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Sammanfattning 

Enkäter användes för att undersöka studenters och yrkesverksammas (inom 

yrkesinriktningarna PA, lärare och sjuksköterska) upplevelser av stressorer och val av 

copingstrategier. Totalt deltog 193 respondenter i studien. I resultatet framkom att stressorn 

ekonomi rapporterades av studenter men inte av yrkesverksamma. Yrkesinriktningarna skilde 

sig åt i valet av copingstrategierna; aktiv coping, positiv omtolkning och planering. Studenter 

och yrkesverksamma skiljde sig från varandra i copingstrategierna; aktiv coping, planering, 

självanklagelse, missbruk och det fanns tendenser till skillnader i religion. Studenter och 

yrkesverksamma inom respektive yrkesinriktning skiljde sig i; planering, religion, och det 

fanns tendenser till skillnader i instrumentellt stöd. Diskussionen fokuserar på skillnader i 

valet av copingstrategier mellan studenter och yrkesverksamma inom yrkesinriktningarna. 
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Stressors and coping strategies- a study among students and professionals 

 

Abstract 

Surveys were used to investigate students and professionals (in the areas of HR, teaching and 

nursing) perceptions of stressors and choices of coping strategies. A total of 193 respondents 

were included in the study. The result showed that the stressor economy was reported by 

students but not professionals. Occupational orientation differed in the choice of coping 

strategies; active coping, positive reframing and planning. Students and professionals differed 

from each other in coping strategies; active coping, planning, self-blame, substance use, and 

there were trends towards differences in religion. Students and professionals in respective 

occupational orientation differed in; planning, religion, and there were trends for differences 

in instrumental support. The discussion focuses on differences in the choice of coping 

strategies between students and professionals in occupational orientations. 
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Introduktion 

I dagens samhälle är stress ett välkänt begrepp och påverkar människor på olika sätt. 

Stressorer kan beskrivas som händelser, eller kroniska tillstånd, som hotar individens fysiska 

eller psykiska välmående och som ger upphov till en stressreaktion hos individen (Zimmer-

Gembeck, Skinner, Morris & Thomas, 2013). Enligt en litteratursammanställning av 

Währborg (2009) inträffar fysiologiska reaktioner av akut stress när individen inte har 

kapacitet att bemästra krav eller hotbild som denne står inför. Dessa reaktioner innebär att 

individen bland annat får ökad hjärtfrekvens och blodtryck samt häftigare andning. Individen 

upplever också exempelvis irritation, aggression och fientlighet. Währborg menar vidare att 

när en individ varit utsatt för stress en längre tid ökas individens belastning ytterligare och 

individen upplever bland annat oro och nedstämdhet. Det leder till att nya beteenden skapas. 

Enligt Währborgs sammanställning påverkas individen också genom att denne upplever 

trötthet och muskelsmärtor. Risken för att utveckla depression ökar också betydligt.  

         Enligt Lazarus (1999) är stress starkt sammanlänkande med emotioner. Lazarus 

menar att stressrelaterade emotioner som exempelvis ilska, oro, rädsla och nedstämdhet 

vanligtvis uppkommer ur för individen stressfyllda, hotande eller krävande situationer. Även 

emotioner som uppfattas som positiva, exempelvis lycka, kan sammankopplas med stress då 

individen med dessa känslor försöker förhindra att källan till de positiva emotionerna ska 

upphöra (Lazarus, 1999). Lazarus menar vidare att stress och emotioner också integrerar med 

coping i den känslomässiga reaktionen, med emotioner som största beståndsdel då den 

innehåller både stress och coping. 

        Men vad är coping? Med coping menas, enligt Lazarus och Folkman (1984), 

stresshanteringsmetoder. Coping för individen innebär att denne genom tankesätt och 

beteende försöker hantera, minska och tolerera inre och yttre krav som belastar individen som 

härstammar ur stressituationer (Cronqvist, Klang & Björvell, 1997).  Coping baseras på den 

egna upplevelsen och den individuella anpassningen till stress däribland; vad som är stressor, 

hur det upplevs, tillgängliga personliga och sociala resurser, copingmöjligheter samt graden 

av kort- och långvarig exponering för stress, enligt Skinner och Edge (1998). De anser att 

coping är en process som går i ”cirklar”, där tidigare erfarenheter i individens liv påverkar och 

utformar upplevelser och erfarenheter som pågår just nu i individens liv. I en persons 

omgivning kan sociala partners samspela med personens coping och förändra dessa (Skinner 

& Edge, 1998). Det är också möjligt att copingstrategier varierar beroende på ålder och kön 

(Cronqvist et al., 1997), och copingstrategier kan förändras hos en och samma individ över tid 
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(Stone och Neale, 1984). Hur effektiv en specifik copingstrategi är för individen kan bara 

avgöras av individen själv som utsätts för stressorn (Sheu, Lin, & Hwang, 2002). Då flera 

faktorer påverkar individens coping är det rimligt att anta att det finns skillnader mellan 

exempelvis studenters och yrkesverksammas val av copingstrategier. Det finns olika 

instrument för att dels identifiera olika former av copingstrategier, dels för att mäta hur 

frekvent olika copingstrategier används.  

         Carver, Weintraub och Scheier (1987) beskriver ett instrument som avser att mäta 

vilken copingstrategi som används av individer som stresshanteringsmetod. Instrumentet 

kallas för The COPE inventory, men då instrumentet har ansetts vara för lång och omständig 

med sina 60 kryssfrågor har den förkortats till The Brief COPE, som istället innehåller 28 

kryssfrågor. Vidare har Yusoff (2010) studerat reliabilitet och validitet hos The Brief COPE, 

och har då påvisat att både reliabilitet och validitet är hög. Både The COPE Inventory och The 

Brief COPE delar in coping i 14 olika strategier (Carver et al., 1989; Carver, 1997). I stycket 

nedan beskrivs kort innebörden av de olika copingstrategierna.  

         Den första copingstrategin är självdistraktion, vilket innebär att individen distraherar 

sig från problemet genom att inte tänka på den och skjuter på så sätt fram problemet som 

orsakat stress. Aktiv coping innebär att individen försöker göra något åt situationen. När 

individen bemästrar situationer genom copingstrategin förnekelse ignoreras situationen så 

individen inte behöver hantera stressen.  Missbruk som copingstrategi innebär att individen 

använder sig av droger eller alkohol för att hantera sin stress.  När individen hanterar stressiga 

situationer genom emotionellt stöd söker denne känslomässigt stöd och sympati från 

omvärlden. Instrumentellt stöd innebär däremot att individen söker information och råd från 

människor i sin omgivning exempelvis genom att googla eller söka råd och information från 

andra. Uppgivenhet innebär att individen väntar ut situationen för att se om den löser sig av 

sig själv, medan ventilering innebär att individen ventilerar sina känslor och upplevelser 

exempelvis genom att denne blir upprörd och ger uttryck för detta.  Vid strategin positiv 

omtolkning försöker individen att hantera stressen genom att se på problemet ur en optimistisk 

synvinkel, hanteringen av stressen kan då utmynnas i en mer aktiv coping, exempelvis genom 

att finna positiva sidor av situationen eller lära sig av den. Med planering menas att individen 

försöker lägga upp en strategi för att bemästra den stressiga situationen exempelvis genom att 

upprätta handlingsplaner. När humor används för att bemästra en stressfylld situation 

använder individen sig av ett skämtsamt sätt att se på den stressfulla situationen. Acceptans 

innebär att individen inte ignorerar den stressfyllda situationen, utan istället försöker leva med 

den. Religion innebär att genom att vända sig till sin tro kan individen uppleva känslomässigt 
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stöd och ser utvecklingspotential, exempelvis genom böner och tro på en högre makt. Religion 

visar sig ofta vara en betydelsefull strategi för många individer, enligt McCrae och Costa 

(1986). En sista copingstrategi som individen kan använda sig av för att bemästra stress är att 

se en orsak till den stressfyllda situationen som sitt eget ”fel”, det vill säga att individen 

anklagar sig själv (självanklagelse). Det är sannolikt att studenter och yrkesverksamma 

använder, ur ett för individens bästa, olika strategier för att bemästra olika stressiga 

situationer. 

Studenters stressorer och copingstrategier 

Under de senaste decennierna har stressen ökat för studenter (Bartley & Roesch, 2011). 

Dessutom påvisas att majoriteten av studenterna upplever någon form av stress (Abouserie, 

1994). Källor till stressupplevelser kan vara upplevda krav på att få höga betyg på sina 

studier, hög studiebelastning, otydliga uppgifter och konflikter med lärare (Hamaideh, 2011). 

Lyrakos (2012) menar att studenter upplever nya miljöer i och med sina studier och 

förändringarna kan resultera i att studenter endera accepterar alternativt övervinner sina nya 

utmaningar, eller så orsakar det stor stress. Ju mer en student förväntas anpassa sig till 

förändringarna, desto större är stressen, och för att hantera stressen använder studenter olika 

copingstrategier (Lyrakos, 2012).  

        En upplevd stressor som påvisats hos lärarstudenter i England var den praktiska 

delen av utbildningen, som gav en hög arbetsbörda med störande elever samt gav upphov till 

känslor av att få otillräckligt med stöd (Chaplain, 2008). En annan studie belyste också att 

lärarstudenter upplevde stress när de försökte balansera den praktiska delen av utbildningen 

med personliga åtaganden (Murray-Harvey, Slee, Lawson, Silins, Banfield & Russell, 2010). 

Studien av Murray-Harvey et al. (2010) visade att socialt stöd (vilket motsvarar Carver´s 

emotionellt och instrumentellt stöd) var en vanlig copingstrategi som användes för att hantera 

stressen.  En trolig anledning till att socialt stöd använts som copingstrategi är att stressen som 

uppkom på praktiken hanterades genom att lärarstudenterna vände sig till exempelvis 

handledare för att få råd och stöd.  

    Till skillnad från lärarstudenterna, som ofta använde socialt stöd som copingstrategi 

(Murray-Harvey et al., 2010), har det påvisats i en studie att sjuksköterskestudenter generellt 

använde aktiv coping som copingstrategi (Kirkland, 1998). Vidare påvisade Kirkland i sin 

studie att sjuksköterskestudenter använde olika copingstrategier beroende på vilken stressor 

som upplevdes. När stressorer upplevdes i studiesammanhang användes ofta instrumentellt 

stöd.  Förnekelse och alkoholanvändning var copingstrategier som visade sig vara mindre 
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framgångsrika strategier för studenterna att använda för att hantera stress (Kirkland, 1998). 

Enligt Digdon och Landry (2013) är färre sömntimmar, hög stress och socialt 

alkoholdrickande bidragande till att studenter använde ett högre alkoholintag 

(alkoholdrickande) och förnekelse som copingstrategi i en större skala än de studenter som 

hade fler sömntimmar per natt. 

Yrkesverksammas stressorer och copingstrategier 

Hög arbetsbelastning, svåra relationer och obalans mellan ansvar och kompetens, är vanliga 

stressorer på arbetsplatser, enligt Suresh, Matthews och Coyne (2013). Det är därför rimligt 

att anta att yrkesverksammas stressorer ofta anknyter till deras arbetssituation. För att hantera 

stressen är aktiv coping en användbar copingstrategi för yrkesverksamma, då McCrae och 

Costa (1986) i en av sina studier påvisat att individer som använt sig av copingstrategin känt 

sig lyckliga och nöjda med sin livssituation. En litteratursammanställning av Karasek och 

Theorell (1990) belyste att yrkesverksamma som använt sig av socialt stöd som copingstrategi 

både upplevde att de fick och att de gav stöd till andra. Stöd från chefer och arbetskollegor 

visade sig ha en positiv inverkan på medarbetarens hälsa, men också för den psykosociala 

arbetsmiljön. Karasek och Theorell tolkade således att användningen av socialt stöd som 

copingstrategi kunde minska stressen som ofta uppstår när hög arbetstakt existerar på en 

arbetsplats. Cohen och Wills (1985) stödjer också detta, och menar att om den 

yrkesverksamme har ett stödjande socialt nätverk omkring sig så tenderar upplevelsen av 

negativa stressande händelser att minska. 

       Enligt Austin, Shah och Muncer (2005) upplever lärare ofta stress över sin 

arbetsbörda, elever som behandlar dem illa och utåtagerande föräldrar till dessa. Andra 

vanligt förekommande stressorer är tidsbrist, avsaknad av föräldrastöd, nerskärningar och 

överfulla klassrum (Richards, 2012). En av Richards (2012) studier visade att lärare hanterade 

sin upplevda stress genom att söka stöd av vänner och familj, att använda sig av humor, ha 

lugn och ro omkring sig, se på problemet som att det går att lösa samt att ha en positiv 

inställning (Richards, 2012).  

         Sjuksköterskor upplever ofta stress över brist på ledarskap och erkännande från 

organisationen samt att ta viktiga beslut under tidspress (Bennett, Lowe, Matthews, Dourali, 

& Tattersall, 2001). För att hantera stressorerna är sjuksköterskornas vanligaste copingstrategi 

att aktivt göra något åt problemet (vilket motsvarar Carver´s aktiv coping) (McGrath, Reid & 

Boore, 2003; Lambert, Lambert & Ito, 2003; Payne, 2001).   

       I en studie av Bramming (2004) påvisades att yrkesverksamma inom personal- och 
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arbetsliv (som härefter benämns som PA) som arbetar med PA-frågor idag hanterar stressen 

annorlunda än de som arbetade med PA-frågor tidigare. Därmed har copingstrategierna 

förändrats. En gissning på eventuella upplevda stressorer hos yrkesverksamma inom PA är 

dock stor arbetsbörda, svåra samtal på arbetet, känslan av att vara otillräcklig, 

relationsproblem och frustation över att inte kunna göra något vissa situationer.   

 Syfte 

Enligt Abouserie (1994) är stress vanligt förekommande bland studenter under deras studietid. 

Även yrkesverksamma personer, som exempelvis lärare (Austin, Shah & Muncer, 2005) och 

sjuksköterskor (Bennett, Lowe, Matthews, Dourali & Tattersall, 2001) upplever stress. Ett 

syfte är att beskriva stressorer hos PA-, lärare- och sjuksköterskestudenter, samt respektive 

yrkesverksamma. Ett annat syfte är att studera om valet av copingstrategier skiljer sig åt 

mellan yrkesinriktningarna (PA, lärare och sjuksköterskor), mellan studenter och 

yrkesverksamma, samt mellan studenter och yrkesverksamma inom respektive 

yrkesinriktning. 

Frågeställningar 

Vilka stressorer upplever PA-, lärare- och sjuksköterskestudenter respektive 

yrkesverksamma? 

Skiljer sig valet av copingstrategier mellan yrkesinriktningarna (PA, lärare och 

sjuksköterskor), mellan studenter och yrkesverksamma, samt mellan studenter och 

yrkesverksamma inom respektive yrkesinriktning? 

 

Metod 

Undersökningsgrupp och urvalsmetod 

Urvalsgruppen bestod av PA-, lärar- och sjuksköterskestudenter i årskurs tre på ett akademiskt 

lärosäte i en kommun i Mellansverige samt av yrkesverksamma inom PA, kommunala 

grundskolelärare och sjuksköterskor med arbetsplatser inom samma kommun.  

         Totalt deltog 193 respondenter. Studentgrupperna bestod av 42 stycken PA-, 20 

stycken lärar- och 54 stycken sjuksköterskestudenter.  Medelåldern för studenterna var; för 

PA- 27.4 år, lärare- 29.9 år och sjuksköterskestudenterna 31.2 år. Av totalt 116 respondenter 

var 104 kvinnor och 12 män.  

         Arbetsplatserna som deltog i studien valdes genom bekvämlighetsurval, där 27 
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stycken arbetade inom PA, 25 stycken arbetade som lärare och 25 stycken arbetade som 

sjuksköterskor. Medelåldern för de yrkesverksamma var; för PA 44.4 år, för lärare 47 år och 

för sjuksköterskorna 45 år. Av totalt 77 respondenter var 63 kvinnor och 14 män. 

Material 

Instrumentet som användes för studien var en enkät. Enkäten bestod av bakgrundsfråga, kön 

och ålder. 

         Påståenden om copingstrategier från Carver´s (1997) enkät The Brief COPE (se 

Bilaga 1), (The Brief COPE är ett tillförlitligt instrument för att mäta copingstrategier, se 

Carver 1997 och Yusoff 2010) användes. Den engelska versionen har tidigare blivit översatt 

till svenska (Söderberg, 2011) och består av 28 påståenden som innefattar 14 olika 

copingstrategier med två påståenden för varje strategi. Genom en fyrgradig Likert-skala där 1 

står för ”Stämmer mycket ofta när det gäller mig”, 2 för ”Stämmer något ofta när det gäller 

mig”, 3 för ”Stämmer mindre ofta när det gäller mig” och 4 för ”Stämmer inte när det gäller 

mig” besvarades de olika påståenden. Detta påvisas i resultatet genom att ett lågt medelvärde 

betyder att copingstrategin använts ofta och är det omvända.  

Tillvägagångssätt  

Innan studien påbörjades genomfördes en förstudie bestående av sex personer. Syftet var att 

kontrollera om respondenterna förstod den öppna frågan. Efter att dessa fyllt i enkäten 

diskuterades frågan med respondenterna. 

        Tillstånd inhämtades före studien av berörd akademichef, utbildningsledare eller 

undervisningslärare vid lärosätet. Muntlig och skriftlig information (se Bilaga 2) om studiens 

syfte gavs till PA-, lärar- och sjuksköterskestudenterna vid lärosätet i samband med en 

föreläsning på skolan. Studenterna fick sedan fylla i enkäten; The Brief COPE (se Bilaga 1). 

De ifyllda enkäterna samlades in direkt efter ifyllnad under föreläsningen. 

        Tillstånd inhämtades före studien från berörd chef på de olika arbetsplatserna. 

Yrkesverksamma från de tre olika yrkesinriktningarna tillfrågades. Därefter lämnades enkäter 

(Bilaga 1) och missivbrev (Bilaga 2) på arbetsplatserna och hämtades sedan efter 

överenskommelser med arbetsplatsrepresentanterna. 

         Respondenterna har fått tagit del av enkäterna i pappersformat, eller via e- post då 

önskemål kommit från respondenterna om detta distributionssätt. Enkäterna kodades utifrån 

yrkesprogram och yrkesgrupp. 
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Design och dataanalys   

I den öppna frågan där upplevda stressorer efterfrågades fyllde en del av respondenterna inte i 

frågan, medan andra respondenter uppgav en eller flera stressorer. Detta resulterade i att 

antalet rapporterade stressorer inte är ekvivalent med antal respondenter som rapporterat 

stressorer. Den öppna frågan i enkäten har bearbetats med hjälp av innehållsanalys (Lacey & 

Luff, 2009), och antalet stressorer räknades samman från studenterna respektive 

yrkesverksamma. Teman och underteman bildades utifrån de beskrivna upplevelserna av 

stressorer för varje grupp enligt Krueger och Casey (2009) och Lacey och Luff (2009). 

         Den kvantitativa delen är analyserad med 14 stycken 3 (yrkesinriktningar; PA, lärare 

och sjuksköterskor) x 2 (grupper; studenter och yrkesverksamma) ANOVA 

mellanpersonsdesign. Dataanalysen genomfördes med dataprogrammet SPSS v.20 (Statistical 

Package for the Social Sciences). I medelvärdet för de påståenden som ingick i 

copingstrategierna användes P-värdet för signifikans p<.05. Där signifikans eller tendens 

visades i ANOVA genomfördes ett t-test.   

Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska problemen har övervägts; oron över att inte vara anonym eller att öka 

påfrestningen som redan råder under studietiden och på arbetsplatserna. Information gavs i 

skriftlig form om studiens syfte och frivilligt deltagande. Insamlad data bearbetades så att 

ingen enskild person kunde identifieras. Inga svar från enskild person har redovisats. Tillstånd 

inhämtades från utbildningsledare, akademichef eller undervisande lärare för PA-, lärar- och 

sjuksköterskeprogrammet. På arbetsplatserna inhämtades tillstånd från rektorer samt berörd 

chef.  

 

Resultat 

Resultatet redovisas i två delar. Först redovisas upplevelsen av stress och därefter analyserna 

av vilka copingstrategier respondenterna använt sig av. 

Stress 

Kategorin ekonomi som stressor förekom inte hos yrkesverksamma men förekom hos 

studenterna (se Figur 1 och 2). 

         Bland studenter förekom ingen skillnad i upplevelser av stressorer bland de olika 

studentgrupperna; PA-, lärare- och sjuksköterskestudenter. Därför redovisas stressorerna för 
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studenter som en gemensam grupp (se Figur 1). Studielivet var den vanligast förekommande 

stressorn för studenterna; där de upplevde tentamen som största stressorn, följt av 

kurser/litteratur och ekonomi. Några av studenterna arbetade vid sidan om sina studier vilket 

visades genom att upplevelser av tidsbrist förekom. Att få ihop livspusslet (det vill säga att få 

vardagen att gå ihop i samband med studier i olika bemärkelser) upplevde studenterna också 

som en stressor. Bland studenterna upplevdes övrigt (sport och träning, fritidsintressen, hälsa, 

känslor inför flytt och olika förväntningar), följt av studenternas upplevelse av stressorer som 

bestod av relationer (inom familjen och mellan partners) samt kategorin känslor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur1. Upplevelser av stressorer bland studenter.  
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Bland yrkesverksamma fanns inga skillnader mellan yrkesverksamma PA medarbetare lärare 

och sjuksköterskor, därför redovisas stressorerna för de olika yrkesgrupperna som en 

gemensam grupp (se Figur 2). Den vanligaste förekommande upplevda stressorn var 

arbetsrelaterade upplevelser; operativa stressorer, strategiska stressorer och upplevelser på 

jobbet. Gällande privatlivet upplevde de yrkesverksamma att det som stressade dem mest var 

relationer, att få ihop livspusslet (vardag kontra arbete) följt av känslor och övrigt (flytt, 

busiga barn och andra orsaker). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2. Upplevelser av stressorer bland yrkesverksamma.  
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Coping 

Resultatet av 14 stycken 3 (yrkesinriktningar) x 2 (grupper) ANOVA med yrkesinriktning och 

grupp som mellanpersonsvariabler och skattning av 14 olika copingstrategier (se Tabell 1 och 

2) som beroendevariabler visade att; 

Tabell 1. Medelvärden (M) och standardavvikelser (s) för de oberoende variablerna 

yrkesinriktning och grupp med poäng på copingstrategi (1-4 p) som beroendevisande 

variabel. Avrundningar av siffror till två decimaler har genomförts, då siffror 0- 4 avrundats 

nedåt, och siffror 5-9 avrundats uppåt. 

 

 Studenter M(s) 

 

Yrkesverksamma M(s) 

 

Variabler PA
1

 L
2
 S

3
 

 

PA
1
 L

2
 S

3
 

        

Självdistraktion 2.12(0.59) 2.30(0.73) 2.35(0.89)  2.50(0.77) 2.34(0.69) 2.42(0.77) 
Aktiv coping 1.73(0.76) 2.15(0.80) 1.59(0.65)  1.44(0.61) 1.74(0.63) 1.56(0.62) 

Förnekelse 3.06(0.91) 2.83(0.98) 3.05(0.72)  3.13(0.58) 3.02(0.85) 2.92(0.77) 

Missbruk 3.67(0.83) 3.23(1.21) 3.66(0.73)  3.74(0.67) 3.84(0.40) 3.86(0.31) 

Emotionellt stöd 1.92(0.63) 2.25(0.87) 1.92(0.82)  2.07(0.76) 1.98(0.68) 2.06(0.73) 
Instrumentellt stöd 1.81(0.64) 2.28(0.85) 1.95(0.77)  2.09(0.76) 1.90(0.88) 1.88(0.73) 

Uppgivenhet 3.27(0.74) 3.08(0.85) 3.35(0.70)  3.33(0.72) 3.12(0.75) 3.40(0.60) 

Ventilering 2.39(0.74) 2.55(0.72) 2.40(0.85)  2.52(0.64) 2.94(3.22) 2.68(0.85) 
Positiv omtolkning 1.77(0.65) 2.50(0.63) 1.77(0.73)  1.89(0.59) 2.04(0.58) 1.66(0.49) 

Planering 1.63(0.59) 2.38(0.76) 1.70(0.68)  1.46(0.57) 1.66(0.61) 1.60(0.54) 

Humor 2.57(0.95) 2.45(0.87) 2.45(0.83)  2.48(0.71) 2.60(0.94) 2.78(0.87) 

Acceptans 1.99(0.66) 2.50(0.65) 2.14(0.79)   2.20(0.61)  2.24(0.63) 2.18(0.95) 
Religion 3.78(0.66) 3.00(1.29) 3.49(0.88)  3.46(1.02) 3.66( 0.47) 3.82(0.52) 

Självanklagelse 2.02(0.70) 2.25(0.70) 2.22(0.69)  2.50(0.86) 2.40(0.87) 2.62(0.63) 

        
1 PA= studenter eller yrkesverksamma inom personal- och arbetsliv.  
2 L= lärare. 
3 S= sjuksköterskor. 

 

Aktiv coping användes av yrkesinriktningarna PA och sjuksköterskor (m=1.59 respektive 

m=1.58) oftare än lärare (m=1.95) vilket visades av en huvudeffekt av yrkesinriktning, 

F(2,187)=4.79, p<.01, p
2
=.05 och parvisa Bonferronikorrigerade jämförelser (alla skillnader 

p<.02). Yrkesverksamma (m=1.58), använde aktiv coping oftare än studenter (m=1.82), vilket 

visades av en huvudeffekt av grupp, F(1,187)=5.41, p<.02, p
2
=.03. 

         Missbruk som copingstrategi användes oftare av studenter (m=3.52) än av 

yrkesverksamma (m=3.81), vilket visades av en huvudeffekt av grupp, F(1,187)=6.98, p<.01, 

p
2
=.04.  

          



11 
 

          Positiv omtolkning användes oftare av yrkesinriktningen sjuksköterskor (m=1.71) än 

av yrkesinriktningen PA (m=1.83). Yrkesinriktningen lärare (m=2.27) använde 

copingstrategin positiv omtolkning färre antal gånger. Detta visades av en huvudeffekt av 

yrkesinriktning, F(2,187)=10.77, p<.01, p
2
=.10 och parvisa Bonferronikorrigerade 

jämförelser (alla skillnader p<.01). Det fanns också tendenser till interaktionseffekt mellan 

yrkesinriktning och grupp genom att yrkesverksamma lärare (m=2.04) använde 

copingstrategin positiv omtolkning oftare än lärarstudenter (m=2.50) medan denna skillnad 

inte fanns i mellan yrkesverksamma inom PA (m=1.89) och PA-studenter (m=1.77) och 

yrkesverksamma sjuksköterskor (m=1.66) och sjuksköterskestudenter (m=1.77), vilket 

visades av en tendens till interaktionseffekt mellan yrkesinriktning och grupp, F(2,187)= 2.70, 

p<.07, p
2
=.03 och parvisa jämförelser för yrkesverksamma lärare/lärarstudenter, t(43)=2.56, 

p<.01, yrkesverksamma inom PA/PA-studenter, t(67)=-75, p<.46 och yrkesverksamma 

sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter, t(77)=.67, p<.50. 

         Planering användes som copingstrategi oftare av yrkesinriktningen PA (m=1.55) än 

yrkesinriktningen sjuksköterskor (m=1.65). Lärarinriktningen (m=2.02) använde 

copingstrategin planering färre antal gånger. Detta visades av en huvudeffekt av 

yrkesinriktning, F(2,186)=7.70, p<.01, p
2
=.08 och parvisa Bonferronikorrigerade jämförelser 

(alla skillnader p<.01). Yrkesverksamma (m=1.57) använde copingstrategin planering oftare 

än studenter (m=1.90), vilket visades av en huvudeffekt av grupp, F(1,186)=11.73, p<.01, 

p
2=

.06. Yrkesverksamma lärare (m=1.66) använde copingstrategin planering oftare än 

lärarstudenter (m=2.38) medan denna skillnad inte fanns i mellan yrkesverksamma inom PA 

(m=1.46) och PA-studenter (m=1.63), och yrkesverksamma sjuksköterskor (m=1.60) och 

sjuksköterskestudenter (m=1.70), vilket visades av en interaktionseffekt mellan 

yrkesinriktning och grupp, F(2,186)=3.55, p<.03, p
2
=.04 och parvisa jämförelser för; 

yrkesverksamma lärare/lärarstudenter t(43)=3.51, p<.01, yrkesverksamma inom PA/PA-

studenter t(66)=1.18, p<.24 och yrkesverksamma sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter 

t(77)=.67, p<.51. Denna interaktionseffekt förklarar en stor del av huvudeffekten av grupp.  

         Religion användes som copingstrategi oftare av sjuksköterskestudenter (m=3.49) än 

yrkesverksamma sjuksköterskor (m=3.82). Också lärarstudenter (m=3.00) använde 

copingstrategin religion oftare än yrkesverksamma lärare (m=3.66). Det omvända gällde 

yrkesverksamma inom PA (m=3.46) och PA-studenter (m=3.78), där yrkesverksamma inom 

PA använde copingstrategin religion oftare än PA-studenter. Detta visades av en 

interaktionseffekt mellan yrkesinriktning och grupp, F(2,186)=5.02, p<.01, p
2
=.05. Parvisa 
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jämförelser visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan någon inriktning och 

grupp (alla p<.49). Det fanns också tendenser till att studenter (m=3.42) använde 

copingstrategin religion oftare än yrkesverksamma (m=3.65), vilket visades av en tendens till 

huvudeffekt av grupp, F(1,186)=3.10, p<.08,p
2
 =.02. 

         Självanklagelse användes som copingstrategi oftare av studenter (m=2.17) än 

yrkesverksamma (m=2.51) vilket visades av en huvudeffekt av grupp, F(1,187)=9.30, p<.01, 

p
2
=.05.  

         Det fanns tendenser till att yrkesverksamma lärare (m=1.90) och yrkesverksamma 

sjuksköterskor (m=1.88) använde copingstrategin instrumentellt stöd oftare än lärarstudenter 

(m=2.28) och sjuksköterskestudenter (m=1.95), medan det omvända gällde yrkesverksamma 

inom PA (m=2.09) och PA-studenter (m=1.81), vilket visades av tendens till 

interaktionseffekt mellan yrkesinriktning och grupp, F(2,187)=2.55, p<.08, p
2
=.03 och 

parvisa Bonferronikorrigerade jämförelser för; yrkesverksamma lärare/lärarstudenter, 

t(43)=1.44, p<.17, yrkesverksamma inom PA/PA-studenter, t(67)=-1.66, p<.10, och 

yrkesverksamma sjuksköterskor/sjuksköterskestudenter, t(77)=.40, p<.69. 

Inga andra effekter eller tendenser fanns. 
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Tabell 2. Frihetsgrader, F och signifikansnivå för de oberoende variablerna yrkesinriktning 

och grupp med copingstrategi som beroendevisande variabel. Avrundningar av siffror till två 

decimaler har genomförts, då siffror 0- 4 avrundats nedåt, och siffror 5-9 avrundats uppåt. 

      

Variabel  df F Sig.
1
 p

2
 

      

      

A. Självdistraktion inriktning 2,187 0.19 .83 .01 

                                             grupp 1,187 1.91 .17 .01 

                              inriktning*grupp 2,187 0.91 .40 .01 

B. Aktiv coping               inriktning 2,187 4.79 .01 .05 

                                             grupp 1,187 5.41 .02 .03 

                               inriktning*grupp 2,187 1.15 .32 .01 
C. Förnekelse                  inriktning 2,187 0.67 .51 .01 

                                               grupp 1,187 0.14 .71 .01 

                                inriktning*grupp 2,187 0.58 .56 .01 

D. Missbruk                      inriktning 2,187 1.31 .27 .01 

                                               grupp 1,187 6.98 .01 .04 

                               inriktning*grupp 2,187 1.86 .16 .02 

E. Emotionellt stöd           inriktning 2,187 0.45 .64 .01 

                                               grupp 1,187 0.01 .93 .01 

                                inriktning*grupp 2,187 1.31 .27 .01 

F. Instrumentellt stöd    inriktning 2,187 0.72 .49 .01 

                                            grupp 1,187 .023 .64 .01 
                               inriktning*grupp 2,187 2.55 .08 .03 

G. Uppgivenhet       inriktning 2,187 2.04 .13 .02 

                                                grupp 1,187 0.21 .65 .01 

                                 inriktning*grupp 2,187 0.01 .10 .01 

H. Ventilering          inriktning 2,187 0.61 .55 .01 

                                               grupp 1,187 1.63 .20 .01 

 inriktning*grupp 2,187 0.13 .88 .01 

I. Positiv omtolkning        inriktning 2,187 10.77 .01 .10 

                                                grupp 1,187 2.42 .12 .01 

                                 inriktning*grupp 2,187 2.70 .07 .03 

J. Planering                      inriktning 2,186 7.70 .01 .08 

                                                grupp 1,186 11.73 .01 .06 
                                 inriktning*grupp 2,186 3.55 .03 .04 

K. Humor                         inriktning 2,186 .23 .80 .01 

                                                grupp 1,186 .94 .33 .01 

 inriktning*grupp 2,186 .97 .38 .01 

L. Acceptans               inriktning 2,186 1.96 .14 .02 

                                                grupp 1,186 .01 .99 .01 

 inriktning*grupp 2,186 1.41 .25 .02 

M. Religion inriktning 2,186 2.32 .10 .02 

 grupp 1,186 3.10 .08 .02 

 inriktning*grupp 2,186 5.02 .01 .05 

N. Självanklagelse inriktning 2,187 .80 .45 .01 
 grupp 1,187 9.30 .01 .05 

 inriktning*grupp 2,187 .68 .51 .01 

      
1 Signifikansnivå. Signifikant skillnad =p<.05. 

 

 

 

  



14 
 

Diskussion 

Studenter uppgav ekonomi som en stressor, vilket inte rapporterades som stressor av 

yrkesverksamma. Yrkesinriktningarna PA, lärare och sjuksköterskor hade tre copingstrategier 

som skilde sig från varandra; aktiv coping, positiv omtolkning och planering. 

Yrkesverksamma använde aktiv coping och planering som copingstrategier oftare än 

studenter. Studenter använde copingstrategin missbruk och självanklagelse oftare än 

yrkesverksamma, och det fanns också tendenser till att studenter använde copingstrategin 

religion oftare än yrkesverksamma. Vad gäller skillnader mellan studenter och 

yrkesverksamma inom respektive yrkesinriktning föreligger skillnader i copingstrategierna 

planering (lärarstudenter kontra lärare) och religion (sjuksköterskestudenter kontra 

yrkesverksamma sjuksköterskor, lärarstudenter kontra yrkesverksamma lärare, PA-studenter 

kontra yrkesverksamma inom PA). Det fanns också tendenser till skillnader i copingstrategin 

instrumentellt stöd, där yrkesverksamma sjuksköterskor och lärare använde strategin oftare än 

respektive studenter, för PA var det omvänt. 

Resultatdiskussion 

Studenter uppgav ekonomi som en stressor vilket inte uppgavs av yrkesverksamma. Att 

ekonomi är en avskiljande stressor mellan studenter och yrkesverksamma i studien kan 

gissningsvis bero på att studenterna inte har tillräcklig inkomst för att täcka utgifterna som 

föreligger. Enligt Bartley och Roesch (2011) upplever studenter ekonomi som en stressor. De 

påvisade även i sin studie att studenterna upplevde att skolarbetet var den största stressorn, 

följt av relationer med andra skolkamrater, familjerelationer, ekonomi och arbetsliv. 

         Användandet av copingstrategier mellan yrkesinriktningarna PA, lärare och 

sjuksköterskor skilde sig åt i strategierna; aktiv coping, planering och positiv omtolkning. 

Aktiv coping användes oftare av yrkesinriktningarna PA och sjuksköterskor än lärarna. I 

enlighet med en tidigare studie genomförd av Bennett et al. (2001) med sjuksköterskor som 

respondenter var en vanlig strategi att aktivt försöka göra något åt problemet när 

sjuksköterskorna upplevde arbetsrelaterade stressorer. Att aktiv coping användes oftast av 

yrkesinriktningarna PA och sjuksköterskor skulle kunna relatera till de yrkesverksammas (då 

gruppen yrkesverksamma använde aktiv coping oftare än studentgruppen) arbetsuppgifter 

eftersom det kan vara nödvändigt att snabbt lösa problem eftersom det kan uppkomma akuta 

personalsituationer eller akuta sjukdomsfall som måste hanteras omgående. Planering 

användes oftare av yrkesinriktningarna PA än sjuksköterskor och lärare, med lärare som 

rapporterade att de använde copingstrategin planering färre antal gånger än de två andra 
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yrkesinriktningarna. Den mest frekventa förekommande copingstrategin för yrkesinriktningen 

lärare var dock planering (se Tabell 1). Det är rimligt att anta att planering integreras i deras 

yrke genom att lärarna bland annat måste följa kursplaner, och har inte samma möjlighet till 

att hantera hastigt påkomna uppgifter då de har elever och undervisning att ansvara för 

samtidigt. Positiv omtolkning användes oftare av yrkesinriktningen sjuksköterskor än av 

yrkesinriktningen PA och lärare. Yrkesinriktningen lärare rapporterade att de använde 

copingstrategin positiv omtolkning färre antal gånger än de andra inriktningarna. Att 

sjuksköterskor var en av yrkesinriktningarna som använde copingstrategin positiv omtolkning 

oftast skulle kunna relateras till deras yrkesroll, som innebär att inhysa hopp i svåra stunder 

till anhöriga och patienter. 

         Yrkesverksamma rapporterade att de använde copingstrategierna; aktiv coping och 

planering oftare än studenter. Studenter rapporterade att de använde copingstrategin missbruk 

och självanklagelse oftare än yrkesverksamma, och det fanns också tendenser till att studenter 

använde copingstrategin religion oftare än yrkesverksamma. Då medelåldern hos studenter 

var lägre än de yrkesverksammas kan det också vara rimligt att anta att individernas 

erfarenheter har påverkat vilken copingstrategi som använts. Detta antagande är troligt 

eftersom Skinner och Edge (1998) menar att tidigare erfarenheter påverkar och utformar 

upplevelser som inträffar just nu. Skinner och Edge (1998) menar också att personliga och 

sociala resurser kan påverka en individs coping, och det kan därför vara rimligt att det 

påverkar skillnaden. Det kan också antas troligt att copingstrategier förändras hos individer 

mellan studentåren och de yrkesverksamma åren eftersom copingstrategier kan förändras över 

tid (Stone & Neale, 1984). Gällande studenter och deras användande av copingstrategin 

missbruk kan det spekuleras i att en hög arbetsbelastning för studenterna skulle kunna bidra 

till att användningen av alkohol och droger förekommer oftare hos studenter än 

yrkesverksamma. Detta kan vara troligt då det i Digdon och Laundry´s (2011) studie framkom 

att studenter ofta intar alkohol för att bemästra sin stress. Gällande yrkesverksamma 

sjuksköterskor framkommer det att de sällan använde alkohol och droger för att bemästra sin 

stressande tillvaro (Bennett et al., 2001). En spekulation om varför studenterna inte använder 

planering som copingstrategi lika ofta som yrkesverksamma kan bero på lägre ålder och 

därmed eventuell begränsad erfarenhet av att planera. En annan spekulation är att kravnivån 

för studenterna är så låg att ingen direkt planering är nödvändig enligt studenternas 

uppfattning. När studierna sedan är fullgjorda är det rimligt att anta att de kan ta mer ansvar 

för en fungerande planering som kommer att krävas i arbetslivet.  

         I föreliggande studie påvisades effekter av kombinationen av yrkesinriktning och 
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grupp, då yrkesverksamma lärare använde copingstrategin planering oftare än lärarstudenter. 

Copingstrategin religion användes oftare av sjuksköterskestudenter och lärarstudenter än 

respektive yrkesverksamma, dock med omvänt resultat för PA. Det omvända rapporterade 

resultatet för PA kan antas bero på utbildningens upplägg, då studenterna lär sig att inte förlita 

sig på högre makter utan istället efterleva skrivna lagar och regler.  

       Det fanns också tendenser till att yrkesverksamma lärare och yrkesverksamma 

sjuksköterskor använde copingstrategin instrumentellt stöd oftare än deras respektive 

studenter, dock gällde det omvända för yrkesverksamma inom PA/PA studenter. Vad gäller 

lärarstudenter och lärare har det påvisats att båda grupper använder sig av någon form av 

instrumentellt stöd som copingstrategi (Murray-Harvey et al., 2010; Richards, 2012). Enligt 

Skinner och Edge (1998) baseras coping på bland annat graden av exponeringen av kort- eller 

långvarig stress. Därför skulle en faktor som påverkat att lärarna använder instrumentellt stöd 

oftare än lärarstudenterna kunna vara att lärare har blivit exponerade för stress under en längre 

tid än lärarstudenterna, då läraryrket generellt är förknippat med hög stressnivå. 

         Graden av exponeringen av stress skulle också kunna vara en orsak till varför 

sjuksköterskor använder instrumentellt stöd oftare än sjuksköterskestudenter, då även 

sjuksköterskor är generellt förknippat med hög stressnivå. Att sjuksköterskor använder 

strategin oftare än sjuksköterskestudenterna skulle också kunna bero på att det förmodligen 

finns en väl fungerande kommunikation på sjuksköterskornas arbetsplats där sjuksköterskor är 

vana att vända sig till varandra, och läkare, för att få information och råd. Instrumentellt stöd 

har dock påvisats vara en vanlig copingstrategi hos sjuksköterskestudenter när stressorerna är 

kopplade till studier (Kirkland, 1998).  

       Till motsats från sjuksköterskorna använde PAstudenter oftare instrumentellt stöd än 

de yrkesverksamma inom PA. Detta kan bero på att utbildningen kräver bred kunskap som är 

svår att inhämta ur enbart litteratur för studenten och att de därför söker hjälp från varandra. 

Det kan också vara rimligt att anta att då yrkesverksamma inom PA ofta är få till antalet på 

arbetsplatsen finns begränsade möjligheter till att vända sig till andra för råd och stöd. Ett 

annat rimligt antagande kan vara att deras rådgivande roll genom sin profession begränsar 

individen till att söka hjälp när vanan är det motsatta.  

         Skillnaden i copingstrategin positiv omtolkning mellan yrkesinriktningarna hade en 

större effektstorlek än övriga skillnader i copingstrategier. Av det skälet kan skillnaden mellan 

yrkesinriktningarna i copingstrategin positiv omtolkning anses ha större betydelse än andra 

påvisade skillnader i copingstrategier, där effektstorleken var lägre. 
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Metoddiskussion 

För att mäta copingstrategier användes den förkortade versionen av enkäten The COPE 

inventory. The COPE inventory utvecklades av Carver, Schein och Weintraub (1989) . 

Enkäten har tidigare använts upprepade gånger vid studier inom hälsa och tidigare forskning 

visar att de copingstrategier som enkäten behandlar är betydelsefulla i copingprocessen, och 

vissa kan till och med förutspå framtida psykologiska effekter (Carver, 1997). Dock har det 

förekommit att tidigare deltagare i studier inte haft tålamod att fylla i hela The COPE 

inventory, på grund av dess längd (Carver, 1997). För att undvika att det skulle påverka 

deltagandet valdes Carver´s The Brief COPE, den förkortade versionen av The COPE 

inventory. En eventuell begränsning med enkäten är dock att översättningen från engelska till 

svenska kan ha påverkat enkätens reliabilitet i den aktuella studien.  

       För att undersöka stressorer konstruerades en öppen fråga.  Den öppna frågan 

efterfrågade vilka omständigheter som orsakat mest stress de senaste dagarna. Ordet 

”stressor” utelämnades för att undvika att respondenterna skulle ha olika uppfattningar eller 

förvirras av ordets innebörd.  Den öppna frågan syftade inte till ett specifikt område av skälet 

att inte begränsa svarens vidd. Enkätens öppna fråga besvarades inte av alla respondenter. 

Anledningar till det kan vara att frågan krävt för mycket tid eller ansträngning från 

respondenterna. Enligt Carver (1997) är båda anledningar till att deltagare väljer från att avstå 

från en studie. Det kan också bero på att respondenterna som inte fyllt i den öppna frågan 

upplevt någon stressor de senaste dagarna. 

       Enkäterna delades ut vid en högskola till studenter inom respektive programs årskurs 

tre samt på flera arbetsplatser till yrkesverksamma personer i en kommun i Mellansverige. 

Vid enkätinsamlingen gällande studenterna, medförde valet att dela ut enkäter i pappersform 

under lektionstid ett högt deltagarantal i studentgrupperna.  Gällande yrkesinriktningarna var 

enkäter i pappersform funktionella i två av inriktningarna; lärare och sjuksköterskor, då 

många arbetade på samma arbetsplats och flertalet fyllde i enkäten. Detta bidrog till att ett 

begränsat antal arbetsplatser behövdes kontaktas vilket var tidssparande. Däremot hade 

yrkesverksamma inom PA färre personer på samma arbetsplats, vilket var tidskrävande vid 

datainsamlingen då fler arbetsplatser behövdes kontaktas. Av den anledningen hade det 

kunnat vara lämpligare att använt webbaserade enkäter för att få bättre tillgänglighet till de 

yrkesverksamma inom PA. Bättre tillgänglighet och ett högre deltagarantal gällande de 

yrkesverksamma skulle kunna ha stärkt studiens tillförlitlighet ytterligare. 

 



18 
 

Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka närmare om det föreligger skillnader i 

copingstrategier mellan kön, eller ålder. Det skulle även vara intressant att studera de 

yrkesverksamma inom PA, lärare och sjuksköterskor som arbetar statligt, kommunalt eller hos 

privat arbetsgivare för att jämföra hur deras copingstrategier eventuellt skiljer sig från 

varandra. Det skulle kunna belysa om olika val av copingstrategier kan bero på vilken 

organisationsform som anställda arbetar inom. I Carlsson´s (2013) studie föreligger det 

skillnader i hur chefer inom den offentliga respektive privata primärvården upplevde 

skillnader i den psykosociala arbetsmiljön där stress var en faktor. Cheferna i offentlig sektor 

skattade sin hälsa sämre än cheferna i den privata sektorn, och oavsett vilken sektor cheferna 

arbetade hos skapade de personliga copingstrategier enligt studien. Därför vore det intressant 

om en liknande studie genomfördes med medarbetare inom offentlig respektive privat sektor 

som respondenter inom yrkesinriktningarna PA, lärare och sjuksköterskor. 

         Då PA, lärare och sjuksköterskor är grupper som hjälper andra och hanterar andras 

stress vore det intressant att forska vidare på dessa yrkesinriktningar gällande stressorer och 

copingstrategier. Då skulle det vara spännande att genom en longitudinell studie undersöka 

om skillnader förekommer.
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Bilagor 

 Bilaga 1. 

MiniCope enkät 

Dessa påståenden gäller de sätt du hanterar stressfyllda situationer. Välj hur ofta eller hur sällan du agerar som påståendet 

säger när du befinner dig i en stressad situation. 

Det finns många sätt att hantera stressfyllda situationer på. Olika människor hanterar saker på olika sätt, vi är intresserade 

av hur du brukar hantera sådana situationer. Varje påstående säger något om ett särskilt sätt att klara av detta. Vi vill veta i 

vilken utsträckning du har gjort som påståendet säger, hur mycket eller hur ofta. Försök att vara så ärlig och sanningsenlig 

som möjligt. Besvara varje påstående för sig. Med detta menas att du inte ska oroa dig för att inte vara konsekvent i dina 

svar. Välj av följande fyra svarsalternativ: 

1 = Stämmer mycket ofta när det gäller mig 

2 = Stämmer något ofta när det gäller mig 

3= Stämmer mindre ofta när det gäller mig  

4 = Stämmer inte när det gäller mig 

 1 2 3 4 

1.   Jag har sysselsatt mig med andra aktiviteter.         

2.   Jag har ansträngt mig för att göra något åt situationen jag befinner mig i.         

3.   Jag har sagt till mig själv: ”det här är inte sant”.         

4.   Jag har använt alkohol eller andra droger för att må bättre.         

5.   Jag har fått emotionellt stöd från andra.         

6.   Jag har gett upp försöken at ta itu med situationen.         

7.   Jag har vidtagit åtgärder för att försöka förbättra situationen.         

8.   Jag har vägrat tro att detta har hänt.         

9.   Jag har sagt saker för att få mina obehagliga känslor att försvinna.         

10.  Jag har fått hjälp och råd från andra människor.         

11.  Jag har använt alkohol eller andra droger för att hantera situationer.         

12.  Jag har försökt att se på situationen med andra ögon, för att få det att verka 

mer positivt.         

13.  Jag har kritiserat mig själv.         



 

14.  Jag har försökt komma med en strategi om vad som behöver göras.         

15.  Jag har fått tröst och förståelse från någon.         

16.  Jag har gett upp försöken att hantera situationen.         

17.  Jag har letat efter något positivt i det som händer.         

18.  Jag har valt att skämta om situationen.         

19.  Jag har gjort andra saker för att kunna skingra tankarna.         

20.  Jag har valt att acceptera situationen.         

21.  Jag har uttryckt mina negativa känslor.         

22.  Jag har försökt att finna tröst i min religion.         

23.  Jag har försökt att få råd och hjälp från andra människor om vad jag ska göra.         

24.  Jag har fått lära mig att leva med dessa situationer.         

25. Jag har funderat mycket på vilka åtgärder man skulle kunna vidta för att 

förbättra dessa situationer.          

26.  Jag har skyllt på mig själv när dessa situationer har uppstått.         

27.  Jag har bett eller mediterat.         

28.  Jag har drivit med sådana situationer.         

  

  

  



 

Bakgrundsformulär 

 

Kön 

        Kvinna 

       Man 

 

Hur gammal är du? 

……….. år 

 

Vilken omständighet har orsakat mest stress för dig de senaste dagarna? 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

 Bilaga 2. 

Information angående enkätundersökningen 

Hej! 

Vi är två studenter på Gävle Högskola som läser sista terminen på Personal- och 

arbetslivsprogrammet som ska göra vårt examensarbete. Syftet med 

examensarbetet är att studera vilka omständigheter som framkallar stress samt 

vilka metoder som används för att hantera stress. 

Ditt deltagande är frivilligt. Dina svar behandlas anonymt, det vill säga att inga 

svar kommer att kunna kopplas till dig personligen. 

Om du vill se studiens resultat, kontakta oss så skickar vi vårt examensarbete till 

dig när arbetet är färdigställt. Mejla då i sådana fall:  

Lucy: xxx@xxx.com eller Sanna: xxx@xxx.com 

 

Tack för att du tar dig tid att medverka! 

Lucy Braga och Sanna Mählby 

 

 

 

 

  

 

 


