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EN VALIDERING AV LIFE CONTENT QUESTIONNAIRE* 

 

Hanna Kviman och Helena Tronner  
 
Vardagslivets belastning har en stark påverkan på människors 
välbefinnande, men utbudet av reliabla och valida mätinstrument 
är inte tillräckligt stort. Syftet med föreliggande studie är att göra 
en systematisk utvärdering av Life Content Questionnaire (LCQ), 
en enkät baserad på Krav-Kontroll-Stöd-modellen avsedd att mäta 
generell belastning i vardagen. Undersökningsdeltagarna var 272 
föräldrar; kvinnor och män boende i Stockholms kommun med 
minst ett barn 0-16 år. LCQs psykometriska egenskaper mättes 
både genom en kvantitativ och med en kvalitativ studie. 
Inledningsvis genomfördes reliabilitetsberäkningar och en 
jämförande statistisk analys mot andra stress- och 
utbrändhetsmått. Därefter utfördes semistrukturerade metod-
orienterade intervjuer kring var och en av skalans frågor. 
Tematisk analys användes i databearbetningen av intervjuerna. 
Resultatet visade att LCQ är ett reliabelt och valitt instrument. 
LCQ var approximativt normalfördelat och korrelerade 
signifikant med ett stress- och ett utbrändhetsmått. 
Kontrolldelskalan föll ut i två komponenter och respondenterna 
uppfattade fråga 5 (angående motstridiga krav) väldigt olika samt 
påpekade att de påståenden som mäter socialt stöd var svåra att 
skilja åt.  
 
Nyckelord: Krav-Kontroll-Stöd, validering, Life Content 
Questionnaire, belastning, föräldrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Forskningsanslagen till denna uppsats kommer från Barncancerfonden. Vi vill först och 
främst tacka vår huvudhandledare Annika Lindahl för sin hjälp och sitt engagemang. 
Vidare tack går till vår handledare på universitetet, Ulf Lundberg, för sin kunskap och 
effektivitet samt Lennart Högman som alltid tagit sig tid att förklara. 
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I n l e d n i n g 
 
Det utbredda stressproblemet 
 
Stress är idag ett stort samhällsproblem. Vårt konkurrensinriktade och stressade samhälle 
utsätter oss för både fysiska och psykiska påfrestningar. Oförmåga att hinna med och 
känslor av att inte räcka till är några stressfaktorer vars konsekvenser kan leda till 
ohälsosamma reaktioner på stress i människokroppen. Den stressrelaterade ohälsan ökar 
påtagligt inom samtliga samhällssektorer. Idag lägger vi alltmer av vår tid på arbetet. 
Även tiden hemma inskränks av kvällsarbete, distansarbete, uppkoppling och ständig 
tillgänglighet. Då restiderna dessutom ofta är långa för familjer innebär det färre timmar 
tillsammans. Sedan 1987 har småbarnsföräldrar förlorat tre timmar ledig tid per vecka 
(Jürisoo, 2001).  
 
Vad är stress och utbrändhet? 
 
Stress är ett tillstånd i organismen som kännetecknas av psykologiska, beteendemässiga, 
perceptuella och fysiologiska reaktioner. Det är en alarmreaktion som utlöses när något 
som är väsentligt saknas. Stress är en nödvändig överlevnadsfunktion som förekommer 
överallt i djurriket, inom alla kulturer och i alla åldersgrupper (Eriksen & Ursin, 2005). 
Enklast kan man definiera stress som ”ett tillstånd i vilket organismens balans mellan 
resurser och belastning rubbas” (Perski, 2002, s 37). Begreppet stress uppkom på 1950-
talet. Hans Seyle genomförde en studie med råttor för att undersöka hur organismer 
reagerar vid stora påfrestningar. Trots att påfrestningarna var olika uppvisade råttorna 
samma typ av stressymtom, t ex ökad förekomst av magsår, förstorade binjurar och 
förtvinad immunaktiv vävnad. Detta kroppsliga reaktionsmönster som utlöstes vid 
allvarliga ”hot” valde han att felaktigt kalla ”stress” (= tryck, spänning) då han egentligen 
menade ”strain” (= ansträngning, belastning) (Folkow, 2002). Ordet ”strain” härstammar 
från teknologin och beskriver spänningen i brobalkarna när det över bron rullar ett 
järnvägståg. Idag när man talar om belastning, ”strain”, handlar det vanligtvis om 
kombinationen av höga krav och låg kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Begreppet 
stress används för att beteckna fyra olika fenomen: själva stimuleringen, upplevelsen av 
stimuleringen, den fysiologiska och psykologiska reaktionen samt återkoppling och 
upplevelse av reaktionen (Eriksen & Ursin, 2005). En långvarig stress kan leda till 
utbrändhet och detta definieras som ”ett långvarigt negativt, arbetsrelaterat sinnestillstånd 
hos ”normala” individer, framför allt karaktäriserat av utmattning, olust, en upplevelse av 
nedsatt kapacitet, minskad motivation och utveckling av negativa och destruktiva attityder 
och beteenden i arbetet. Detta psykologiska tillstånd utvecklas gradvis men det kan ta 
lång tid innan individen själv blir medveten om det. Det uppstår en situation av bristande 
överensstämmelse mellan ambitioner och verklighet. Ofta hamnar individen i en ond 
cirkel på grund av brist på adekvata copingstrategier” (Schaufeli & Enzmann, 1998). 
Denna definition betonar bara arbetslivets betydelse. Enligt psykiatriska diagnostiska 
manualen DSM-IV innebär utmattningssyndrom framför allt en påtaglig brist på psykisk 
energi eller uthållighet på grund av långvarig stress, men den innehåller inte något 
ställningstagande till om stressen är relaterad till arbetet eller inte. Samma sjukdomsbild 
kan ses även vid långvarig stress som inte är relaterad till arbetet utan beror på andra typer 
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av långvariga påfrestningar, såsom långvarig arbetslöshet eller långvariga 
relationsproblem (Socialstyrelsen, 2003). Lennart Levi (1985) menar att en individs 
passform kan förändra värdet av en stressituation. Med detta avser författaren att vi har 
olika behov, sätt att fungera, inre tempon och energimängd. Därför passar vissa livs- och 
arbetssituationer oss olika bra. En bra passform kan vara ett gott skydd mot många 
påfrestningar och vice versa. Människan är i grunden byggd för stress, men i nutidens 
samhälle utsätts vi för andra sorters belastningar än den människokroppen biologiskt är 
rustad för, vilket kan leda till en ohälsosam stress (Folkow, 2002). Hamnar man i 
situationer där kraven under en lång tid överstiger ens resurser och ändå kämpar vidare 
kan ett allvarligt sjukdomstillstånd uppkomma: stresskollaps, eller utmattningsdepression, 
som det vanligen kallas. Denna kan komma till uttryck i en akut hjärt-kärlsjukdom, som 
hjärt- eller hjärninfarkt, som en muskuloskelettal sjukdom, eller som en infektions-, mag-, 
tarm- eller hudsjukdom. Dessa kan orsaka långvarig sjukskrivning eller pensionering 
(Perski, 2002).  
 
Stressproblem på samhällsnivå  
 
Idag lider ungefär två av tre svenskar av stress och över hälften av sjukskrivningarna i 
Sverige är direkt eller indirekt relaterade till stress (Rylander, 2001). Enbart mellan 1998 
och 2000 fördubblades kostnaden för långtidssjukskrivningar i Sverige. De vanligaste 
sjukskrivningsorsakerna har ändrats sedan början av 1990-talet från att handla om fysiska, 
muskulära besvär till psykiska orsaker. De främsta anledningarna till sjukskrivningar är 
istället depression, stressreaktioner och utbränning (Johansson, 2002). Enligt en rapport 
från Statistiska centralbyrån 1998 har kombinationen höga krav och dålig kontroll på 
arbetet ökat under nittiotalet, och störst har problemen blivit för kvinnor. Antalet personer 
sjukskrivna i mer än ett år har från 1997 till 2002 stigit från strax under 20 000 för män 
till närmare 45 000 och från strax under 30 000 till strax över 80 000 för kvinnor. Detta 
kan tolkas både faktiskt och strukturellt; dels har samhället har ändrat sin attityd till stress, 
d v s att det inte längre är främmande att sjukskrivas p g a stressymtom, dels har stressen i 
samhället har ökat, menar Lundberg (2004). Sömnen har stor betydelse för vår hälsa och 
sömnstörningar kan innebära sjukdomsrisker. Ett tydligt symptom på stress är att sömnen 
blir lidande. Idag ses sömnsvårigheter som ett problem på samhällsnivå, då vi i allmänhet 
lever i ett för högt tempo och inte tar oss tid att sova ordentligt. De senaste 20 åren har 
svenskarna minskat sin sömn med en timme per natt. Dessutom kan brist på djupsömn 
vara en av de viktigaste orsakerna till utbrändhet (Åkerstedt, 2001). I flertalet studier har 
man funnit ett samband mellan förkortad sömntid och risken för hjärt- och kärlsjukdom 
(Perski, 2002).  
 
Socioekonomisk status  
 
Med socioekonomisk status och dess effekter på hälsan menas vanligen skillnader i 
utbildningslängd, inkomst och yrkesstatus, men även materiella tillgångar och 
boendestandard.  Kopplingen mellan hälsa och socioekonomisk status är mycket starkare 
än man tidigare trott (Lundberg, 2004). Det finns ett tydligt samband mellan en hög 
stressnivå och en stor oro för ekonomin (Perski, 1999). Flertalet studier visar att vuxna 
och barn i lägre socioekonomiska skikt löper större risk att få smittsamma infektioner, i 
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synnerhet i andningsorganen. Vidare drabbas barn till föräldrar med en lägre utbildning 
oftare av förkylningar, öroninflammationer, lunginflammation och influensa än barn till 
föräldrar med högre utbildning. Därtill finner man att personer med högre utbildning i 
genomsnitt är mindre överviktiga, röker mindre, motionerar mer på fritiden och har bättre 
matvanor. I en studie från Storbritannien finner man en högre dödlighet i hjärt- och 
kärlsjukdomar hos lågutbildade än hos de med en högre utbildning. Dessutom utsätts de 
som växer upp i ett lägre samhällsskikt för fler stressande livshändelser än de som 
kommer från mer privilegierade förhållanden (Lundberg, 2004).  
 
Könsaspekter av stress 
 
Sedan slutet av 80-talet förvärvsarbetar lika många kvinnor som män i Sverige, även om 
de inte i samma utsträckning som män arbetar heltid (SCB, 1998). Lundberg, Mårdberg 
och Frankenhaeuser (1994) har i en studie visat att kvinnor trots heltids förvärvsarbete 
behållit huvudansvaret för hem och barn samt organisationsansvar om äldre anhöriga och 
andra närstående. Detta medför att en stor andel kvinnor i vissa perioder av livet har en 
mycket hög total arbetsbörda som kan leda till stress, otillfredsställdhet och sämre 
utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Ökade krav från både arbete och hem kan ge en 
högre risk för utmattning. Kvinnor har oftare repetitiva arbetsuppgifter och lägre grad av 
inflytande än män vilket ytterligare ökar stressbelastningen, (Ekman & Arnetz, 2005). 
Sjukligheten är betydligt högre hos kvinnor än hos män. Under 90-talet har andelen 
kvinnor med arbeten som innebär hög anspänning stigit från ungefär en fjärdedel till en 
tredjedel. Den största ökningen av sjukskrivningar för kvinnor finns i den offentliga 
sektorn med yrken där man oftast uppger höga krav och dålig kontroll över arbetet, såsom 
lärare och vårdyrken. Den högsta andelen med hög anspänning redovisas för kvinnliga 
tjänstemän på mellannivå, 42 %, vilket nästan är dubbelt så stor andel som motsvarande 
kategori för män. Medelålders kvinnor som arbetar inom den offentliga sektorn är 
överrepresentarerade vad gäller långtidssjukskrivningar i Sverige (Johansson, 2002). 
Andelen män med arbeten som innebär hög anspänning har ökat signifikant i båda 
grupperna under 90-talet utan att för den skull nå upp till kvinnornas nivå. Kvinnornas 
vanligaste hälsoproblem är muskuloskelettala problem, såsom värk i nacke, skuldra och 
rygg. Att kvinnor generellt tycks dra det tyngsta lasset styrktes i ytterligare en studie av 
Lundberg (2004). Kvinnorna rapporterade en högre total arbetsbörda, upplevde mer stress 
i yrkeslivet och högre grad av konflikt mellan de olika uppgifterna än män. Av resultatet 
framgick att kvinnorna hade större ansvar för hushållet oavsett om det fanns barn eller 
inte, detta ansvar steg i takt med antal barn. Detta tror författarna kan vara en bidragande 
orsak till att fler kvinnor än män lider av både fysiska och psykiska symtom samt 
konsumerar fler läkemedel och är mer sjukskrivna än män.  
 
Krav 
 
De psykologiska krav människor ställs inför har stor betydelse för förekomsten eller 
frånvaron av stress. Med arbetskrav menar Karasek och Theorell (2003) de yttre, fysiska 
och psykiska krav som individen ställs inför i sin miljö. Det finns olika typer av 
arbetskrav, t ex kognitiva, kvalitativa, kvantitativa och emotionella. Med kognitiva krav 
menas hur mycket man måste hålla i huvudet för att klara av uppgifter samt vilken grad 
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av koncentration och logisk förmåga uppgiften kräver. Kvalitativa krav kan beskrivas som 
hur svåra uppgifter man har. Kvantitativa krav handlar om hur många moment uppgiften 
består av. Dessa handlar om hur hårt vi arbetar, och hänger samman med krav på 
deadlines, antal varor eller tjänster som måste produceras/utföras per tidsenhet. 
Emotionella krav handlar ofta om kraven på att dölja emotioner, vilket är vanligt i t ex 
vårdande yrken. För höga psykologiska krav har i forskning visat sig ha en negativ 
inverkan på hälsa (Karasek & Theorell, 1990). 
 
Kontroll 
 
Kontroll handlar om hur mycket inflytande den anställde har över sitt arbete. Detta 
begrepp innefattar både kontroll över själva arbetet och över kunskaps- och 
färdighetsanvändandet. Att ha kontroll över sitt arbete kan beskrivas i termer av det 
handlingsutrymme som finns vad gäller arbetsuppgifternas planering och utförande. Att 
ha kontroll över kunskaps- och färdighetsanvändande innebär att ens arbetsuppgifter är 
tillräckligt varierade och att det finns möjlighet till nyinlärning samt att arbetet innehåller 
kreativa och problemlösande delar (Karasek & Theorell, 1990). Forskning har visat att 
kontroll är ett betydande begrepp att undersöka i samband med stress. Angerstedt och 
Mendel (2006) visar i sin studie att individer med en högre grad av kontroll uppvisar ett 
högre välbefinnande än individer med låg kontroll. Dessutom visar en riksomfattande 
arbetsmiljöundersökning att kvinnor och män med liten påverkansmöjlighet hade klart 
ökad risk för långtidssjukskrivning. Upplevdes dessutom bristande stöd från 
arbetskamrater blev sambandet ännu tydligare (Theorell, 2005). Enligt J P Henry är två 
processer centrala för att förstå den psykosociala situationen: ”att kämpa för kontroll” och 
”att bli av med kontroll”, (Henry & Stephens, 1977). Medan att ”kämpa för kontroll” 
hänger ihop med arousal och mobilisering av energi hänger att ”bli av med kontroll” ihop 
med mekanismer att dra sig undan. Detta gäller både i arbete och utanför.  
 
Socialt stöd 
 
Socialt stöd handlar om det stöd människor upplever att de får från sin omgivning.  
Upplevelsen av socialt stöd kan påverka hur individen klarar en stressande situation och 
individens reaktioner. När livet ställer hårda krav och man tappar kontrollen över sin 
situation utgör de sociala nätverken ett stort skydd. Man kan säga att socialt stöd fungerar 
som en buffert mot stress. Individer som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd 
har visat sig utveckla färre stressymtom än andra (Perski, 1999). Socialt stöd har stor 
betydelse för personligt välmående och mental hälsa (Myers 2000). De personer som har 
starkt socialt stöd är mer stresståliga, har lättare att hantera förändringar och kriser och 
lever längre än de som saknar socialt stöd (O’Connor 1992). Socialt stöd kan också 
reducera stress genom att personerna i fråga hjälper till att utvärdera stressorerna eller 
problemen, ändra copingstrategier eller genom att påverka det sätt personen som tar emot 
stöder uppfattar sig själv och det aktuella problemet (Cohen & Wills, 1985). Motsatsen till 
socialt stöd är att stå ensam utan att vara hjälpt av någon, vilket förstärker den svåra 
situationen. Har man inget socialt stöd är man känsligare för belastning och stress. Brist 
på socialt stöd är alltså en faktor som direkt påverkar uppkomsten av stressreaktioner. 
Den skyddsfaktorn har till stor del fallit bort i individualistiska samhällen som det svenska 
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(Perski, 1999). Man har även funnit att både män och kvinnor löper mycket större risk för 
kranskärlsjukdom om de saknar stöd från arbetskamrater eller familj och att risken för 
hjärtsjukdom blir ännu större om någon med svagt stöd nyligen också har gått igenom 
svåra livshändelser eller kriser (Orth-Gomér & Undén, 1990). Därtill kan avsaknad av 
socialt stöd leda till ångest, depression och psykosomatiska problem (Duck, 1983).  
 
Krav-Kontroll-modellen 
 
Amerikanen Robert Karasek lanserade Krav-Kontroll-modellen (job strain model) på 
1970-talet. Det är en modell främst för att analysera arbetsrelaterade stressfaktorer som 
förklaringsvariabler till hjärt- och kärlsjukdom. Denna modell har därefter utvecklats 
tillsammans med den svenska forskaren Töres Theorell och blivit en dominerande modell 
som används ofta, såväl nationellt som internationellt för att kartlägga psykosociala 
arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Enligt denna 
modell är förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i arbetssituationen 
avgörande för om det för individen uppstår arbetsrelaterad belastning (strain). Höga krav i 
sig är inte skadligt, och enbart lite kontroll är inte heller negativt för hälsan, enligt 
Theorell och Karasek, utan kombinationen av dessa två. Hög arbetsbelastning och låg 
kontroll leder till ett sämre välbefinnande enligt Day och Jreige (2002). Karasek och 
Theorell (1990) har också visat på att ökade krav medför ökad arousal. En hög nivå av 
yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, ”egenkontroll” skapar ett 
tillstånd av negativ spänning som på sikt kan leda till psykisk och fysisk ohälsa, såsom 
ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, magbesvär, ryggont, depression mm (Lundberg & Wentz, 
2004). Däremot kan låga krav orsaka depression, hävdar Theorell och Karasek. I 
arbetslivet kan det vara en situation där man upplever att man aldrig får utmaningar och 
gör nytta. Sjukskrivning och arbetslöshet är exempel på livssituationer som präglas av 
låga krav. Långtidssjukskrivningar kan också orsaka depressioner. En kombination av 
höga krav och hög kontroll leder däremot till ett tillstånd av positiv aktivitet som 
underlättar utveckling och inlärning. Ju större kontroll individen upplever desto högre 
krav från miljön kan hon klara av utan negativa effekter. Krav definieras som 
psykologiska stressfaktorer i arbetssituationen, t ex kvalitets- och säkerhetskrav, tidspress 
och stor arbetsmängd. Kontroll definieras dels som graden av egenkontroll och 
självbestämmande, dels som stimulans och utveckling, t.ex. genom variation i 
arbetsuppgifter (Karasek, 1979). Theorell (2002) menar att kontroll är en förutsättning för 
att kunna hantera stress, ta kommando över sin vardag och över oförutsedda situationer. 
När man är nära att förlora kontrollen över sin egen situation kan en stressreaktion uppstå 
och då är det extra viktigt att man anstränger sig för att återvinna den.  
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Aktiva jobb 
Produktiviteten ligger i topp hos 

de som har höga krav på sig och stort 
inflytande över sitt arbete. 

 
Spända jobb 

Höga krav men inget inflytande över 
arbetet skapar stressade medarbetare. 

Lågt inflytande leder också till 
lägre produktivitet. 

 
Passiva jobb 

Låga krav och dåligt inflytande skapar 
 passivitet både i jobbet och privat. 

 
Figur 1.  Krav-Kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990)            Avspända jobb 

De som har låga krav 
          och stort inflytande över arbetet 

är avspända och mår oftast bäst. 
         

Den ursprungliga Krav-Kontroll-modellen har fått en del kritik för sin enkelhet och att 
den förbiser andra aspekter förutom krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Den 
huvudsakliga kritiken mot Krav-Kontroll-modellen är att den främst är inriktad på 
industriella miljöer och endast skiljer på två yrkeskategorier: tjänstemän och arbetare. 
Detta gör att t ex människovårdande yrken hamnar utanför modellen. Vidare har kritik 
riktats mot att modellen har som mål att generalisera antaganden till alla typer av arbeten, 
vilket leder till breda tester med tvärsnittsdesign (Siegrist, 1996). Modellen har senare 
kompletterats med en tredje faktor, kallad socialt stöd (House, 1981).  
 
Job Content Questionnaire – ett mått på belastning 
 
 Job Content Questionnaire (hädan efter benämnt JCQ) är ett självadministrerat 
frågeformulär som avser mäta sociala och psykologiska faktorer på arbetet (Karasek 
1985). Frågeformuläret är baserat på Krav-Kontroll-Stöd-modellen där olika skalor, (a) 
"decision latitude" (beslutsfrihet), (b) psykologiska krav och (c) socialt stöd används som 
mått för att mäta risken för arbetsrelaterad belastning (strain). Grad av krav respektive 
kontroll är de kändaste dimensionerna som formulärets skalor mäter, men ytterligare tjugo 
aspekter av arbetet och individen tas upp (Karasek, Brisson, Kawakami, Amick, Houtman 
& Bongers 1998). Den kortversion av JCQ som kallas "The Swedish Demand-Control-
Support Questionnaire" (Den svenska enkäten för Krav-Kontroll-Stöd-modellen) är den 
version som LCQ direkt bygger på. Den korta versionen har 27 frågor och den ofta 
rekommenderade version har 49 frågor. Frågorna på JCQ är generella vilket gör 
frågeformuläret applicerbart på de flesta arbetsplatser. Formulärets skalor har använts för 
att förutspå arbetsrelaterad stress och hjärtsjukdom i både USA och Sverige.  Formuläret 
är numer översatt till flera språk. "Skill discretion" (kunskapskontroll) och "desicion 
authority" (beslutsrätt) är två koncept som sammanslagna kallas för "decision latitude" 
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(beslutsfrihet) av Karasek och Theorell. Beslutsfrihet utgör tillsammans med 
psykologiska krav de två dimensionerna i Krav-Kontroll-modellen (Karasek & Theorell 
1990). 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Övergripande syfte med denna studie är att inom ramen för ett pågående projekt vid 
Karolinska Institutet undersöka möjligheten att tillämpa Krav-Kontroll-Stöd-modellen på 
ett bredare område än som hittills enbart arbetslivet. Uppsatsen syftar till att göra en 
systematisk utvärdering av enkäten LCQ, som är en ny, omarbetad version av JCQ. LCQ 
avser, till skillnad från JCQ, att mäta generell belastning, d v s även utanför arbetslivet. 
Övergripande frågeställningar är: Mäter LCQ generell belastning? Mäter de tre 
delskalorna upplevelse av krav, kontroll respektive socialt stöd?  
 
Anledningen till att vi avser använda Krav-Kontroll-modellen för att mäta belastningen 
utanför arbetsplatsen är vår uppfattning att arbetet i hemmet kan vara minst lika krävande 
som på en arbetsplats. Därtill har föräldrar en större arbetsbörda i hemmet än personer 
utan barn. Detta extraarbete saknar ofta den struktur man kan finna på en arbetsplats med 
tydliga prioriteringar och ansvarsområden, fasta arbetstider, möjlighet till omedelbar 
förstärkande feedback samt delegeringsmöjligheter av vissa uppgifter. I termer av krav 
och kontroll skulle det innebära att hemmet som arbetsplats ställer höga krav på föräldrar 
men inte ger samma möjligheter till kontroll som vissa arbetsplatser utanför hemmet. Då 
det har visat sig att JCQ är applicerbar på arbetslivet (Karasek, Brisson, Kawakami, 
Amick, Houtman & Bongers 1998) är vår hypotes att LCQ, omarbetad från JCQ till att 
handla om livet även utanför arbetet, kan mäta generell belastning. Anledningen till att 
validera en enkät som mäter belastning kan vara att dubbelarbetet för föräldrar inte fångas 
upp i enkäter anpassade för arbetslivet. Om man lyckas skapa en metod att mäta 
människors totala belastning i livet, kan detta medföra att vården erhåller ett 
undersökningsinstrument att tidigare fånga upp människor som befinner sig i riskzonen 
för ohälsa.  
 
Egna hypoteser 
 
LCQ innehåller tre delskalor: krav, kontroll och socialt stöd. Skalorna är vända så att ju 
högre resultat man har på delskalorna, desto mer belastning upplever man i den 
dimensionen. Med andra ord innebär ett högt resultat på Krav höga krav, ett högt resultat 
på Kontroll brist på kontroll, samt ett högt resultat på Socialt stöd avsaknad av socialt 
stöd. Summan av delskalorna ger värdet på LCQ total, där ett högre värde indikerar en 
högre belastning (Perski, 1999). 
 
Våra egna hypoteser är:  
- att krav inte nödvändigtvis behöver korrelera med kontroll, då det ena inte tvunget 
behöver förutsätta det andra. T ex kan det finnas individer med höga krav och låg kontroll 
lika gärna som individer med låga krav och hög kontroll.  
- att det finns ett svagt positivt samband mellan kontroll och stöd eftersom ett bra socialt 
stöd kan ge en känsla av mer kontroll 
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- att det finns en svag positiv korrelation mellan krav och stöd, då man kanske inte 
upplever sina krav vara lika betungande om man har ett bra socialt stöd.  
- att LCQ kommer att svagt positivt korrelera både med ett mått på subjektivt upplevd 
stress och med ett mått på utbrändhet.  
- att man möjligen kommer att finna en något starkare korrelation mellan LCQ, som mäter 
belastning” och stresskalan, än korrelationen med måttet på utbrändhet.  
 
                                                                      M e t o d 
 
Utvärderingen av LCQs reliabilitet och validitet skedde på två sätt genom dels statistiska 
beräkningar, dels beskrivande uppgifter utifrån intervjuer. För att studera reliabiliteten 
använde vi Cronbach’s alpha, korrelationer inom LCQ och faktoranalys. Validiteten 
mättes genom samband med andra instrument samt med uppgifter från strukturerade 
metodorienterade intervjuer kring var och en av skalans frågor. Därtill togs följande 
beskrivande uppgifter för LCQ fram: central- och spridningsmått samt relation mellan 
LCQ total och bakgrundsvariablerna kön, utbildning och ekonomi, som tidigare visat sig 
ha betydelse för nivå av stress. 
 

Kvantitativ del 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Undersökningsdeltagare för den kvantitativa delen var 1616 kvinnor och 111 män i en 
ålder mellan 23 och 65 år. Av dessa var 225 födda i Sverige och 46 var födda utanför 
Sverige. Vad gäller arbetssituationen arbetade 153st heltid, 39st 50 % eller mer, 3st 50 % 
eller mindre, 32st var barnlediga, 7st var arbetslösa, 7st studerade, 5st var sjukskrivna, 4st 
arbetade och studerade och 21st hade en annan arbetssituation. I snitt fanns 1,88 barn i 
familjen. 
 
Procedur 
 
Undersökningsdeltagare beställdes av vår handledare inom ramen för ett av sina projekt 
från SPAR (statliga personadressregistret) ett slumpmässigt urval med två urvalskriterier: 
vårdnadshavare (50 % kvinnor och 50 % män) med minst ett barn i åldern 0-16 år samt 
boende i Stockholms kommun. Ursprungligen inviterades 450 föräldrar (225 kvinnor, 225 
män); två stycken meddelades av anhöriga inte vara tillgängliga för undersökningen pga. 
flytt till utlandet resp. sviter efter en stroke. Ett invitationsbrev, en beskrivning av studien, 
frågeformulär, en talong om att de ville avstå från deltagande, samt ett portofritt 
svarskuvert skickades ut till deltagarna. Tre påminnelser skickades ut till dem som då 
ännu inte svarat en, tre och sex veckor efter invitationsutskicket. Av dessa 448 svarade 
totalt 295 st, vilket ger en svarsfrekvens på 66 % med könsfördelningen 175 kvinnor och 
120 män. Dessa fyllde i LCQ, Perceived Stress Scale (PSS) och Shirom-Melamed 
Burnout Questionnaire (SMBQ). Försökspersonerna fyllde även i ett antal frågor om 
demografiska uppgifter och andra bakgrundsdata innan LCQ, nämligen ålder, kön, 
ekonomisk situation, antal barn, ev. utländsk härkomst och årtal man kom till Sverige, 
utbildning, arbete, totalt antal barn i familjen, antal barn 6 år eller yngre, antal barn 7-12 
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år, antal barn 13-18 år, antal barn 18 år och uppåt, antal barn som bor i familjen heltid, 
antal barn som bor i familjen halvtid, samt antal barn som bor i familjen mindre än 
halvtid. Vad gäller den kvantitativa delen har projektet granskats och godkänts av 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (diarie-nr 2005/203-31/2).  
 
Mätmetoder 
 
De bakgrundsvariabler vi tagit hänsyn till i denna studie var kön, utbildning och 
ekonomisk situation. Det fanns tre nivåer på utbildning: grundskole-, gymnasie- och 
högskolenivå. Då så få undersökningsdeltagare enbart hade grundskoleutbildning valde vi 
att dikotomisera de tre grupperna till två så att de med grundskole- och 
gymnasieutbildning hamnade i samma grupp medan de med högskoleutbildning hamnade 
i en egen grupp. Frågan som undersökte ekonomisituationen var formulerad ”Är du ofta 
bekymrad över hur du ska få ekonomin att gå ihop?” och försökspersonerna kunde kryssa 
i ”stämmer helt”, ”stämmer ganska bra”, ”stämmer inte särskilt bra” och ”stämmer inte 
alls”. I resultaten kunde man se en tydlig dikotomisering i oron för ekonomin, där en 
större oro skapade en tydligt större stress än en mindre, men skillnaderna är inte så stora 
att man kan utläsa skilda resultat för alla fyra grupperna. Vi valde därför att slå ihop de 
två grupperna med mest oro och de två grupperna med minst oro och göra analyser på 
detta. 
 
Life Content Questionnaire (LCQ) är en enkät med 17 frågor baserad på Krav-Kontroll-
Stöd-modellen (se appendix 1). Den är översatt omarbetad från JCQ av Aleksander Perski 
och Töres Theorell för att över huvud taget bättre passa in i livet utanför arbetet. Skalan 
har använts kliniskt men är ännu inte systematiskt utvärderad. Följande svarsalternativ 
ges: ”Ja, ofta”, ”Ja, ibland”, ”Nej, sällan” och ”Nej, så gott som aldrig”. LCQ har formatet 
av en Likertskala och för beräkningen har 0-1-2-3 omkodats till 1-2-3-4. Frågorna 1, 2, 3, 
4, 5 och 9 har också vänts. De första fem frågorna på skalan berör kravsituationen. Fråga 
ett till fyra handlar om mängdkrav, medan fråga fem handlar om förekomst av motstridiga 
krav. Fråga sex ingår i kontroll-delskalan. Där mäts den aspekt av kontroll som på 
svenska brukar kallas för ”kunskapskontroll”, vilket kort och gott tar upp huruvida man 
får lära sig nya saker i sitt liv eller inte. Fråga sju till elva återspeglar graden av kontroll. 
Fråga sju och åtta handlar om ”skill discretion”, vilket handlar om den svarandes inre 
förmågor, såsom skicklighet och påhittighet. Fråga tio och elva berör "decision authority" 
och speglar friheten kunna bestämma hur och vad som ska göras i ens liv. Fråga nio 
handlar om upplevelsen av monotoni och ingår i ”skill discretion” (intervju med Töres 
Theorell 2005). Påstående tolv till sjutton mäter graden av socialt stöd.  
 
The Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983) är ett ofta 
använt psykologiskt stressinstrument som översatts till svenska av Eskin och Parr (1996) 
(se appendix 2). Instrumentet avser mäta i vilken grad situationer i livet uppfattas som 
stressande och ämnar fånga upp nivån av upplevd stress av dagliga påfrestningar, 
betydelsefulla händelser och förändringar i copingresurser. Frågeformuläret består av 14 
frågor, med en femgradig skala (0= aldrig, 1= sällan, 2= ibland, 3= ganska ofta, 4= 
mycket ofta). Frågornas poäng summeras till ett totalvärde på PSS där ett högre resultat 
antyder en högre stressnivå. Vad gäller PSS har svarsformatet ändrats och omkodats från 
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0-1-2-3-4- till 1-2-3-4-5. Därtill har frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 13 vänts och kodats 
tvärtom då frågorna var ställda på det viset. 
 
Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ) är ett instrument som är konstruerat att 
mäta utbrändhet (se appendix 3). SMBQ består av 22 frågor som är graderade från 1 
(nästan aldrig) till 7 (nästan alltid). Ett medelvärde av respondenternas svar räknas ut på 
SMBQ, där ett högre resultat antyder en högre grad av utbrändhet. SMBQ kan delas in i 
subskalorna Känslomässig/Fysisk trötthet, Håglöshet, Spändhet och Mental Trötthet 
(Melamed, Kushnir & Shirom 1992). På SMBQ har frågorna 2,5,7,11 och 14 vänts så att 
svaret 1 blir värdet 7 och vice versa. 
 
Statistiska beräkningar 
 
De statistiska beräkningarna gjordes i dataprogrammet SPSS. Endast respondenter som 
besvarat samtliga frågor i LCQ analyserades, totalt 272. I SMBQ och PSS tilläts ett 
internt bortfall på upp till 25 %; de frågor som inte besvarats ersattes med medelvärdet för 
de frågor som den aktuella individen besvarat i skalan. För att statistiskt validera LCQ 
utfördes följande statistiska beräkningar: 1. beskrivande statistik, 2. intern konsistens, 3. 
samband mellan delskalorna samt 4. samband med andra stress- och utbrändhetsmått. 
 
1. Beskrivande statistik 
 
Här ville vi med deskriptiv statistik visa hur gruppen har besvarade LCQ total och dess tre 
delskalor. Därtill kontrollerades huruvida svaren är normalfördelade eller snedfördelade. 
Resultaten presenteras även i subgrupper, utifrån de tre demografiska bakgrunds-
variablerna kön, lägre- & högre utbildning, samt bättre och sämre ekonomi. Därefter 
genomfördes en faktoranalys för att reducera LCQs resultat till en mindre mängd 
bakomliggande faktorer. Följande beräkningar genomfördes: 
 

• Medelvärde, standardavvikelse, min– och maxvärde och snedfördelning på LCQ 
och de tre delskalorna krav, kontroll och socialt stöd 

 
• Oberoende tvåsidigt T-test för könsskillnader i totalpoäng på LCQ, och för de tre 

delskalorna krav, kontroll och stöd 
 

• Envägs ANOVA för skillnader i ekonomi i totalpoäng på LCQ, och för de tre 
delskalorna krav, kontroll och stöd.  

 
• Oberoende tvåsidigt T-test för skillnader i utbildning i totalpoäng på LCQ, och för 

de tre delskalorna krav, kontroll och stöd 
 

• Roterad varimax extraktionsfaktoranalys för alla frågor i LCQ 
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Reliabilitetsberäkningar 
 
Reliabilitet definieras som undersökningens förmåga att vid upprepade undersökningar 
erhålla samma resultat. Följande reliabilitetsberäkningar genomfördes: 
 
2. Intern konsistens 
 
Här presenteras Cronbach’s alpha, ett mått på intern konsistens mellan 0 och 1, för de tre 
delskalorna och för LCQ total. Genom en item-totalkorrelation undersöks möjligheten att 
någon fråga inte korrelerar med LCQ total utan drar åt något annat håll. Vi avser 
presentera korrelationen mellan LCQ total och var och en av delskalorna. Det ger en bild 
av hur mycket varje delskala bidrar till helhetsmåttet. Följande beräkningar har 
genomförts:   
 

• Cronbach’s alpha för LCQ total och de tre delskalorna krav, kontroll och socialt 
stöd 

• Item–total korrelation (varje fråga korreleras med totalpoängen på LCQ) 
 

• Korrelation mellan LCQ total och de tre delskalorna krav, kontroll och socialt stöd 
 
3. Samband mellan delskalorna 
 

• Korrelation mellan krav och kontroll, kontroll och socialt stöd samt mellan krav och 
socialt stöd 

 
Validitetsberäkningar 
 
Validitet handlar om huruvida ett test verkligen mäter den underliggande dimension den 
avser att mäta. Hög begreppsvaliditet innebär att mätresultaten bildar ett system som 
stämmer överens med de antagna relationer som gäller för de teorier som ligger till grund 
för konstruktionen av enkäten. Följande beräkningar genomfördes för att ta reda på LCQs 
begreppsvaliditet.  
 
4. Samband mellan LCQ och andra skalor  
 
Här beräknas korrelationen mellan LCQ total och stress- och utbrändhetsmåtten PSS och 
SMBQ. Därefter beräknas korrelationen för delskalorna krav, kontroll och socialt stöd och 
PSS samt SMBQ.  
 

• Korrelation mellan LCQ total och PSS 
 
• Korrelation mellan LCQ total och SMBQ  

 
• Korrelation mellan krav, kontroll och socialt stöd och PSS  

 
• Korrelation mellan krav, kontroll och socialt stöd och SMBQ  
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Kvalitativ del 
 
För att utöka validitetsprövningen av LCQ gjorde vi en serie intervjuer med syftet att 
fånga upp respondenternas förståelse av LCQ. Detta skedde genom en halvstrukturerad, 
metodorienterad intervju kring var och en av skalans sjutton frågor. Fokus skulle låg på 
deltagarnas subjektiva känslor, tankar och upplevelser. En strävan har varit att undvika 
ledande eller värderande frågor och istället använda öppna frågeställningar.  
 
Undersökningsdeltagare  
 
Till den kvalitativa delen av uppsatsen använde vi oss av bekvämlighetsurval och genom 
bekanta fann vi 10st respondenter efter samma kriterier som i det redan insamlade LCQ-
materialet, d v s föräldrar i Stockholms kommun med minst ett barn mellan 0 till 16 år. 
Av dessa var tre män och sju kvinnor; alla i åldersspannet 32-43. Totalt sett fanns det fyra 
ensamstående föräldrar och sex som levde i ett parförhållande.  
 
Procedur 
 
Rapportförfattarna i sin egenskap av försöksledare skapade oberoende av varandra 
följdfrågor till respektive frågor på LCQ-materialet, vilka sedan diskuterades och 
reviderades till ett bestämt material, (se appendix 5). Därtill skapades en exakt instruktion 
för tillvägagångssättet under intervjusituationen, (se appendix 4). Därefter kontaktade 
försöksledarna fyra respektive sex av respondenterna per telefon och skötte därefter 
intervjuerna självständigt. Intervjuerna utfördes i respektive försöksledares hemmiljö. 
Valet av plats och tid fick styras av möjligheten till minimala störningsmoment. Vi 
använde oss av en Mp3-spelare respektive en MD-spelare med mikrofon för att 
dokumentera intervjuerna. Då flera av frågorna kunde beröra ämnen av privat natur såg vi 
det som nödvändigt att ingen annan fanns i hemmet under intervjutiden. Intervjuerna 
sparades inte på hårddisk, utan på diskett för att måna om intervjupersonernas 
integritetsskydd. Den förskrivna instruktionen lästes upp för respondenterna varefter de 
fick fylla i LCQ-formuläret. Därefter sattes Mp3-spelaren eller MD-spelaren på och 
intervjupersonerna fick svara på frågan ”Vad tänker du på när du läser den här frågan?” 
för alla LCQs items, samt tillhörande följdfrågor (se appendix 5). Efter alla tio 
intervjuerna transkriberades dessa av respektive försöksledare. Intervjuerna tog 20-25 
minuter. 
 
Databearbetning 
 
För att analysera insamlat data användes induktiv tematisk analys. Tematisk analys är den 
mest grundläggande och använda kvalitativa metoden. Den går ut på att identifiera 
återkommande teman i materialet (Hayes, 2000). Data sorteras, struktureras och 
presenteras utifrån teman. Att metoden är induktiv innebär att den är empiristyrd och inte 
utgår ifrån någon teori. Istället utarbetas teman från intervjumaterialet (Langemar, 2004).  
 
Det transkriberade intervjumaterialet tolkades av försöksledarna, inledningsvis oberoende 
av varandra. Svarspoängen för varje fråga på LCQ skrev i marginalen på respektive 
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respondents transkriberade material. Texten gicks igenom och respondenternas förståelse 
för varje fråga tolkades. Endast de respondenter som instämt jakande på frågeställningen, 
d v s inte fått minsta möjliga poäng togs med. Den text som ansågs relevant för 
frågeställningen markerades i texten. Därefter sorterades och strukturerades dessa 
markerade partier och grupperades ihop under olika övergripande begrepp. Dessa begrepp 
utvecklades och modifierades till grundläggande teman med tillhörande underkategorier 
för varje fråga. Efter att försöksledarna nedtecknat dessa var och en för sig, diskuterades 
och komprimerades de olika förslagen till en omarbetad uppsättning gemensamma teman 
med tillhörande underkategorier.  

 
R e s u l t a t 

 
Resultaten kommer att presenteras i två olika delar: en kvantitativ del och en kvalitativ 
del. Vi inleder med en presentation av resultaten av LCQs statistiska beräkningar. Först 
presenteras den beskrivande statistiken om LCQ och dess tre delskalor i termer av 
normalfördelning alternativt snedfördelning med angett skewness värde. Därefter 
presenteras LCQ utifrån respondenternas bakgrundsvariabler: kön, ekonomi och 
utbildning. Vidare presenterar vi LCQs interna konsistens och en faktoranalys. Slutligen 
beskrivs sambanden mellan LCQs delskalor och samt sambanden mellan LCQ och 
stressmåttet PSS och utbrändhetsmåttet SMBQ. När vi sedan går in på de kvalitativa 
resultaten går vi igenom LCQs frågor i nummerordning och beskriver hur respondenterna 
uppfattat dessa i termer av grundläggande teman och tillhörande underkategorier. 
 
Enkel beskrivande statistik 
 
LCQ total visade sig vara approximativt normalfördelad med ett skewnessvärde på 0,24. 
Medelvärde (m) och standardavvikelse (sd) redovisas i tabell 1. Vad gäller delskalorna i 
LCQ var Krav något negativt snedfördelad med ett skewnessvärde på -0,47, Kontroll var 
approximativt normalfördelad med ett skewnessvärde på 0,19 och Socialt stöd påtagligt 
positivt snedfördelad med en skewness på 1,18.  
 
LCQ total i relation till tre demografiska bakgrundsvariabler 
 
Kön 
Vi fann könsskillnader på LCQ total där kvinnorna rapporterade högre medelvärden på 
LCQ total än männen, (t = -2,36; df = 270; p = 0,019). Vidare rapporterade kvinnorna mer 
Krav än männen, (t = -3,07; df = 270; p = 0,002). Inga signifikanta könsskillnader fanns 
för Kontroll eller Socialt stöd.  
 
Ekonomi 
Vi fann skillnader i ekonomisk situation på LCQ total där gruppen med störst oro för 
ekonomi rapporterar högre medelvärden på LCQ total än gruppen med mindre oro för 
ekonomin (t = 4,67; df = 270; p < 0,01). Vidare rapporterade gruppen med större oro för 
ekonomi något mer Krav än de med en mindre oro för ekonomin (t =  2,69; df = 270; p = 
0,008). Vi fann också signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller Kontroll, där de 
med en större oro för ekonomin rapporterade mindre kontroll än de med en mindre oro,  
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(t =  2,45; df = 270; p = 0,015). Slutligen fann vi att de med en större oro för ekonomin 
också upplevde större brister i Socialt stöd (m= 4,30) jämfört med de med en mindre oro 
(t =  4,64; df = 270; p < 0,01). De med en större oro för ekonomin rapporterade i vår 
studie över lag mer stress än de med en mindre oro, men de rapporterade också mer krav, 
mindre kontroll och ett sämre socialt stöd.  
 
Utbildning  
Det framkom inte några systematiska skillnader i stress mellan individer med olika 
utbildningsnivå på LCQ total, Kontroll eller Socialt stöd. Däremot fanns det en signifikant 
skillnad i Krav där de med en högre utbildning rapporterade högre krav (t = -2,91; df = 
270; p = 0,004). Medelvärdena redovisas i tabell 1.  
 
Tabell 1. LCQ-poäng i hela gruppen och i relation till olika demografiska bakgrundsvariabler 
 
 
N = 272 
 

 
LCQ total  
m (sd) 
 

 
Krav 
m (sd) 
 

 
Kontroll 
m (sd) 
 

 
Socialt stöd 
m (sd) 
 

Hela gruppen 19,7 (6,05) 10,4 (3,05) 5,9 (2,27) 3,4 (2,87) 
     
Kön     
Kvinnor 20,42 (5,89) 10,89 (3,06) 6,02 (2,51) 3,50 (2,66) 
 
Män 

 
18,68 (6,14) 

 
9,76 (2,93) 

 
5,63 (2,65) 

 
3,28 (3,16) 

     
Ekonomi     
Liten oro 18,27 (5,66) 10,00 (3,25) 5,53 (2,55) 2,73 (2,59) 
 
Stor oro 

 
21,59 (6,04) 

 
10,99 (2,69) 

 
6,30 (2,55) 

 
4,30 (2,97) 

     
Utbildning     
Grundskola/ 
gymnasium 

19,06 (6,45) 9,75 (3,33) 6,23 (2,64) 3,08 (2,60) 

 
Högskola 

 
20,10 (5,77) 

 
10,84 (2,80) 

 
5,64 (2,51) 

 
3,61 (3,00) 

 
 Reliabilitetsmätningar 
 
Intern konsistens 
 
Som mått på LCQs interna konsistens använde vi oss av Chronbach’s alpha och erhöll ett 
värde på 0,81 som anses vara högt med tanke på att LCQ bara har 17 items, Därtill gav de 
delskalorna Krav och Socialt stöd alphavärden på 0,85, och 0,82. Dessa relativt höga 
värden tyder på att var och en av de delskalorna har en hög intern konsistens och att testet 
har en hög reliabilitet. Kontroll hade ett något lägre alphavärde på 0,63. I item-
totalkorrelationen (se appendix 7) där varje fråga korrelerades med totala delskalan fann 
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vi att item 06 och item 07 stack ut och korrelerade negativt med totalvärdet.  
 
Faktoranalys 
 
För att få fram ett mått på LCQ:s homogeniteten gjordes en varimax-roterad faktoranalys. 
Den visade att item 1-5 utgjorde en faktor med laddningarna 0,85, 0,81, 0,68, 0,79 
respektive 0,48. Dessa item föll ut i en egen dimension: krav. Item 6, 7 och 8 bildade en 
egen faktor med laddningarna 0,65, 076 och 0,80. Denna dimension benämndes Kontroll 
1. Item 9, 10, 11 med laddningarna 0,45, 0,82 och 0,83 bildade den tredje faktorn: 
Kontroll 2. Med andra ord föll kontrollfrågorna ut i två faktorer. Femte kravfrågan (item 
05) ligger högt i kontrollfrågan, värde 0.43 och platsar alltså i både krav- och 
kontrolldimensionen. Slutligen bildar item 12-17 med laddningarna 0,52, 0,65, 0,77, 0,72 
0,73 och 0,80 den sista och fjärde faktorn Stöd .  
 
Samband mellan delskalorna och LCQ total 
 
När vi med Pearsons korrelation undersökte sambandet mellan LCQ total och de tre 
delskalorna fann vi att LCQ total korrelerade signifikant med Krav, Kontroll och Socialt 
stöd. Vidare fann vi en korrelation mellan Krav och Socialt stöd samt en svag korrelation 
mellan Kontroll och Socialt stöd. Däremot fanns det ingen korrelation mellan Krav och 
Kontroll. Resultaten rapporteras i tabell 2. Den som rapporterade högre krav angav också 
ofta ett sämre socialt stöd. Vissa som rapporterade en brist på kontroll rapporterade också 
ett bristande socialt stöd. Hur höga krav man rapporterade hängde inte ihop med 
rapporterad kontroll.  
 
 Tabell 2. Korrelationer mellan LCQ och dess delskalor 
 LCQ total 

 
Krav Kontroll 

Krav 0,74*** 1 0,10 
Kontroll 0,60*** 0,10 1 
Socialt stöd 0,79*** 0,41*** 0,25*** 
*** p < 0,001 
 
Validitetsmätningar 
 
Samband mellan LCQ total och andra stress- och utbrändhetsmått 
 
Vad gäller Pearsonkorrelationer med andra stressinstrument korrelerade LCQ total både 
med PSS total och med SMBQ total. Även med LCQ:s delskalor fann vi signifikanta 
korrelationer. Alla tre delskalorna Krav, Kontroll och Socialt stöd korrelerade med både 
PSS total och SMBQ total. Detta redovisas i tabell 3.  
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Tabell 3. Korrelationer mellan LCQ total med delskalor och PSS total, samt SMBQ total 
 PSS total 

 
SMBQ total 

LCQ total 0,68*** 0,66*** 
Krav 0,59*** 0,56*** 
Kontroll 0,32*** 0,36*** 
Socialt stöd 0,52*** 0,49*** 
*** p < 0,001 
 
Kategorier från intervjuerna 
 
Följande kategorier som presenteras nedan framkom från den induktiva tematiska 
analysen av intervjumaterialet. Syftet med denna del var att finna respondenternas 
förståelse för varje fråga. Alla teman och tillhörande underkategorier som tas upp i finns 
beskrivna i appendix 6. 
 
Vad gäller den första frågan Måste du skynda dig för att hinna med allt i ditt liv? tolkade 
respondenterna in först och främst konkret vilka saker de måste hinna med i sitt liv och 
huruvida de var schemalagda eller inte. Dessa saker kunde delas in i tre underkategorier: 
barn, hem och personliga saker. Under kategorin barn fanns att hinna lämna och hämta på 
dagis, att hinna lägga barnen, att hinna duscha barnen, att hinna klä på barnen, att hinna 
läsa läxor med barnen samt att hinna med barnens alla träningar. Kategorin hem 
inkluderade att hinna laga mat, att hinna tvätta, att hinna handla samt att hinna betala 
räkningar. De personliga saker som kom upp var att hinna med egen tid, att bara ”vara”, 
att hinna sova samt att hinna vara social. Vidare tolkade respondenterna in hur vissa 
personliga variabler spelade in, såsom hur tidsoptimistisk man är, vilken ambitionsnivå 
man har och hur man disponerar sin tid. Dessa kategorier härstammar från 10 
respondenters svar.  
 
Vid den andra frågan Känner du att du måste anstränga dig för att klara av allt? tolkade 
respondenterna in två olika typer av ansträngning: tidsansträngning och personlig 
ansträngning. Dessutom tillkom hur man är som person. Under tidsansträngning 
placerades följande underkategorier in: ansträngning att kombinera barn och arbete, 
ansträngning för att få kvalitetstid med barnen, ansträngning för att optimera sin tid, 
ansträngning för att inte komma för sent, ansträngning för att inte stressa barnen samt 
ansträngning för att hinna sköta hemmet. Med den personliga ansträngningen menades 
ansträngning för att saker ska nå upp till individen egen nivå, ansträngning för att få 
igenom sin vilja, ansträngning för att vara kreativ i arbetet, ansträngning man inte får sova 
samt ansträngning för att ha breda kunskaper i arbetet. Därtill menade respondenterna att 
hur man är som person: d v s hur man prioriterar, hur tidsoptimistisk man är, hur höga 
krav man har på sig själv samt om man är ensamstående spelar in i sammanhanget. Dessa 
kategorier härstammar från 10 respondenters svar.  
 
Fråga tre Innehåller ditt liv för många krav? tolkade respondenterna som vilka olika typer 
av krav som finns och skiljde mellan krav på hem, barn, arbete ekonomi och personlig 
ansträngning. Kraven på hemmet som nämndes var krav på att hinna med hemmet, krav 
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på att laga riktigt mat och krav att vara hemma. Vad gäller barnen var kraven att ge 
barnen kvalitetstid, krav att klara av att fostra barnen och krav på att vara på olika platser. 
Kraven involverade i arbetet handlade om att arbeta, tidspress och att prestera i arbetet. 
De personliga krav som nämndes handlade om krav på sig själv att klara av saker, krav på 
att träna, krav på att förkovra sig inom olika områden samt krav att andra vill att man gör 
saker man inte vill. Dessa kategorier härstammar från 10 respondenters svar.  
 
Den fjärde frågan Känner du att du inte hinner med allt du skall? förstods av 
respondenterna vad som ska hinnas med under temana hem, barn, personliga behov, jobb 
och ekonomi. Under temat hem fanns hur man hinner med att städa och hur man hinner 
med att laga mat. Vad gäller barn handlade det om hur man hinner med att umgås med 
barnen, hur man hinner med att barnen ska duscha och hur man hinner med att se till att 
barnen har rena kläder. De personliga behov som nämndes var hur man hinner med att 
vara social, hur man hinner med att förverkliga sina idéer samt hur man hinner med tid för 
sig själv/personliga behov. Kategorin jobb beskrevs som hur man hinner med att sköta sitt 
jobb och kategorin ekonomi som hur man hinner med projekt som inbringar pengar. 
Dessutom tillkom personliga variabler som huruvida man är tidsoptimist, hur man 
prioriterar samt om man är välplanerad. Dessa kategorier härstammar från 10 
respondenters svar.  
 
Vid den femte frågan Känner du att du ställs inför motstridiga krav i ditt liv? gjorde 
respondenterna skillnad mellan olika typer av motstridiga krav: mängd/tidskrav, 
ekonomiska krav och inre krav. Dessutom rapporterade de vilka konsekvenser motstridiga 
krav medför, dessa delades in i två underkategorier: humör och prioriteringar. 
Mängd/tidskraven bestod av krav att kombinera barn och arbete, krav på att vara på flera 
platser samtidigt och krav att orka med allting. Det ekonomiska kravet beskrevs som krav 
på att tjäna pengar. Under kategorin inre krav fanns krav att välja mellan människors 
åsikter, krav att älska/tycka om barn, krav på att det ska vara bra, krav på att vara trevlig, 
att lämna barnen men ändå vara lugn, krav på att göra saker/få upplevelser samt krav på 
att välja rätt för barnen. Denna fråga upplevdes som svårförståeligt av vissa respondenter. 
En konsekvens av att ställas inför motstridiga krav var att humöret påverkades, 
respondenterna rapporterade att de blev arga, stressade, irriterade, splittrade och 
frustrerade samt att ett utbrott alltid ligger nära. En annan konsekvens var att man 
prioriterade familj och barn framför arbetet. Dessa kategorier härstammar från 10 
respondenters svar. 

 
Vad gäller den sjätte frågan Får du lära dig nya saker i ditt liv? kom det upp tre olika 
teman: en önskan om att lära sig mer, inställning till att lära sig mer och vad det är man 
lär sig. Önskan om att lära sig mer var en önskan om att byta arbete och önskan om att 
läsa en bok. Hur man känner för att lära sig mer handlade om huruvida man såg på att lära 
sig nya saker som ett stressmoment eller om man var nyfiken som person och tyckte att 
det var positivt. Vad gäller det man lärde sig tog respondenterna upp att lära sig vara 
förälder, att lära sig saker hemma, att lära sig saker på arbetet, att lära sig saker på det 
personliga planet och att lära sig saker privat för välbefinnandets skull. Dessa kategorier 
härstammar från 5 respondenters svar.  
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Fråga sju Måste du vara skicklig för att klara av allting? kopplade respondenterna först 
och främst ihop med olika typer av skicklighet, såsom att vara skicklig på jobbet, skicklig 
att klara av barns olika spel, skicklig att hålla tillbaka känslomässigt, skicklig att dra in 
pengar på frilansbasis, skicklig att kombinera jobb och barn, skicklig att kombinera 
studier och jobb, skicklig att skapa en trivsam hemmiljö, skicklig på att ta in ny kunskap 
samt skicklig på att koncentrera sig. Därtill fanns associationer om vad som krävs av en: 
att kunna schemalägga sin tid, disciplin, planering, strukturering, att dela med sig, att be 
om hjälp, en jämställd relation och tid. Dessutom påverkades detta av hur höga krav man 
har. Dessa kategorier härstammar från 8 respondenters svar.  
 
Den åttonde frågan Måste du vara påhittig för att klara av allting? delades av 
respondenterna in i hur man är påhittig, hur man trivs med att vara påhittig och hur man är 
som person. Hur man är påhittig var att få ihop vardagen, hitta nya lösningar privat, hitta 
nya lösningar i arbetet, att se till att arbetet kring och med barnens fritidsaktiviteter 
fungerar, att klara allting själv, slippa betala för tjänster och att be andra om hjälp. Hur 
man trivs med att vara påhittig varierade från en extrem kick, roligt att vara påhittig till 
vilja att bli omhändertagen ibland, kravet att kläcka bra idéer på jobbet ger ångest ibland 
samt frustrerade med krav att vara påhittig. Personliga variabler som spelade in var om 
man har höga krav på sig själv och om man är fantasirik. Dessa kategorier härstammar 
från 5 respondenters svar.  
 
Vid den nionde frågan Tycker du att du gör samma saker om och om igen? tolkade 
respondenterna in grad av monotoni, vad det är man upprepar och faktorer som påverkar. 
Det respondenterna upprepade var jobb, barn, sova, stiga upp, äta, laga mat, handla, läxor, 
lämna/hämta, städa och fysisk träning. De faktorer som påverkar var om man är en 
vanemänniska, om man försöker alternera och huruvida relationen var jämställd. Dessa 
kategorier härstammar från 8respondenters svar.  
 
Vad gäller fråga tio Tycker du att du har frihet att bestämmer hur saker skall göras? 
förstod respondenterna den som vad man vill bestämma över; att vara hemma mer och att 
inte vara styrd av någon annan, var man upplever frihet; frihet på jobbet och frihet med 
familj och vänner och faktorer som påverkar; hur dialogen med partnern är och vilket typ 
av jobb man har. Dessa kategorier härstammar från 6 respondenters svar.  
 
Angående fråga elva Tycker du att du har frihet att bestämmer vad som skall göras i ditt 
liv? relaterade respondenterna den till faktorer som påverkat friheten: ekonomi, hälsa, 
barnens skolgång, bonusbarns behov, om barnen flyttat hemifrån, pensionen, hur mycket 
man jobbar, hur mycket tid man lägger på hemarbete, hur mycket familjen ställer upp, om 
man själv kan bestämma tider samt om man är ensamstående. Den personliga variabeln 
som tolkades in var att man gör sina egna val. Dessa kategorier härstammar från 6 
respondenters svar.  
 
Påstående tolv Det är lugn och behaglig stämning i min omgivning. väckte tankar om med 
vilka stämningen är trygg med familj och vänner, huruvida det är en lugn och behaglig 
stämning i termer av hur stämningen är, hur nära relationen är och hur dialogen fungerar. 
Ytterligare tolkningar fanns angående olika stressorer som påverkar stämningen: om det 
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är överskott på stress hos sig eller överskott på stress hos andra, ekonomisk stress, 
telefonstress, stressigt att få ihop träffar med andra föräldrar, stressiga platser: bussen, T-
banan och affären, stress med hämtning/lämning, stress att inte hinna avsluta samtal och 
att underliggande stress skapar aggressioner. Dessa kategorier härstammar från 7 
respondenters svar.  
 
Det trettonde påståendet Det är god sammanhållning i min omgivning. uppfattades av 
respondenterna som med vilka personer sammanhållningen var god, respektive inte god. 
Sammanhållningen var god inom familjen och med nära vänner och grannar. Stämningen 
var god bland kollegor på jobbet och mellan arbetsgivare och arbetstagare. Med släkten 
var sammanhållningen inte god för alla. Därefter kom det upp vilka faktorer som påverkar 
stämningen: hur man tar ut aggressioner och hur orolig familjen är. Dessa kategorier 
härstammar från 3 respondenters svar.  
 
Vid det fjortonde påståendet Människor i min omgivning ställer upp för mig. tolkade 
respondenterna in vilka andra som ställer upp: huruvida familj, före detta partners 
(barnens förälder), släkt, vänner och arbetskamrater, barnens kompisars föräldrar samt 
huruvida barnvakter ställer upp, hur de ställer upp: huruvida de ställer upp bara med vissa 
saker och huruvida de ställer upp frivilligt, hur man själv ställer upp: om det var rättvist 
eller orättvist och hur mycket hjälp man har alternativt behöver: om man har möjlighet att 
åka bort, vilka personer man vågar fråga. Dessa kategorier härstammar från 3 
respondenters svar.  
 
Vad gäller påstående femton Människor har förståelse för att jag kan ha en dålig dag 
skapades följande teman: orsaker till större eller mindre förståelse, var förståelsen var 
mindre och hur man beter sig när man har en dålig dag. Orsakerna till större eller mindre 
förståelse som kom upp var: generationsskillnader, att människor i samma situation 
förstår en lättare, hur det ser ut när man har en dålig dag och hur ofta man har dåliga 
dagar. Brist på förståelse fanns hos släkt och på arbetet. De beteenden som kom upp var: 
man vill inte gnälla, man får utlopp genom träning istället, man ventilerar med partnern 
eller kollegor och man ryter till hemma någon gång. Dessa kategorier härstammar från 7 
respondenters svar.  
 
Påstående sexton Jag kommer bra överens med människor jag är beroende av väckte 
tankar hos flera av respondenterna att enkäten menar att det är viktigare att komma 
överens med personer man är beroende av. Därtill resonerade respondenterna kring hur 
man kommer överens med olika människor, hur beroende man är, hur men upplever att 
vara beroende och personliga variabler. Människorna som man kom bättre eller sämre 
överens med var familj, f.d. partners, vänner och chefer och arbetskamrater. När 
respondenterna talade om hur beroende man är handlade det om familj, vänner, 
barnvakter eller att vara helt oberoende. Vad gäller hur man känner för att vara beroende 
av andra gavs följande beskrivningar: att tvingas vara trevlig, att olika intressen kan 
kollidera, samt hur det känns att få kritik på arbetet. De personliga variabler nämndes 
handlade om man försöker komma överens med alla, hur lik sina vänner man är, om att 
vara beroende att ha en bra relation med alla människor samt om man respekterade andras 
åsikter. Dessa kategorier härstammar från 6 respondenters svar.  
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På det sista påståendet Jag trivs bra med människor i min omgivning. kunde 
respondenternas svar delas in i tre teman: hur de trivdes, vilka man umgås med och vilka 
egenskaper som önskas. Under det första temat ”Hur man trivs” nämndes hur man trivs att 
ha människor omkring sig, hur man trivs med människorna man umgås med och på 
jobbet, hur trygg man är med människorna man umgås med samt vilket ensambehov man 
har. Vad gäller vilka man umgås med togs följande upp: att välja sitt umgänge, vad man 
har gemensamt och att lägga ned tid på människor man tycker om. Den sista kategorin 
”vilka egenskaper som önskas” handlade om förståelse, tolerans, samarbetsvilja, goda 
idéer, att de ställer upp, att de ger energi, förståelse för småbarnsföräldrars situation samt 
att ens idéer bemöts på ett bra sätt. Dessa kategorier härstammar från 3 respondenters 
svar.  
  
Många av respondenterna påpekade att de tyckte att påståendena tolv till sjutton till stora 
delar hängde ihop och var svåra att skilja åt. 
 

D i s k u s s i o n 
 
Sammanfattning 
 
Denna studie syftar som tidigare nämnts till att göra en systematisk utvärdering av Life 
Content Questionnaire (LCQ), en enkät avsedd att mäta generell belastning. Förutom 
huvudfrågorna huruvida LCQ mäter generell belastning och huruvida de tre delskalorna 
mäter upplevelse av krav, kontroll respektive socialt stöd har vi även försökt svara på om 
LCQ är reliabel och valitt. Det kvantitativa resultatet visade att LCQ var approximativt 
normalfördelad, att delskalan kontroll var uppdelad i två kategorier, samt att LCQ 
korrelerade signifikant med ett annat stressmått och ett ytterligare mått på utbrändhet. Den 
kvalitativa studien gav att fråga 5 uppfattades väldigt olika av respondenterna, samt att de 
frågor som mäter socialt stöd var svåra att skilja åt.  
 
LCQs validitet 
 
Vad gäller korrelationer med andra mått på stress och utbrändhet hade man möjligen 
kunnat tänka sig att LCQ skulle ha haft en starkare korrelation med PSS än SMBQ då 
LCQ mäter belastning, PSS mäter stress och SMBQ mäter utbrändhet. Långvarig stress 
kan ju leda till utbrändhet. I och med att vi saknar ett tidsperspektiv i formuläret kan vi 
inte veta om stressen varit långvarig eller inte, men den relativt höga korrelationen med 
SMBQ tyder på detta.  
 
Respondenter med en hög oro för ekonomin rapporterade högt resultat på LCQ och alla 
tre delskalorna. Denna koppling mellan krav och oro för ekonomin återkommer även i 
intervjuerna. Detta är helt i linje med Perski (1999) som menar att det finns en högre 
stressnivå än hos dem med en stor oro för ekonomi. Det har visat sig att låg inkomst, låg 
social status, låg utbildning är direkt relaterat till ökad sjuklighet och dödlighet, 
(Lundberg, 2004). Med tanke på detta hade man kunnat vänta sig signifikanta skillnader 
på LCQ vad gäller i utbildningsnivå, något som inte kunde påvisas från vår studie. 
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Då LCQ är avsedd att mäta vardagslivets belastning borde kvinnors högre stressnivå ge 
utslag på instrumentet, Kvinnor rapporterade signifikant högre resultat än männen på både 
krav och LCQ total. Detta är helt i linje med vad tidigare forskning visat. Som redan 
nämnts har det framkommit att kvinnor trots heltidsförvärvsarbete behållit huvudansvaret 
för hem och barn samt organisationsansvar om äldre anhöriga och andra närstående 
(Lundberg, 2004). I en studie av Kristina Orth-Gomér (1997) visade det sig att hjärtbesvär 
bland kvinnor till största delen orsakas av problem i hemmet, medan männens hjärtbesvär 
orsakades av problem på arbetsplatsen. Med tanke på detta kan man tycka att LCQ lämpar 
sig väl kliniskt för att fånga upp kvinnor i ett tidigare stadium, d v s innan stressen orsakat 
sjukdom.  
 
Kravdelskalans validitet 
 
Att delskalan krav var något negativt snedfördelad kan tyda på att gruppen hade något 
högre krav än genomsnittet. Det kan bero på att majoriteten av respondenterna var 
högutbildade och som våra beräkningar visade upplevde de med högre utbildning högre 
krav. Alternativt kan snedfördelningen förklaras med att LCQs frågor ett till fem 
efterfrågar upplevelsen av krav, något som för många ger negativa associationer i livet. 
Dessa frågor kan därför uppfattas som ledande. Istället för att fråga respondenterna om de 
inte hinner med allt de ska, kanske man istället kan fråga om de hinner med alt de ska.  
 
I intervjuerna kom det fram att mycket av kraven som upplevdes av respondenterna 
handlade om krav på att hinna med barn och hem. Ingen av respondenterna tog upp 
variabler som berör det faktiska arbetsinnehållet utanför hemmet. Detta är i helt i linje 
med forskning som tyder på att småbarnsåren är en hektisk och belastande period 
(Nordenmark, 2004). Det kan påverka vår undersökning att sju av våra tio respondenter 
var kvinnor. En svensk longitudinell studie visar att multipla krav ökar risken för 
utmattning och att bli förälder ökar risken att känna trötthet för män och kvinnor anställda 
på heltid. Endast kvinnorna önskade dock reducera sin stress genom att minska tiden på 
arbetet när kraven hemma blev för höga (Nordenmark, 2004). Detta styrkes ytterligare av 
Frankenhaeuser (1991) som i sin forskning har visat att reaktionerna för dagliga 
påfrestningar hos kvinnor inte upphör i och med att de lämnar arbetet, utan fortsätter 
hemma. Detta tror vi inte har ändrats trots att femton år passerat. Det manliga mönstret, 
däremot, innebär en rejäl period av återhämtning efter arbetstidens slut.  
 
Kravfrågorna, liksom kontrollfrågorna, gav i intervjuerna i den föreliggande studien 
väldigt uttömmande svar och teman som tidsbrist, att hinna med hem och barn 
återkommer i alla fem frågorna. Man kan diskutera huruvida överlappningen kring fråga 
ett till fyra är för stor då det var samma krav som nämndes på dessa. På fråga två kom 
dock lite andra teman fram när det handlade om att anstränga sig. Den femte frågan om 
motstridiga krav uppfattades väldigt olika av respondenterna, såsom mängd/tidskrav, 
ekonomiska krav och inre krav. Man kan diskutera huruvida detta är relevant då 
motstridiga krav oavsett härkomst borde öka belastningen i livet. Möjligen skulle denna 
fråga kunna omformuleras för att bli tydligare. 
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Faktoranalysen visade att den femte kravfrågan (fråga 5) också ligger högt i 
kontrolldimensionen, värde 0.43 och platsar därför i både krav- och kontrolldimensionen. 
Förklaringen till att den även faller ut i kontrolldimensionen kan vara att om man ställs 
inför motstridiga krav så förlorar man kontroll.  
 
Kontrolldelskalans validitet 
 
Vad gäller kontroll hade denna delskala inte ett lika högt alphavärde som de andra två 
delskalorna, vilket kan bero på att den föll ut i två dimensioner i faktoranalysen. Fråga sju 
och åtta handlar om ”skill discretion”, vilket handlar om den svarandes inre förmågor, 
såsom skicklighet och påhittighet, medan fråga sex ingår i ”skill discretion” och tar upp 
huruvida man får lära sig nya saker i sitt liv eller inte. Att dessa föll ut och skapade en 
egen dimension tyder på att de mäter någonting annat än de andra kontrollfrågorna. Vi 
anser att kontrolldimensionen borde delas upp i ”skill discretion” innehållande fråga 6, 7 
och 8, samt ”decision authority", 9, 10 och 11, som speglar friheten kunna bestämma hur 
och vad som ska göras i ens liv. Detta styrkes av Van Veldhoven, Taris, De Jonge och 
Broersen (2005) som menar att kunskapsbegreppet inte är samma sak som kontroll och att 
det därför är viktigt att skilja mellan dessa. I en studie ansåg de sig finna stöd för att 
förmågan att tillvarata sin kunskap är en viktigare faktor för välbefinnande än kontroll-
begreppet.  
 
Socialt stöd-delskalans validitet 
 
Socialt stöd stack ut lite till skillnad från de andra två delskalorna med tanke på att den 
var så påtagligt positivt snedfördelat, d v s att många upplever sig ha ett gott socialt stöd. 
Detta motsäges av Perskis uttalande (1999) om att socialt stöd som skyddsfaktor har till 
stor del fallit bort i individualistiska samhällen som det svenska. Det kan hänga ihop med 
att respondenternas upplevelse att fråga 12-17 var väldigt likartade och mätte samma sak. 
Med andra ord skulle detta ge antingen ett väldigt högt eller väldigt lågt resultat. Det kan 
vara en tanke omformulera stödfrågorna för att få en bättre spridning. Vi utgår då ifrån att 
delskalan skulle ge en normalfördelning i en normalpopulation. Det kan vara intressant att 
vidare undersöka just denna delskala med korrelationer mot andra skalor som mäter 
socialt stöd. 
 
LCQs reliabilitet 
 
Att LCQ total var approximativt normalfördelad var någorlunda väntat med tanke på att 
vårt urval var så stort. Detta tyder ändå på att enkäten inte är riktad, så att respondenterna 
tenderar att få väldigt höga eller väldigt låga resultat. 
 
Att alla tre delskalorna korrelerade med LCQ tyder på att krav, kontroll och socialt stöd 
bidrar till helheten. Dock kan det vara ett tecken på bristande validitet med överlappning 
av delskalorna, men det är inte nödvändigtvis så.  I en studie av Karasek et al. (1998) har 
även JCQ visat sig ha acceptabla alphavärden. Skalorna "desicion latitude" (beslutsfrihet), 
fysiska krav, chefsstöd och medarbetarstöd korrelerade alla högt med JCQ, vilket talar för 
en hög intern konsisten för JCQ. Att vi dessutom fann en korrelation mellan krav och 



 24 

socialt stöd var inte förvånande, då ett bra socialt stöd kan fungera som en buffert mot 
höga krav Därtill kan personen i fråga få hjälp med arbetsbördan av sin omgivning. Enligt 
Karasek (1989) finns ett tydligt samband mellan hög beslutsbefogenhet och socialt stöd. 
Att socialt stöd kan fungera som en buffert mellan psykologiska stressorer på arbetet och 
ogynnsam hälsoutveckling, har visats i ett antal studier (Berkman & Syme 1979; Karasek, 
Gardell & Lindell 1987; Karasek, Triantis, & Chaudhry 1982; LaRocco, House & French 
1980). Karasek, Gardell och Lindell (1987) visade i en studie att för svenska, 
heltidsarbetande män och kvinnor från medelklassen, hade den psykosociala situationen 
på arbetsplatsen större inverkan på det psykologiska välmåendet än familjesituationen.  
 
Delskalan kontroll visade sig korrelera svagt med socialt stöd. Då den kontroll som mäts 
av LCQ berör grad av monotoni, skicklighet, påhittighet, handlingsutrymme samt 
huruvida man får lära sig nya saker, finner vi det ganska förklarligt att dessa frågor inte 
korrelerar starkt med socialt stöd. Möjligen skulle socialt stöd kunna erbjuda höjd 
upplevelse av kontroll genom avlastning av de monotona uppgifter som måste utföras 
eller stöttning av personen i fråga för att denne själv ska kunna skapa ett större 
beslutsutrymme. Som vi antog visade det sig att hur höga krav en individ upplever inte 
samvarierar med graden av kontroll, d v s höga krav finns både hos personer med hög 
respektive låg kontroll. Detta styrkes av den tidigare nämnda Krav-Kontroll-modellen 
som menar att alla fyra olika typer av arbetssituationer finns: avspända arbeten med låga 
krav och hög kontroll, aktiva arbeten med höga krav och hög kontroll, passiva arbeten 
med låga krav och låg kontroll samt spända arbeten med höga krav och låg kontroll 
(Karasek & Theorell, 1990).  

 
Fråga 6 Får du lära dig nya saker i ditt liv? och fråga 7 Måste du vara skicklig för att 
klara av allting? var negativt korrelerade med LCQ total. För fråga sex kan detta förklaras 
med att det kan finnas en stress i att lära sig nya saker, även om forskning visar att 
monotont arbete bidrar till stress, enligt Lundberg (2004). Att fråga sju var negativt 
korrelerad med LCQ total kan förklaras enligt följande. Om man instämmer helt i 
frågorna 7 ”Måste du vara skicklig för att klara av allting” och 8 ”Måste du vara påhittig 
för att klar av allting?” får man ett lågt värde vilket betyder låg stress. Med andra ord är 
ett arbete som kräver både skicklighet och påhittighet inte monotont. Att utveckla och 
använda sina förmågor är enligt Theorell (1990) mycket centralt för att uppleva kontroll, 
då belastning och inlärning hänger ihop. Theorell och Karasek antog (1990) att personer 
med aktiva arbeten skulle utveckla nya kunskaper som hjälper dem att mer effektivt 
hantera de oundvikliga belastande situationerna i arbetet. Detta styrkes även av Lundberg 
i en intervju 2005 som visat att ensidigt arbetsinnehåll kan orsaka stress i arbetet. Detta 
kan dock ge missvisande resultat för personer med yrken som kräver stor kreativitet. 
Under våra intervjuer framkom det med stor tydlighet att krav på skicklighet och 
påhittighet också kan upplevas som något negativt vilket ökar den totala stressen. Med 
tanke på detta bör möjligen dessa frågor omformuleras till att även handla om 
inställningen till skicklighet och påhittighet eftersom den inte bara kan antas vara positiv. 
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Studiens begränsningar 
 
I den kvalitativa delen av uppsatsen fick vi så många uttömmande svar på hur det är att 
vara förälder att vi nästan började se uppsatsen som en studie av stressnivåerna i en grupp 
föräldrar. Det vi främst var intresserade av var dock att ta reda på hur själva frågan 
uppfattades.  En förstudie på en liten grupp hade varit ett bra sätt att testa vårt 
tillvägagångssätt. Därtill kan det diskuteras huruvida induktiv tematisk analys verkligen är 
en reliabel och valid mätmetod, då det kan komma fram väldigt olika saker i analysen 
beroende på vilka som gör den, då man t ex har olika förförståelse för ämnena. Dessutom 
kan vi ha haft för mycket förförståelse för ämnet redan vid intervjuerna och påverkat 
svaren på detta sätt. Att respondenterna var framtagna genom ett bekvämlighetsurval och 
kanske inte gav en tillräckligt bra spridning kan också ha påverkat våra resultat. Vidare 
har vi inte i litteraturen funnit tidigare inbördes korrelationer mellan krav, kontroll och 
socialt stöd, eller korrelationer mellan JCQ och dess delskalor; något som hade varit 
intressant att jämföra våra resultat mot. 
 
Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 
Vi anser att LCQ i huvudsak mäter generell belastning, varför kan vi rekommendera 
denna som ett mått på vardagslivets belastning. Dock kan man ifrågasätta om sjutton 
frågor räcker för att avspegla något så mångfasetterat som belastning. Därför anser vi att 
LCQ-resultatet i första hand ses som en indikator på belastning, snarare än något absolut 
siffermått. Då vi erhöll relativt höga alphavärden för både LCQ total samt Krav och 
Socialt stöd, tyder detta på att LCQ och de två delskalorna har en hög intern konsistens 
och en hög reliabilitet. Kontroll-delskalan låg något under de andra två delskalornas 
alphavärde och kan förbättras enligt tidigare nämnda förslag. Vidare tycks enkäten ha en 
hög validitet, p g a korrelationerna med PSS och SMBQ. Här bör tilläggas att detta kan 
betyda att LCQ mäter stress eller utbrändhet och inte belastning; något som borde 
undersökas i vidare forskning.  
 
Under intervjuerna framstod hem och barn som den främsta belastningen. Detta tyder på 
att LCQ ändå mäter vardagslivets belastning mer än arbetets. LCQ kan användas till att 
undersöka människors belastning i samband med upplevda hjärtbesvär. Mot bakgrund av 
våra slutsatser finns det dock vissa aspekter man bör beakta. Först och främst är 
bakgrundsvariablerna intressanta då det finna vissa skillnader i vardagslivets påfrestningar 
för personer, exempelvis kvinnor, personer med hög oro för ekonomin mm. Vidare kan 
kravfrågorna möjligen uppfattas som associerade med något negativt och riskerar ge ett 
snedfördelat resultat i förhållande till den faktiska verkligheten. En mer neutral 
beskrivning kan föreslås alternativt kan ett par frågor kanske vändas. Kontrollfrågorna 
kan delas upp i två olika dimensioner och socialt stöd fråga 12-17 omformuleras så att de 
inte upplevs som så lika. Ett förslag kan vara att orden som skiljer frågorna åt i socialt 
stöd, såsom skynda, hinna, anstränga mycket och för många i kan skrivas med fet stil.  
 
Ett problem med LCQ kan vara att det inte finns någon anvisning om hur respondenterna 
ska fylla i formuläret. Man skulle kunna tänka sig att resultaten kunde bli olika om 
instruktionerna var ”fyll i spontant med det svar som först som kommer upp” eller ”tänk 
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efter noga och länge innan du svarar på varje fråga”. Detta kan vara värt att notera, då det 
skulle kunna påverka reliabiliteten. Möjligen skulle detta kunna undersökas i vidare 
forskning.  
 
Med tanke på att LCQ samvarierar med PSS och SMBQ kan det tänkas finnas en 
bakomliggande variabel, t ex stress eller olika personlighetsdrag, såsom perfektionism. 
Detta skulle kunna undersökas i vidare forskning. Därtill kan det vara av intresse att pröva 
ut denna enkät på andra grupper än just föräldrar för att se om liknande resultat erhålles. 
Intressanta grupper att jämföra med kan vara personer som tidigare varit utbrända, 
sjukskrivna, ofrivilligt arbetslösa, personer med kronisk sjukdom eller med annan svår 
livssituation där barn inte är en del av belastningen. Därtill skulle det vara intressant att 
validera LCQ mot andra typer av stress och belastningsmått. Ett förslag kan vara andra 
fysiologiska mått, t ex kortisolhalter i saliven. Vidare bör det undersökas om man kan 
erhålla ett högre alphavärde på kontrolldelskalan genom att dela upp den i två 
dimensioner. Ett annat förslag är att man tar bort fråga 6 och 7, som korrelerade negativt 
med LCQ total. Nästa steg skulle då vara att tydliggöra de kvarstående kontrollfrågorna 
och eventuellt lägga till några frågor till dimensionen. Ytterligare en rekommendation till 
vidare forskning skulle kunna vara att lägga till i en longitudinell studie undersöka hur 
LCQ fungerar i ett tidsperspektiv, då långvarig stress kan leda till utbrändhet. Då denna 
undersökning är gjord på personer boende i en storstad kan en jämförelse på generell 
belastning mellan personer i storstäder och mindre orter vara av intresse. 
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Appendix 4 
Intervjuinstruktion 

 
Jag går sista terminen på psykologprogrammet i Stockholm och håller på med 
min examensuppsats tillsammans med en klasskamrat. Uppsatsen görs som en 
del av en studie vid Karolinska Institutet. Syftet med uppsatsen är att föröka 
utvärdera en enkät om vardagslivets belastning  
 
Jag vill att du fyller i enkäten med ett kryss för det svarsalternativ som du tycker 
passar dig allra bäst. Du ska svara spontant med de svar som först kommer upp i 
huvudet. Därefter kommer jag att vilja gå igenom alla frågor och höra dina 
spontana tankar kring dessa. Jag kommer inte att svara på några frågor förrän i 
slutet.  
 
Du kan börja fylla i enkäten nu! 
 
Nu skulle jag vilja gå igenom alla frågor och höra dina spontana tankar kring 
dessa. Jag vill ha korta, konkreta svar och inga långa utläggningar. Denna 
intervju kommer att spelas in och höras av min klasskamrat samt av vår 
handledare. Därefter kommer banden att raderas. Om du vill kan jag sen via mail 
eller telefon ge dig återkoppling på ditt enkätresultat jämfört med våra 272 andra 
deltagare, och så kan du få ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Har du  

några frågor?  
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Appendix 5 
 

Följdfrågor LCQ 
 
Måste du skynda dig för att hinna med allt i ditt liv? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vad, konkret är det du måste skynda dig med? 
 
Känner du att du måste anstränga dig mycket för att klara av allt? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
I vilket sammanhang är det du måste anstränga dig? 
 
Innehåller ditt liv för många krav? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka, konkret, är kraven du upplever? 
 
Känner du att du inte hinner med allt du skall? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vad, konkret är det du ”måste” hinna med? 
Vad är det du kan sålla bort? 
 
Känner du att du ställs inför motstridiga krav i ditt liv? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka krav, konkret, upplever du som motstridiga i ditt liv? 
Hur påverkar det dig? 
 
Får du lära dig nya saker i ditt liv? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vad, konkret, är det du får lära dig i ditt liv? 
Vill du lära dig nya saker? 
 
Måste du vara skicklig för att klara av allting? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Beskriv konkret på vilket sätt du måste vara skicklig på för att klara av allting? 
Vilka förmågor krävs det att du har för att klara av allting? 
Är det kraven på förmågan eller bristen på tid som ställer till störst problem? 
 
Måste du vara påhittig för att klar av allting? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka idéer hjälper dig klara av allt? 
Hur påverkar det dig? 
Skulle du vilja ha det annorlunda? 
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Tycker du att du gör samma saker om och om igen? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka saker tycker du att du upprepar i ditt liv? 
Trivs du med det? 
 
Tycker du att du har frihet att bestämma hur saker skall göras? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Beskriv konkret hur du har/inte har frihet att bestämma hur saker och ting skall göras! 
Vilka saker känner du att du saknar frihet att bestämma över hur de ska göras? 
 
Tycker du att du har frihet att bestämma vad som skall göras i ditt liv? 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Beskriv konkret på vilket sätt du har/inte har frihet att bestämma vad som ska göras i ditt 
liv! 
Över vilka saker känner du att du saknar frihet att bestämma över? 
 
Det är lugn och behaglig stämning i min omgivning. 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
På vilket sätt är det inte lugn och behaglig stämning i din omgivning?  
Hur påverkar det dig?  
Hur skulle du vilja att det var? 
 
Det är god sammanhållning i min omgivning. 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
På vilket sätt är sammanhållningen inte god?  
Hur påverkar det dig?  
Hur skulle du vilja att det var? 
 
Människor i min omgivning ställer upp för mig. 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka människor ställer inte upp för dig? 
Skulle du vilja att det ställde upp mer för dig? 
Hur påverkar det dig? 
 
Människor har förståelse för att jag kan ha en dålig dag. 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka människor saknar förståelse för detta? 
Vad tror du att det beror på? 
Hur påverkar det dig? 
 
Jag kommer bra överens med människor som jag är beroende av. 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka människor är du beroende av, men kommer inte överens med? 
Vad, konkret, är det ni inte kommer överens om? 
Hur påverkar det dig? 
Hur skulle du vilja att det var? 
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Jag trivs bra med människor i min omgivning 
Vad tänker du på när du läser den här frågan? 
Vilka människor trivs du inte med i din omgivning? 
På vilket sätt trivs du inte med dem? 
Hur påverkar det dig? 
Hur skulle du vilja att det var? 
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Appendix 6 
 

Kategorierna 
 
1. Måste du skynda dig för att hinna med allt i ditt liv? 

 
Vilka saker man måste hinna med 

schemalagda/icke schemalagda saker 
barn 
att hinna lämna och hämta på dagis 
att hinna lägga barnen 
att hinna duscha barnen 
att hinna klä på barnen 
att hinna läsa läxor med barnen 
att hinna med alla träningar 
hem 
att hinna städa 
att hinna laga mat 
att hinna tvätta 
att hinna handla 
att hinna betala räkningar 
arbetet 
att hinna komma i tid till jobbet 
personliga saker 
att hinna med egen tid, att bara ”vara” 
att hinna sova 
att hinna vara social 

 
Hur man är som person 

hur tidsoptimistisk man är 
vilken ambitionsnivå man har 
hur man disponerar sin tid 
 
2. Känner du att du måste anstränga dig för att klara av allt? 

 
Tidsansträngning 

ansträngning att kombinera barn och arbete 
ansträngning att det hela tiden är något som måste göras  
ansträngning för att få kvalitetstid med barnen 
ansträngning för att optimera sin tid 
ansträngning för att inte komma för sent  
ansträngning för att inte stressa barnen 
ansträngning för att hinna sköta hemmet 
ansträngning att aldrig helhjärtat kunna gå in i ett projekt  
ansträngning att hela tiden planera tiden noggrant 
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Personlig ansträngning 
ansträngning för att saker ska nå upp till ens nivå 
ansträngning för att få igenom sin vilja 
ansträngning för att vara kreativ i arbetet 
ansträngning för att ha breda kunskaper i arbetet 
ansträngning man inte får sova 

 
Hur man är som person 

hur man prioriterar 
hur tidsoptimistisk man är 
hur höga krav man har på sig själv 
om man är ensamstående 
 
3. Innehåller ditt liv för många krav? 
 
Upplevda och faktiska krav 

hem 
krav på att hinna med hemmet 
krav på att laga riktigt mat 
krav att vara hemma 

barn 
krav på att ge barnen kvalitetstid 
krav att fostra barnen 
krav på att vara på olika platser 

arbete 
krav på att arbeta 
krav på att prestera i arbetet 
tidspress 

personliga krav 
krav på sig själv att klara av saker 
krav på att träna 
krav på att förkovra sig inom olika områden 
krav att andra vill att man gör saker man inte vill 

ekonomiska krav 
ekonomiska krav 
 
4. Känner du att du inte hinner med allt du skall? 

 
Vad som ska hinnas med 
hem 

hur man hinner med att städa 
hur man hinner med att laga mat 
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barn 
hur man hinner med att umgås med barnen  
hur man hinner med att barnen ska duscha 
hur man hinner med att se till att barnen har rena kläder 

personliga behov 
hur man hinner med att vara social  
hur man hinner med att förverkliga sina idéer 
hur man hinner med tid för sig själv/personliga behov 

jobb 
hur man hinner med att sköta sitt jobb 

ekonomi 
hur man hinner med projekt som inbringar pengar 

 
Hur man är som person 

huruvida man är tidsoptimist 
hur man prioriterar 
om man är välplanerad 
 
5. Känner du att du ställs inför motstridiga krav i ditt liv? 
 

Mängd/tidskrav 
krav att kombinera barn och arbete 
krav både från arbetsgivare och hem 
krav att vara på flera platser samtidigt 
krav att orka med allting 

 
Ekonomiska krav 

krav på att tjäna pengar  
 
Inre krav 

krav att välja mellan människors åsikter 
krav att älska/tycka om barn 
krav på att det ska vara bra 
krav på att vara trevlig 
att lämna barnen på dagis men ändå vara lugn 
krav på att göra saker/få upplevelser 
krav på att välja rätt för barnen 
 

Konsekvenser 
humör 

arg 
stressad 
irriterad 
splittrad 
frustrerad 
nära till utbrott 
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prioriteringar 
familj och barn blir högsta prioritet 
 
6. Får du lära dig nya saker i ditt liv? 

 
Önskan om att lära sig mer 

önskan om att lära sig mer 
önskan om att byta arbete 
önskan om att läsa en bok 

 
Inställning till att lära sig nytt 

om man är nyfiken som person 
lära sig nytt = stressmoment 
utvecklande 
prioritering att få lära sig något nytt 
en av grundpelarna i livet 

 
Vad man lär sig 

lära sig vara förälder 
lära sig saker hemma 
lära sig saker på arbetet 
lära sig saker på det personliga planet 
lära sig saker privat för välbefinnandets skull 
 
7. Måste du vara skicklig för att klara av allting? 

 
Krav på skicklighet  

skicklig på jobbet 
skicklig att klara av barns olika utspel 
skicklig att hålla tillbaka känslomässigt 
skicklig att dra in pengar på frilansbasis 
skicklig att kombinera jobb och barn 
skicklig att kombinera studier och jobb 
skicklig att skapa en trivsam hemmiljö 
skicklig på att ta in ny kunskap 
skicklig på att koncentrera sig 
skicklig på att vara fokuserad 
skicklig på att var tålmodig 
skicklig på att kunna planera och prioritera 
skicklig på att vara lugn, lyhörd, glad och positiv 
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Vad som krävs 
att kunna schemalägga sin tid 
disciplin 
planering, strukturering 
att dela med sig 
att be om hjälp 
en jämställd relation 
tid 

 
Hur man är som person 

hur höga krav man har  
 
8. Måste du vara påhittig för att klara av allting? 
 

Hur man är påhittig 
att få ihop vardagen 
hitta nya lösningar privat 
hitta nya lösningar i arbetet 
att arbetet kring och med barnens fritidsaktiviteter fungerar 
att klara allting själv, slippa betala för tjänster 
be andra om hjälp 

 
Hur man trivs med att vara påhittig 

frustrerade med krav att vara påhittig 
vilja att bli omhändertagen ibland 
kravet att kläcka bra idéer på jobbet ger ångest ibland  
ansträngande att alltid ligga steget före  
en extrem kick  
roligt att vara påhittig  

 
Hur man är som person 

om man har höga krav på sig själv 
om man är fantasirik 
 
9. Tycker du att du gör samma saker om och om igen? 

 
Grad av monotoni/enformighet 

grad av monotoni/enformighet 
 

Vad man upprepar 
stiga upp 
jobba 
barn 
sova 
äta 
laga mat 
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läxor 
handla mat 
lämna/hämta 
städa 
träna 

 
Faktorer som påverkar 

om man är en vanemänniska 
om man försöker alternera 
om relationen är jämställd 
 
10. Tycker du att du har frihet att bestämmer hur saker skall göras? 

 
Vad man vill bestämma över 

att vara hemma mer 
att inte vara styrd av någon annan 

 
Var man upplever frihet 

frihet på jobbet 
frihet med familj och vänner 
 

Faktorer som påverkar 
bra kommunikation med sin maka 
jämställt förhållande 
vara hemma istället för att snabbt komma tillbaka till arbetslivet 
ensamstående  
vilket slags arbete man har 
 
11. Tycker du att du har frihet att bestämmer vad som skall göras i ditt liv? 

 
Faktorer som påverkar 

ekonomi 
hälsa 
bonusbarns behov 
barnens skolgång 
barnen flyttar hemifrån  
man gör sina egna val 
pension  
hur mycket man jobbar 
hur mycket tid man lägger på hemarbete 
hur mycket familjen ställer upp 
om man själv kan bestämma tider 
om man är ensamstående 
kommunikationen med skola och fritids 
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12. Det är lugn och behaglig stämning i min omgivning. 
 
Med vilka stämningen är trygg 

familjen 
vännerna 

 
Huruvida det är en tryggt/en lugn stämning 

hur nära relationen är 
hur stämningen är 
hur dialogen fungerar 

 
Olika stressorer 

överskott på stress hos sig 
överskott på stress hos andra 
ekonomisk stress 
telefonstress 
stressigt att få ihop träffar med andra föräldrar 
stressiga platser: bussen, T-banan,affären 
stress med hämtning/lämning 
underliggande stress skapar aggressioner 
stress att inte hinna avsluta samtal 

 
13. Det är god sammanhållning i min omgivning. 

 
Med vilka sammanhållningen/ stämningen är god/inte god 

god sammanhållning i familjen 
god sammanhållning med nära vänner 
stämningen bland kollegor på jobbet  
stämningen arbetsgivare-arbetstagare 
släkten 
grannar 

 
Faktorer som påverkar stämningen 

hur man tar ut aggressioner 
oro från familjen 
 
14. Människor i min omgivning ställer upp för mig. 

 
Vilka som ställer upp 

huruvida familj ställer upp 
huruvida före detta partners (barnens förälder) ställer upp 
huruvida släkt ställer upp 
huruvida vänner ställer upp 
huruvida arbetskamraterna ställer upp 
huruvida kompisars föräldrar ställer upp 
huruvida barnvakter ställer upp 
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Hur andra ställer upp 
huruvida man ställer upp bara med vissa saker 
huruvida man ställer upp frivilligt 

 
Hur man själv ställer upp 

rättvist eller orättvist 
 
Hur mycket hjälp man har/behöver 

om man behöver hjälp 
möjlighet att åka iväg  
vilka man våga fråga 
 
15. Människor har förståelse för att jag kan ha en dålig dag 

 
Orsaker till större eller mindre förståelse 

människor i samma situation förstår en lättare 
generationsskillnader 
hur det ser ut när man har en dålig dag 
hur ofta man har dåliga dagar 

 
Var förståelsen är större/mindre 

brist på förståelse från arbetet 
brist på förståelse från släkt 

 
Hur man beter sig 

man vill inte gnälla 
man får utlopp genom träning istället 
man ventilerar med partnern eller kollegor 
man ryter till hemma någon gång 
 
16. Jag kommer bra överens med människor jag är beroende av. 

 
Frågan menar att det är viktigare att komma överens med de man är beroende av 
 
Vilka man kommer/inte kommer överens med 

hur man kommer överens med familjen 
hur man kommer överens med före detta partners 
hur man kommer överens med vänner 
hur man kommer överens med chefer 
hur man kommer överens med arbetskamrater 

 
Hur man är som person 

om man försöker komma överens med alla 
hur lik sina vänner man är 
om man respekterar andras åsikter 
om man är beroende att ha en bra relation med alla människor 
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Hur beroende man är 
hur beroende av familjen man är 
hur beroende av arbetet man är  
att vara oberoende 
att vara beroende av barnvakter 

 
Upplevelser av att vara beroende 

hur man känner för att vara beroende av andra 
att tvingas vara trevlig 
olika intressen kan kollidera 
hur det känns att få kritik på arbetet 
 
17. Jag trivs bra med människor i min omgivning 

 
Hur man trivs 

hur man trivs att ha människor omkring sig 
hur man trivs med människorna man umgås med 
hur man trivs med människorna på arbetet 
hur trygg man är med människorna man umgås med 
vilket ensambehov man har 
 

Vilka man umgås med 
att välja sitt umgänge 
vad man har gemensamt 
att lägga ned tid på människor man tycker om 

 
Vilka egenskaper som önskas 

tolerans 
samarbetsvilja 
goda idéer 
att de ställer upp 
att de ger energi 
att ens idéer bemöts på ett bra sätt 
förståelse för småbarnsföräldrars situation 
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Appendix 7 
 
 
Item-totalkorrelationer 
 
Krav 
 
1.  0,72 
2.  0,73  
3.  0,70  
4.  0,61 
5.  0,58 
 
Kontroll 
 
6.  -0,43 
7.  -0,31 
8.  0,25 
9.  0,34 
10.  0,47 
11.  0,40 
 
Socialt stöd 
 
12.  0,54 
13.  0,66 
14.  0,62 
15.  0,54 
16. 0,56  
17. 0,68 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


