokuserad, känslofokuserad hantering eller en 
kombination av dessa två för att hantera stressen och det fungerade bäst för dem i arbetslivet.  I 
vissa fall förekom det även att intervjupersonerna använde sig av motion och i vissa sällsynta fall 
undvikandehantering. Intervjupersonerna tyckte att stress kunde påverka oss positivt upp till en 
viss punkt, då kände de att de presterade bättre och tillförde mer till gruppen. Stress kunde 
även påverka dem negativt, t ex i form av sömnproblem, magproblem, smärta i nacke och axlar 
och irritation. 
 
 
Nyckelord: stress, problemfokuserad, känslofokuserad, Yerkes- Dodsons lag, Goodness of Fit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



                               

 
 

Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine how white-collar workers within the municipality 
handle work related stress. The questions that were asked were: “In which way do we handle 
stress?” and “How does stress affect us?” The method used was semi structured interviews with 
five female participants and two male. The interviews took place in the participant’s workplace 
and were after consent from the participant recorded. The interviews were approximately 30 
minutes long. The result demonstrated that the participants used problem-focused, emotion-
focused coping or a combination between these two to handle their work stress. These were the 
methods that worked best for them in work-life. In some cases they used exercise and in some 
rare cases they used avoidance coping too. The participants thought that stress could affect us 
positively up to a certain degree. They felt that they performed better and that they were 
contributing more to the group. The stress could also affect them negatively, for example as 
sleeping problems, stomach problems, pain in neck and shoulders and irritation.       

 
 

    Keywords: stress, problem-focused, emotion-focused, Yerkes-Dodson law, Goodness of Fit 
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Inledning 
 
Vi upplever alltmer stress i våra liv, inte minst i arbetslivet. En studie som Szeto, och Dobson 
(2013) genomförde visade att hög upplevd stress i arbetet ökade risken för att de senaste 12 
månaderna ha upplevt mentala problem som t ex ångest eller depression.  Arnold et al. (2010) 
definierar stress som när de upplevda kraven i en situation överstiger en individs förmåga att 
kunna hantera dem, och individen upplever då ett negativt känslotillstånd. Exempelvis kan 
individen uppleva symptom som t ex magproblem eller huvudvärk, men även psykiska problem 
som irritation eller koncentrationssvårigheter (Arnold et al., 2010). Om stressen inte är för hög 
kan individen uppleva positiva effekter, som att individen presterar bättre under en uppgift 
(Hwang, Lundberg, & Smedler, 2012). 
 
Enligt Yerkes- Dodsons lag (sammanfattad i Hwang et al, 2012) är upplevd stress upp till en viss 
punkt en bra sak, eftersom den förbättrar hur vi presterar under en uppgift (Hwang et al., 
2012). Om vi däremot utsätts för hög stress kommer vi att prestera sämre på grund av att vi kan 
bli övermotiverade(Hwang et al., 2012). 
 
Effekterna av stress kan manifestera sig på olika sätt. Det kan vara fysiska problem som sjukdom 
eller hjärtproblem eller olika sociala problem som missbruk av alkohol eller droger (Arnold et 
al., 2010). Några av effekterna av stress är sömnsvårigheter, ingen matlust, trötthet, huvudvärk, 
högt blodtryck, irritation, svårigheter att koncentrera sig och svårt att fatta beslut (Arnold et al., 
2010).  
 
Enligt Willert, Thulstrup, Hertz och Bonde (2010) har obalans i Demand-control modellen 
(kraven vi har i arbete och hur hög kontroll vi har) samband med en sämre sömnkvalité. Detta 
kan leda till hälsoproblem som hjärtsjukdomar och diabetes, men det kan även leda till 
försämrad kapacitet att lösa problem och hantera vanliga uppgifter. Detta kan göra vanliga 
arbetsuppgifter svårare att hantera när man inte är utvilad.  
 
I en kanadensisk studie fick personer svara på en enkät om sin hälsa (Szeto, & Dobson, 2013). 
De fick bla svara på hur stressfyllt deras jobb hade varit de senaste 12 månaderna och flera 
frågor handlade om mentala sjukdomar, ångestdiagnoser och behandling mot ångest (Szeto et 
al., 2013). De personer som hade svarat att deras jobb var väldigt stressfyllt hade i större 
utsträckning blivit behandlade mot mentala hälsoproblem de senaste 12 månaderna än 
personer som hade svarat att deras jobb inte var stressigt, inte väldigt stressigt eller lite stressigt. 
De som hade svarat att deras jobb var väldigt stressfyllt hade även en högre förekomst av ångest 
diagnoser än de som hade svarat att deras jobb inte var väldigt stressigt. 
 
 
The Transactional Theory of Stress 
Enligt The transactional Theory of Stress (sammanfattad i Eschleman, Alarcon, Lyons, Stokes, 
& Schneider, 2012) är det de objektiva krav som ställs på oss i en situation och hur vi uppfattar 
dessa, som bestämmer hur vi hanterar en stressfylld situation (Eschleman et al., 2012). Teorin 
anger vidare att stress är ett resultat av bedömningen av kraven i situationen och de tillgängliga 
resurserna personen har för att hantera situationen (Eschleman et al., 2012).   
 
I processen att bedöma hur stressande en situation är använder vi oss först av den primära 
bedömningen av situationen. Den här bedömningen är den som bestämmer hur stor betydelse 
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eller mening en situation har för individen. Efter att meningen och betydelsen har blivit 
bestämd fattas beslutet om situationen individen befinner sig i är irrelevant eller stressfylld för 
personen (Eschleman et al., 2012).   
 
Om vi bestämmer att situationen är stressfylld kommer vi att använda oss av den sekundära 
bedömningen. Den här bedömningen är uppfattning om vilka alternativ vi har för att effektivt 
kunna hantera situationen vi befinner oss i (Eschleman et al., 2012). Vi använder oss av 
omvärdering när vi måste anpassa den primära eller sekundära bedömningen eller båda två. 
Detta kan ske när någonting har förändrats i situationen som kräver att vi gör en 
ombedömning av den.     
 
The Transactional Theory of Stress presenterar även två teoretiska alternativ till hur och varför 
dagliga stressorer kan påverka hälsa och välbefinnande (Lim, Cortina, & Magley, 2008). Det 
första alternativet är att bekymmer kan samlas över tiden och addera på den totala stressnivån. 
Det andra alternativet är att individen bedömer situationen som en möjlighet för att en skada 
kan uppstå. Små, men kroniska upplevelser kan ha en negativ effekt på den mentala hälsan 
enligt dessa teoretiska alternativ.     
 
  
Goodness of Fit 
Duhachek och Kelting (2009)  nämner teorin the Goodness of Fit som en strategi för att 
hantera stress. I teorin föreslås att om en situation är möjlig att på något sätt kontrollera eller 
förändra är det mest effektiva för att hantera situationen och minska stressen att använda en 
problemfokuserad strategi. Det vill säga att personen går direkt på problemet, som ger upphov 
till stressen och försöker lösa det så att stressen han/hon upplever minskar. Om det inte är 
möjligt att kontrollera eller förändra situationen är det mest effektiva sättet att använda sig av 
en känslofokuserad strategi istället för en problemfokuserad. En känslofokuserad strategi är t ex 
att prata med någon, t ex en vän eller kollega om sin upplevda stress på grund av situationen 
och därigenom minska sin stress. 
 
I en studie av Bradley och Eaton (2008) undersöktes sambanden mellan kön och negativ 
stresspåverkan och vilken stresshanteringsmetod individen väljer att använda. 
Psykologistudenter fick bedöma stressen i olika hypotetiska scenarion som fanns i en enkät och 
även vilken metod de skulle använda sig av för att hantera detta. Metoderna som fanns var 
känslofokuserad hantering, undvikandehantering och problemfokuserad hantering. Det 
upptäcktes att kvinnor bedömde de olika scenariona som mer stressande än vad männen 
gjorde. Det fanns stöd för att kvinnor använder alla strategier för stress kombinerade, medan 
män använder sig oftare av problemfokuserad hantering av stress.    
 
 
 
Demand – Control model      
Enligt Demand Control- modellen(sammanfattad i Rubino, Milam, Jansen- Perry, Spitzmueller, 
& Zapf, 2012) samordnar individen jobbkraven med kontrollen individen har över jobbet för 
att på så sätt kunna förutsäga sin stress Den anställda upplever mer utmaningar ju högre 
jobbkraven blir och när individen inte klarar av jobbkraven upplever individen stress. I 
modellen föreslås att när det är höga krav och personen har hög kontroll är personen mer 
motiverad att anta utmaningen och personen upplever mindre stress.  Om det däremot är höga 
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krav och personen har liten kontroll så upplever han/hon ofta hög stress istället. Om en individ 
har låga krav på sig upplever han/hon låg stress även vid låg kontroll.      
 
I en studie om effekten av upplevd kontroll över sin arbetssituation så testades först och främst 
psykologiska arbetsteorier om hälsa, i vilka föreslås att stressrelaterade problem kan bli 
förbättrade genom att ge personer mer kontroll över sitt jobb (Bond, & Bunce, 2001).  
Nittiosju anställda inom administration fick skatta sin kontroll över jobbet, sin hälsa och stress. 
Sedan infördes jobbförändringar som ökade de anställdas kontroll över jobbet och förbättrade 
stressvariablerna som fanns (Bond, & Bunce, 2001). Det upptäcktes att jobbförändringarna 
förbättrade de anställdas mentala hälsa och sjukfrånvaro, eftersom de ökade deras kontroll över 
jobbet.       
 
 
Syfte 
I det här examensarbetet är syftet att undersöka hur tjänstemän/kvinnor inom kommunal 
förvaltning hanterar arbetsrelaterad stress.  
 
Frågeställningar 
 

- Hur påverkas vi av stress?   
- På vilka olika sätt hanterar vi stressen?  

 
  
     

Metod 
 
 
Intervjupersoner 
Sju intervjupersoner, fem kvinnor och två män, i åldrarna 25-60 år deltog. Sex av dem jobbade 
inom Luleå kommun. En av deltagarna jobbade på näringsenheten inom Bodens kommun.  
 
 
Material 
En halvstrukturerad intervjuguide utformades (Bilaga 1). Intervjuguiden innehöll frågor om 
stresshantering och dess påverkan på individen. Guiden utformades med stöd av teorierna 
Goodness of Fit (Duhachek & Kelting, 2009), Demand Control - modellen (Rubino et al., 
2012) och Yerkes- Dodsons lag (Hwang et al., 2012). 
 
Procedur 
Innan intervjun testades intervjuguiden på två personer som jobbade inom Bodens kommun 
och justerades därefter. Sju intervjupersoner kontaktades via telefon och mail och valde att 
delta. Intervjun skedde på intervjupersonernas arbetsplats och genomfördes mellan 30:e mars 
till 9:e april 2015. Under intervjuns gång skrevs svaren ner på papper för att vara ett stöd till 
följdfrågor som intervjuledaren hade, och även som ett stöd om inspelningsutrustningen skulle 
sluta fungera. Intervjuerna spelades in efter tillstånd från intervjupersonen.   
 
 
 



4 
 

Databehandling 
Ortografisk transkriberingsmetod användes för varje intervju. Efter intervjutillfället 
transkriberades och sammanställdes intervjun. Sedan analyserades resultatet med hjälp av 
tematisk analys. Analysen utfördes så att teman och nyckelord noterades för varje 
intervjuperson. De teman som analysen utmynnade i presenteras i resultat och analysdelen.  
 

Avgränsning 
Det kommer inte att tas upp om stressens påverkan i privatlivet, utan endast på jobbet.   
 

 

 
 

 
Resultat och analys 

 
Stressorsaker 
De vanligaste stressorsakerna som intervjupersonerna angav var efterarbete, d.v.s. administrativt 
arbete som oftast genomförs efter t ex ett möte. Deltagarna uppgav att de hade så mycket att 
göra att det uppstod tidsbrist och att de ibland hade svårt att säga nej, eftersom de kände att de 
borde göra bättre ifrån sig.  
 
Effekter av stressen 
När det gäller frågeställningen ”hur påverkas vi av stress?” så upplevde intervjupersonerna både 
positiva och negativa effekter. Bland de negativa effekterna fanns olika typer av fysiska och 
psykiska problem. De olika teman som kom fram i analysen representeras av kursiverade 
nyckelord med exempel. De flesta intervjupersonerna hade någon gång i arbetslivet upplevt 
någon form av sömnproblem på grund av stress. Enligt Wilbert et al. (2010) kan försämrad 
sömnkvaliteté leda till att vanliga arbetsuppgifter blir mycket svårare att lösa. Detta var något 
som intervjupersonerna upplevde. En person berättade att när hon har haft sömnproblem är hon 
väldigt trött på jobbet och hon upplever det som att det finns en risk för att hon ska nicka till 
på jobbet. Hon kände också att på grund av tröttheten tar det mycket längre att genomföra sina 
arbetsuppgifter än det gör i vanliga fall, på grund av att det blir svårare för henne att 
koncentrera sig.   
 
Intervjupersonerna upplevde även andra problem med sin fysiska hälsa, t ex magproblem, ingen 
matlust och smärta i axlar och nacke. En av intervjupersonerna upplevde smärta i axlar och nacke 
vid mycket stress, på grund av en gammal nackskada som kommer till liv då. En annan 
intervjuperson var tvungen att äta medicin för magen, för att hon får magproblem när det är 
väldigt hög stress. De flesta av intervjupersonerna kände av mindre matlust när det utsattes för 
hög stress, speciellt om det var under en längre period. Psykisk påverkan som stressen kunde ha 
var irritation och problem med minnet. En intervjuperson angav att hon kunde uppleva irritation 
vid stress. Detta brukade visa sig genom att hon ofta blev kort i tonen och hon var mer 
lättretlig. De flesta av intervjupersonerna upplevde att de vid stressiga perioder hade mycket 
lättare att glömma mindre saker som inte upplevdes som lika viktiga.       
 
 Intervjupersonerna kunde uppleva en positiv påverkan av stressen. De upplevde att de vid vissa 
tillfällen kunde prestera bättre ibland när de blev påverkade av stress. Enligt Yerkes-Dodsons lag 
kan vi upp till en viss nivå av stress prestera bättre (Hwang et al, 2012). Intervjupersonerna var 
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noga med att påpeka att stressen de kände inte ska vara för hög. De upplevde att om stressen 
blir alltför hög presterar de inte bättre, men upp till en viss nivå upplevde det att stressen 
påverkade dem positivt och förhöjde deras prestation. En manlig intervjuperson var medveten 
om Yerkes-Dodson lagen även om han inte kom ihåg namnet och han upplevde att den stämde 
för honom. De flesta av intervjupersonerna föredrog även lite stress i sitt dagliga arbete just på 
grund av upplevelsen att de presterar bättre då än annars. 
 
Hantering av stress 
Frågeställningen ”på vilka olika sätt hanterar vi stressen?” resulterade i följande teman som 
representeras av kursiverade nyckelord med exempel. 
 
Motion var något som de flesta använde sig av. De kunde gå ut med hunden eller träna på något 
sätt, eftersom de då inte tänkte på vad som gjorde dem stressade och de kunde varva ner.   
En del av intervjupersoner försökte lösa problemet som gav upphov till den upplevda stressen. 
Det kunde vara t ex vara fler inbokade möten. Vissa personer uppgav att de försökte ”skala av” 
arbetsuppgifter så att det blev lite mindre att göra och individerna försökte strukturera upp sitt 
arbete och om det var möjligt försökte man vinna lite tid genom att jobba mer när det var 
lugnare. Stressen upplevdes då hamna på en mer hanterbar nivå.  
 
Vissa använde sig av att först prata om problemet som gav upphov till stress och sedan försökte 
de lösa det.  Andra pratade endast om problemet och löste stressen på så sätt och vissa löste 
endast problemet. Vilken stresshanteringsmetod personen valde att använda berodde på det var 
för slags situation han/hon var i. När det gällde att prata med någon så kunde vara att man 
bollade idéer med en kollega eller att man bollade idéer med sin chef för att på så sätt hantera 
stressen. Vid en kombination av problemlösning och att prata med någon så pratade 
intervjupersonen med en kollega eller en chef och sen löste intervjupersonen själv problemet. 
Två av intervjupersonerna jobbade med samma projekt, så när en av dem fastnade pratade 
han/hon oftast med den andra personen. På det sättet såg personerna problemet ur en annan 
synvinkel och såg även hur de kunde lösa problemet.     
 
Enligt Bradley et al, (2008) är det mer vanligt att kvinnor kombinerar hanteringsmetoderna 
problemlösning och att prata med någon än att män gör det.  Här var det vanligare att männen 
kombinerade hanteringsmetoderna än att kvinnorna gjorde det. Kvinnorna använde sig oftare av en 
problemfokuserad hantering av stressen än en kombination. Kvinnorna föredrog att lösa problemet 
på en gång. Det kunde vara som nämndes tidigare att de bokade in ett till möte. Männen 
däremot föredrog att först prata med t ex en kollega om problemet och bolla olika idéer och när 
de hade gjort det, så visste de hur de skulle lösa problemet och gjorde det.   
 
I Bradley et al. (2008) nämns även att individen kunde hantera stressen genom att undvika den. 
Genom intervjuerna kom det fram att det var väldigt ovanligt att individen använde den 
hanteringsmetoden men den förekom. Den användes ibland, när individen inte kunde påverka 
problemet som gav upphov till stressen och individen ansåg att det var bättre att undvika det. En 
situation kunde vara om individen väntade på t ex svar från en annan person innan individen 
kunde fortsätta med sin arbetsuppgift.  
 
Kontrollen över sitt eget arbete var väldigt viktigt för intervjupersonerna. Om personerna hade 
kontroll över sitt arbete kunde de uppleva en väldigt låg stress eller ingen stress överhuvudtaget. 
Stressen upplevdes som hanterbar och personerna kände även att möjligheten att prestera 
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bättre än vanligt fanns. En intervjuperson beskrev stressen, vid kontroll som en rolig stress. 
Hon gillade när det var en viss nivå av stress, då hon upplevde det som att hon levererar mer 
när det är lite ont om tid. Hon upplevde det som att hon tillför något då. Om deltagarna inte 
hade kontroll över sitt arbete angav de att de upplevde en högre stress. Det kunde kännas lite 
rörigt, de kunde känna av en oro och ibland kunde de känna en otillräcklighet. Det kunde 
ibland finnas en osäkerhet när det gäller vem som ska göra vad vilket ökade stressnivån. En 
intervjuperson kunde inte tänka sig att arbeta på ett ställe, där hon inte har hög kontroll över 
sina arbetsuppgifter. Enligt Bond et al. (2001)  förbättras de anställdas hälsa och sjukfrånvaro 
vid en högre kontroll. När intervjupersonerna upplevde en högre nivå av kontroll kände de inte 
av några negativa effekter på sin hälsa. 
 
Alla intervjupersonerna kände att de får ett bra stöd från sin chef när det gäller 
stresshanteringen. Han håller koll på dem, deras arbetsbelastning och hur de mår. Han 
uppmuntrade dem att sluta tidigare/börja senare om de hade jobbat övertid, om den 
möjligheten finns och att individen inte skulle försöka ta med jobbet hem. De kunde även bolla 
idéer med honom om det behövdes och få stöd på det sättet. Han försökte vara tydlig så att alla 
förstår sitt uppdrag och försökte se till att avlasta dem om det skulle behövas. Det kan ses som 
en känslofokuserad hantering att de alltid kunde prata med sin chef om problemet och bolla olika 
idéer med honom. Det kan även ses som en problemfokuserad hantering, då han kunde hjälpa till 
att lösa problem som kunde uppstå. Två av de kvinnliga deltagarna samarbetade i ett projekt 
och de kände även att de kunde prata med varandra om stressen och lösa den, eftersom deras 
arbetsuppgifter var väldigt lika. 
 
 

 

 

 
Diskussion 

 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur tjänstemän/kvinnor inom kommunal 
förvaltning hanterar arbetsrelaterad stress. Resultaten visar att intervjupersonerna använde sig 
av olika hanteringsmetoder när det gällde stress. De använde sig av Goodness of Fit (Duhachek, 
& Kelting, 2009), d.v.s. de använde sig av problemfokuserad eller känslofokuserad hantering av 
stressen, vilka är de två hanteringsmetoderna som tas upp i Goodness of Fit. Vid 
problemfokuserad hantering kunde det vara att boka in fler möten, och vid känslofokuserad 
hantering kunde det vara att bolla idéer med en kollega eller chefen.   De vanligaste metoderna 
för intervjupersonerna var problemfokuserad hantering, känslofokuserad hantering eller i vissa 
fall undvikandehantering. En del av intervjupersonerna kombinerade problemfokuserad och 
känslofokuserad hantering, medan andra använde en av metoderna. En kombination av 
metoderna är något Bradley et al, (2008) nämner och även undvikandehantering. Med en 
kombination av metoderna avser Bradley att den problemfokuserade metoden och den 
känslofokuserade metoden kombineras för att hantera stressen. När intervjupersonerna 
kombinerade dessa två metoder så innebar det oftast att man pratade med en kollega och 
bollade idéer, vilket gjorde att man såg problemet ur en annan synvinkel och kunde då även se 
en lösning på problemet. Med undvikandehantering avses att individen undviker problemet 
som ger upphov, till stressen helt och hållet. Den här metoden förekom ytterst sällan, men när 
den förekom kunde det vara att intervjupersonen väntade på ett telefonsamtal innan personen 
kunde gå vidare med arbetsuppgiften. Istället för att då bli stressad över det här undvek 
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personen den uppgiften tills de fick det väntade telefonsamtalet. Om personen t ex inte hade 
fått samtalet under dagen så var det vanligt att personen på något sätt motionerade när 
han/hon kom hem, för att få något annat att tänka på men även för att varva ner. 
Undvikandehantering var den metod som användes minst av intervjupersonerna och 
problemfokuserad och känslofokuserad stresshantering ansågs vara mer effektiv. Det kan tolkas 
som att intervjupersonerna föredrog en metod där man gör något, löser problemet eller pratar 
om det, framför att undvika stressen. Detta kan bero på att intervjupersonerna då verkligen 
kände att stressen reducerades och att de inte endast undvek den. 
 
När det gäller hur stressen påverkade intervjupersonerna fanns det både positiva och negativa 
effekter. De negativa var bla sömnproblem, magproblem, irritation och problem med minnet, 
vilka är några av effekterna som Arnold et al. (2010) tar upp. När det gäller sömnproblem var 
det att de hade svårt att somna och sov oroligt. Med magproblem var det att det upplevde så 
hög stress att de var tvungna att ta medicin mot sina magproblem. Positiva effekter var att de 
upp till en viss punkt upplevde stressen som något positivt och att de kände att de presterade 
bättre när stressen inte var för hög. Det kan tolkas som att det ska finnas en viss grad av stress i 
intervjupersonernas arbetsuppgifter, men den får inte bli för hög eller för långvarig så att det 
uppstår negativa effekter. En viss stress verkar dock vara bra och ger en positiv påverkan (Hwang 
et al., 2012).  
 
För intervjupersonerna var det väldigt viktigt att de hade kontroll över sitt arbete. När de hade 
kontroll reducerades deras stress, men om de inte hade kontroll, ökade den. Enligt Rubino et 
al. (2012) minskar stressen hos personer om de har hög kontroll på jobbet, vilket stämmer med 
intervjupersonernas upplevelse. När de hade hög kontroll upplevde de endast en låg stress och i 
vissa fall upplevde de inte någon stress alls. Kontroll var även viktig för att ha en bra hälsa. 
Enligt Bond et al.(2001) förbättras anställdas hälsa om de har högre kontroll. När 
intervjupersonerna hade kontroll upplevde de inte att deras hälsa blev på något sätt negativt 
påverkad. När de istället hade låg kontroll över arbetet kände de större oro och stress, vilket 
påverkade deras hälsa på ett negativt sätt. Vid låg kontroll av arbetsuppgifterna är det troligt att 
deras hälsa påverkades (Bond et al., 2001). 
 
Avslutningsvis kan stress påverka både negativt och positivt. Intervjupersonerna i detta 
examensarbete hanterar stress på flera olika sätt, men problemfokuserad eller känslofokuserad 
hantering är något som används mycket och verkar vara väldigt effektiv. Slutsatsen att stress i 
måttlig mängd kan vara något positivt kan dras och de mest effektiva sätten att hantera stressen 
verkar vara problemfokuserad eller känslofokuserad hantering.     
 
Reliabilitet och validitet 
Arbetet kan anses ha en acceptabel, reliabilitet. Ingen av intervjupersonerna verkade nervösa 
inför intervjun, utan de flesta sade att det skulle bli intressant och att de såg fram emot det. 
Dock har författaren bara intervjuat varje person en gång, och det är svårt att säga om 
deltagarna skulle ge samma svar vid ett annat tillfälle. Eftersom intervjupersonernas arbetsbörda 
kan vara olika under vissa tidsperioder, kan det även påverka svaren vid en andra intervju.    
 
Arbetet kan anses ha acceptabel validitet, då frågor har ställts om hur de hanterar stressen de 
upplever i arbetslivet och hur stressen påverkar dem. Större delen av frågorna har varit öppna 
och intervjupersonerna har gett utförliga svar, vilket har underlättat när det gäller analysen av 
intervjuerna. Svaren har varit rimliga och besvarat frågeställningarna. De har kunnat tolkas med 



8 
 

de valda teorierna. Man bör vara försiktig med att generalisera resultaten eftersom endast sju 
personer intervjuades men resultat som framkommit stämmer överens med tidigare forskning 
inom ämnet stresshantering.     
 
Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2008) forskningsetiska principer har använts. Intervjupersonerna 
informerades om att bara författaren skulle använda resultaten i och att de skulle förbli 
anonyma, d.v.s. endast författaren skulle veta vem de var. De blev även informerade om, att om 
de skulle vilja, hade de möjlighet att avbryta intervjun när som helst utan att behöva ge en 
förklaring. Författaren frågade i början av varje intervju om deltagarna godkände att intervjun 
blev inspelad och förklarade att inspelningen skulle bli raderad så fort intervjun hade blivit 
transkriberad. Inget av resultaten som används kommer att användas till någon annan studie 
eller vidare forskning.  
 
Fortsatt forskning 
Inom ämnet stresshantering finns det en mängd forskningsartiklar och litteratur. Människor 
kan ha nytta av resultatet från detta examensarbete då det hjälper om individer känner till de 
mest effektiva sätten att hantera stress i arbetslivet. Det reducerar deras egen stress, vilket är bra 
för deras psykiska och fysiska hälsa. Det är också bra för chefer att veta hur deras personal ska 
reducera sin stress, men också att finnas där som stöd för dem när det behövs. 
Intervjupersonerna upplevde detta som något positivt.  Slutligen hade det varit intressant att 
undersöka på andra arbetsplatser t ex ett mer fysiskt arbete hur personerna där hanterar sin 
arbetsstress och se om det skulle skilja sig något sätt.       
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
Vad betyder ordet stress för dig? 
Hur mycket stress upplever du dagligen på en skala 1-10, där 1 betyder ingen stress och 10 
betyder värsta tänkbara stress.  
Vad är den vanligaste stressorsaken för dig i arbetslivet? 
Hur ofta upplever du hög stress i ditt arbete? 
Hur ofta upplever du låg stress i ditt arbete? 
Föredrar du hög eller låg stress i arbetet? 
Hur brukar stress yttra sig för dig? 
Hur brukar stress oftast påverka dig(psykiskt och fysiskt)? 
När upplever du som mest stress i arbetslivet? 
Hur hanterar du oftast den stressen? 
Är kontroll över ditt arbete viktigt för dig? 
Hur upplever du stress om du har stor kontroll över situationen?  
Hur upplever du stress om du har lite kontroll över situationen?  
Brukar du göra något för att minska din stress långsiktig? 
Finns det något i er arbetsmiljö som är stressande just nu? 
Gör er chef något för att minska er stress? (vad och funkar det) 
Tycker du att stöd från kollegor och/eller familj/vänner är viktigt när det gäller hantering av 
stress? 
Om du vet vad det är som ger upphov till din stress, brukar du då lösa det problemet om du har 
möjlighet till det? 
Om du inte har möjlighet att lösa problemet som ger upphov till din stress, vad brukar du göra 
då för att hantera stressen? 
Har du någon gång undvikit problem i arbetslivet som gör dig stressad? 
Vilket av följande använder du mest när det gäller stresshantering; lösa problemet som ger 
upphov till stress, prata med någon om hur du upplever stressen eller att undvika problemet 
helt och hållet? 
Tror du att stress har påverkat dig positivt i arbetslivet? 
Tror du att stress har påverkat dig negativt i arbetslivet? 
Tror du att du någon gång kan ha varit stressad över något i privatlivet som kan ha påverkat dig 
på jobbet? 
Vill du lägga till något som jag inte har nämnt? 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

 

Informationsblad om intervju 

Den här intervjun kommer att handla om stresshantering och dess påverkan inom arbetslivet. 
Resultatet från dem kommer att användas i min c-uppsats på psykologiprogrammet vid LTU. Ni 
kommer att vara helt anonyma i arbetet, endast jag som intervjuledare kommer att veta vem ni 
är. Ni kan om ni önskar under intervjuns gång avbryta ert deltagande utan att motivera det.   
 

Intervjuerna kan komma att spelas in men endast om ni ger ert samtycke till detta. Om de blir 

inspelade kommer jag att radera inspelningen så fort jag har renskrivit intervjun och endast jag 

kommer att lyssna på inspelningen. 

 

Om ni vill ha en kopia av den färdiga uppsatsen så går det bra.   

 

Med vänlig hälsning 

Madelene Andersson 

 

Jag______________________________________________________________ (NAMN VG 

TEXTA) ger härmed mitt samtycke till att delta i intervjun om stresshantering. Jag vet också att 

jag när som helst under intervjun kan avbryta mitt deltagande om jag så önskar utan att behöva 

motivera detta. 

 

 

 

 

 

Namnteckning och dagens datum 

 

 

Namnförtydligande 

 


