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Forskning har indikerat att individer med högt välbefinnande är bättre 
på att bemöta stress. Syftet med föreliggande studie var att undersöka 
vilka faktorer som skiljer individer med högt välbefinnande från dem 
med lågt välbefinnande, samt om deltagarna med högt välbefinnande 
har en bättre förmåga att hantera stress samt balansera krav och 
kontroll. 184 personer, varav de flesta kvinnor, har fått fylla i Ryff 
Psychological Well-being scale, Perceived Stress Scale och Job 
Content Questionnaire för att mäta välbefinnande, upplevd stressnivå 
och balansen mellan krav och kontroll. Två grupper skapades, en med 
lågt (n=20) och en med högt välbefinnande (n=20). Det framkom att 
gruppen med lågt välbefinnande ansåg sig ha signifikant lägre kontroll 
än gruppen med högt välbefinnande (p=.015). En avgörande faktor för 
ett högt välbefinnande verkar vara kontroll då olika teorier och 
resonemang ofta kretsar kring vikten av just detta begrepp.  

 
 

 
I n l e d n i n g 

 
Positiv Hälsa och Välbefinnande 
 
Ryff och Singer (1998) är några av många forskare som funderar på hur optimism och 
positivt engagemang hänger samman med hälsa och välbefinnande och hur detta kan 
definieras. Lundberg och Wentz (2004, p. 20) har översatt världshälsoorganisationens 
definition av hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp”. Enligt Ryff och Singer 
(1998) är positiv hälsa mer än bara frånvaro av sjukdomar och de har analyserat tre 
olika perspektiv för att definiera begreppet.  
 
Det första perspektivet handlar om att hälsa till viss del är en filosofisk förklaring som 
innebär att vi måste ta reda på vad som menas med ”det goda i livet”. Här måste även 
kulturella skillnader beaktas. Forskare har studerat detta både i västvärlden och i Afrika 
och funnit att strävan efter meningsfulla mål samt sociala relationer var allmängiltigt.  
 
Nästa perspektiv berör fysiska och psykiska aspekter och att dessa måste samverka, en 
individ måste vara både positiv i sitt sinne och i sin kropp.  
 
Det sista perspektivet mynnar ut i att mänsklig hälsa är ett multidimensionellt begrepp 
som inkluderar en mängd olika delar såsom engagemang i livet, både intellektuellt, 
socialt, emotionellt och fysiskt (Ryff & Singer, 1998).  
 
Beträffande välbefinnande har olika ansatser gjorts för att förklara begreppets innebörd 
men fokus har tidigare legat på avsaknad av mentala störningar (Ryff, 1989).  Olika 
delar i samhället exempelvis politisk styrning, läroplaner och föräldraskap har det 
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gemensamma syftet att förbättra människor. För att lyckas med denna uppgift måste det 
tydliggöras vad förbättring innebär, vilket är orsaken till att forskare försöker hitta en 
definition av välbefinnande (Ryan & Deci, 2000). Forskningen inom området har varit 
spridd men följande faktorer har genomgående behandlats i den tidigare forskningen: 1) 
frånvaro av mentala störningar, 2) tillfredsställelse i livet och med arbetet, 3) lycka och 
subjektivt välbefinnande, 4) återhämtningsförmåga, samt 5) individuella karakteristika 
så som personlighet, kognitiva och emotionella faktorer (Ryff 1989; Ryff & Singer, 
1998).  
 
Enligt Ryff (1989) har det saknats en enhetlig teoretisk definition av välbefinnande 
vilket lett till överflödig redovisning av positiva funktioner inom olika psykologiska 
perspektiv (Ryff & Keyes, 1995). Forskaren Aron Antonovsky (1991) studerade 
tillfredsställelse med livet (eng. life satisfaction) något som anses vara en viktig 
förutsättning för välbefinnande. Antonovsky (1991) utvecklade en modell för att mäta 
vad han kallar känsla av sammanhang, KASAM (eng. sence of coherence), som innebär 
att människor som finner livet meningsfullt, begripligt och hanterbart har en känsla av 
sammanhang, vilket innebär välbefinnande och god hälsa trots påverkan av extrem 
stress (Antonovsky, 1991). Erikson (1959) utgick från utvecklingspsykologin och 
analyserade olika psykologiska stadier. Buhler (1935) talade om livstendenser, medan 
Neugarten (1973) behandlade välbefinnande som en förutsättning för att kunna 
utvecklas under sitt liv. Inom den kliniska psykologin finns andra beskrivningar av 
välbefinnande, från Rogers (1961) skildring av en fullt funktionell person till Maslows 
(1968) självförverkligande. Definitionen av välbefinnande beror således på forskares 
ansats man ser till.  
 
I en utspridd forskning går det att urskilja två olika perspektiv när man studerar 
välbefinnande, det hedoniska och det ”eudaimonic” (Ryan & Deci, 2000). Någon 
specifik översättning på det sistnämnda perspektivet finns inte varför det har använts i 
sin ursprungsform. Det förstnämnda betyder ”läran om njutning” och går att härleda till 
de grekiska filosoferna som ansåg att målet med livet var att uppleva maximalt med 
njutning, där fullkomlig lycka är det ultimata stadiet. Inom det hedoniska perspektivet 
är den övervägande synen att välbefinnande innebär subjektiv lycka och därmed 
behandlar perspektivet subjektivt välbefinnande (SWB) som består av tre delar: 
tillfredsställelse med livet (eng. life-satisfaction), positivt humör samt till vilken grad 
man undviker negativ sinnesstämning (Ryan & Deci, 2000).   
 
Det ”eudaimonic” perspektivet syftar till att en människa ska vara fullt funktionell 
vilket innebär att perspektivet ser välbefinnande som ett multidimensionellt begrepp 
som inte bara fokuserar på lycka. Ryff och Singer (1998) har anslutit sig till detta 
perspektiv och har granskat de frågor som rör psykologiskt välbefinnande. De ansåg att 
välbefinnande handlar om att finna ett perspektiv som kan täcka in en individs fulla 
utveckling under hela livstiden. Ryff (1989) ansåg att ett totalt välbefinnande upplevs 
när en individ strävar efter att uppnå sin fulla potential. Ryff och Singer (1998) hävdade 
även att välbefinnande i slutändan har en skyddande effekt gentemot sjukdom. Vidare 
anser de att mening och innebörd i livet är en huvudingrediens för att uppnå hälsa och 
välbefinnande. Detta utvecklas från ett hängivet leverne (Ryff & Singer, 1998). 
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Positiva emotioner 
 
Inom psykologin har man tidigare inriktat sig på negativa psykologiska faktorer som 
begränsar människors liv och därför finns det ett stort antal olika mätinstrument för att 
mäta dessa (Chesney, Darbes, Hoerster, Taylor, Chambers & Anderson, 2005). 
Beteendeprogram har i huvudsak fokuserat på att minska stress och negativa emotioner, 
men idag anser man att en satsning borde ske på interventioner som ökar positiva 
emotioner som leder till välgörande hälsoeffekter och välbefinnande. Fokus har därmed 
utökats till att ta reda på vilka speciella egenskaper och beteenden som fungerande 
människor med god hälsa besitter och i vilka sociala miljöer de verkar (Ironson & 
Powell, 2005). Chesney et al. (2005) menade att kulturanpassade och teoribaserade 
beteendeprogram borde skapas och testas för att öka positiva sinnestillstånd, personlig 
tillväxt och mening med livet. Vidare bör man undersöka hur den sociala miljön kan 
påverkas inom samhälle och familjer för att skapa bättre förutsättningar för positiva 
inställningar. Om allt detta genomfördes skulle vår kunskap öka om den kraftfulla 
påverkan positiva emotioner har på hälsa och välbefinnande.  
 
Inriktningen på negativa faktorer har lett till att många forskare anser att en alltför stor 
andel av forskningen fokuserat på vad som gör människor sjuka istället för de faktorer 
som kan göra oss friska (Fredrickson, 2000; Richman, Kubzansky, Maselko, Kawachi, 
Choo & Bauer, 2005; Ryff & Singer, 2000; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). En av 
anledningarna till att man relativt sparsamt studerat vilken betydelse positiva emotioner 
har för människor kan vara att det anses förekomma färre positiva emotioner jämfört 
med negativa emotioner (Fredrickson, 1998).  
 
Richman et al. (2005) hävdade i en studie att de funnit att positiva emotioner har en 
förebyggande funktion beträffande utveckling av olika sjukdomar. De ansåg att de via 
sin forskning kan styrka att positiva emotioner kan skydda hälsan på ett unikt sätt. 
Richman et al. (2005) hänvisade även till Futterman, Kemeny, Shapiro och Fahey 
(1994), som även de funnit bevis som pekar på de positiva emotionernas hälsofrämjande 
effekter. Dessa forskare fann samband mellan positiva emotioner och ett bättre 
immunförsvar, till skillnad mot negativa emotioner som verkar leda till ett sämre 
kroppsligt försvar. Kopplingen mellan positiva emotioner och immunförsvar har även 
uppmärksammats av Cohen, Doyle, Turner, Alper och Skoner (2003) vilka anser sig ha 
funnit resultat som indikerar att positiva emotioner leder till bättre motståndskraft mot 
exempelvis vanliga förkylningar.  
 
Vidare har andra forskare hävdat att personer som känner mening, besitter personlig 
kontroll och känner sig optimistiska kan hantera stressiga situationer bättre samt även 
fördröja utvecklingen av svåra sjukdomar till exempel AIDS (Taylor, Kemeny, Bower, 
Gruenewald & Reed, 2000). Fredrickson och Levenson (1998) fann att positiva 
emotioner förbättrar den homeostatiska processen vilket leder till en reduktion av den 
stress som uppstår i det kardiovaskulära systemet vid negativa upplevelser. De personer 
som möter negativa stressorer med en positiv inställning har en större förmåga att 
minska de ogynnsamma effekterna som stress kan innebära för en individ.  
 
Att bemöta omvärlden med en positiv inställning ökar även möjligheten att lyckas nå 
långsiktiga mål och planer, vilket även leder till ett ökat välbefinnande (Aspinwall, 
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1998).  Positiva emotioner anses kunna påverka hälsan både direkt genom fysiologiska 
förändringar, eller indirekt genom hälsobeteenden och socialt stöd (Fredrickson & 
Levenson, 1998). Aspinwall (1998) fann bevis som styrker att positiva emotioner i form 
av ett hoppfullt beteende leder till att en individ blir bättre på att hantera stress - så 
kallad coping. Positiva emotioner innebär såldes inte bara ett ökat välbefinnande utan 
även bättre förutsättningar att klara av svåra och stressiga situationer i framtiden 
(Aspinwall, 1998). Sammantaget leder positiva emotioner till en förbättrad hälsa och till 
följd därav ett ökat välbefinnande (Fredrickson, 2000).  
 
Positiva emotioner och mening 
 
I diskussionen om positiva emotioner talar man även om att lyckas med att finna positiv 
mening (Fredrickson, 2002). Förmågan att finna positiv mening skiljer sig mellan olika 
personer men handlar i huvudsak om att kunna se saker från en positiv utgångspunkt. 
Det handlar även om att känna tillhörighet till andra, självkänsla, en känsla av att man 
utför något viktigt samt bekräftelse. Forskning indikerar även att om en individ lyckas 
hitta mening i svåra situationer så stärks såväl välbefinnandet som hälsan (Affleck & 
Tennen, 1996). Detta innebär att positiva emotioner och god hälsa hänger samman, då 
mening leder till positiva emotioner och de positiva emotionerna i sin tur leder till ett 
bredare sinne som gör det lättare att finna mening i det man gör, personer som finner 
mening lyckas dessutom ofta stärka sitt välbefinnande (Fredrickson, 2002).   
 
Broaden-and-build-modellen 
 
Enligt Fredrickson (1998) kan positiva emotioner delas in i fyra olika grupper; glädje, 
intresse, belåtenhet och kärlek. Att hon valde just dessa fyra beror på att de är lätt 
definierade och att de är universella.  
 
Glädje är den emotion som ofta kopplas samman med lycka och som får oss att vilja 
leka, både fysiskt, psykiskt och socialt. Den handlar om att upptäcka och uppfinna nya 
saker, något som gör att en person breddar sitt sätt att tänka och agera.  
 
Intresse är enligt Fredrickson (1998) detsamma som nyfikenhet, upphetsning och 
funderingar. Intresse genererar en vilja att engagera sig och utforska vilket leder till 
breddning av individens tänkande. Fredrickson (1998) hänvisade även till Izzard (1977) 
som påstod att individer som utvidgar sitt tänkande också vill veta mer vilket leder till 
ökad kunskap, som kan användas såväl i dagliga livet som i framtiden.   
 
Belåtenhet handlar om att njuta av det man gör och åstadkommer i livet, och 
Fredrickson (1998) menade att det handlar om att utveckla sin självkänsla och andra 
personliga resurser.  
 
Emotionen kärlek avser inte enbart romantik utan handlar även om kärlek till personer i 
sin omgivning, samt förmågan att kunna fästa sig vid andra individer. Kärlek är också 
tätt sammanlänkad med de andra positiva emotionerna; intresse, glädje och belåtenhet. 
Kärlek kan upplevas samtidigt som man utforskar något och det kan även stärka och 
skapa nya sociala relationer (Fredrickson, 1998).  
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Fredrickson (1998) påtalade vikten av att skaffa sig kunskap om dessa emotioner 
eftersom de på olika sätt kan resultera i ett stärkt välbefinnande hos människan. Hon 
ansåg att positiva emotioner hänger samman med ett tanke/aktionsmönster som innebär 
att de positiva emotionerna skapar en fysiologisk förutsättning för att kunna utveckla sig 
själv och sin tankeförmåga så att en individ lyckas ta sig framåt mot nya mål, något som 
också ökar välbefinnandet. Detta till skillnad från negativa känslor som har en förmåga 
att få oss att tänka i smalare banor och använda ofördelaktiga beteendemönster 
(Fredrickson, 2000). Modellen för detta har döpts till ”The Broaden-and-Build model of 
positive emotions” (Fredrickson, 1998). Fredrickson fann stöd för sin teori genom att 
jämföra med tidigare empiriskt arbete som också kommit fram till att positiva emotioner 
breddar uppmärksamheten, tänkandet och handlingsförmågan samt även bygger upp 
fysiska, intellektuella och sociala resurser (Fredrickson, 1998). ”The Broaden-and-Build 
model” innebär således att de positiva emotionerna har en förmåga att utveckla vår 
kognitiva förmåga vilket leder till något som skulle kunna ses som en positiv spiral som 
leder till bättre hälsa och ökat välbefinnande. 
 
Ryff Psychological Well-being scale 
 
Carol Ryff (1989) ansåg att tidigare forskning om välbefinnande i de flesta fall 
fokuserat kring två begrepp; lycka (eng. happiness) och tillfredsställelse med livet (eng. 
life satisfaction). Hon ansåg att välbefinnande var flerdimensionellt och inte enbart gick 
att förklara med hjälp av ovannämnda begrepp. Tidigare teorier om välbefinnande 
formade en utgångspunkt för Carol Ryffs (1989) flerdimensionella skala. För att 
empiriskt ta reda på vad välbefinnande var genomförde hon dessutom intervjuer med 
medelålders män och kvinnor i USA där de fick beskriva välbefinnande. Dessa 
teoretiska och empiriska data ligger sammantaget till grund för ”Ryff Psychological 
Well-being scale” (RPWB). RPWB består av sex operationaliserade dimensioner 
avseende psykologiska funktioner, som tillsammans ska täcka in hela begreppet 
välbefinnande. De olika dimensionerna är enligt en översättning tagen ur Lundberg och 
Wentz bok Stressad hjärna, stressad kropp (2004): Accepterande av sig själv som den 
man är (eng. self-acceptance), Goda relationer med andra människor (eng. positive 
relations with others), Självständighet (eng. autonomy), Kontroll över tillvaron (eng. 
enviromental mastery), Känsla av att leva ett meningsfullt liv (eng. purpose in life) samt 
Personlig utveckling (eng. personal growth).  
 
RPWB-testet är ett självskattningstest där 3 frågor mäter varje dimension, vilket innebär 
totalt 18 olika frågor (Ryff, 1989). En hög poäng på testet innebär att individen anser sig 
ha ett gott välbefinnande, medan en låg poäng visar på det motsatta. Nedan följer en 
genomgående förklaring till de sex olika dimensionerna och vad hög respektive låg 
poäng på de olika dimensionerna betyder (Ryff & Keyes, 1995): 
 
Accepterande av sig själv som den man är (eng. self-acceptance): höga poäng på 
dimensionen innebär att man har en bra mental hälsa, en balanserad tillvaro där man 
fungerar på ett moget och bra sätt. Man har en accepterande attityd till sig själv och sitt 
förflutna. En person som får låga poäng har således en negativ inställning till sig själv 
och är missnöjd med sitt förflutna, bekymrar sig över sina kvalifikationer och önskar att 
han/hon var annorlunda.  
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Goda relationer med andra människor (eng. positive relations with others): att få höga 
poäng innebär att individen har varma och förtroendefulla relationer till andra och har 
en empatisk förmåga. Individen kan känna närhet och förståelse och upplever att 
förhållanden till andra innebär både ett givande och ett tagande. En person med låga 
poäng har få nära relationer, har svårt att vara varm, öppen och omtänksam, är isolerad 
och frustrerad beträffande relationer och vill inte kompromissa när det gäller att behålla 
en relation.  
 
Självständighet (eng. autonomy): den som får höga poäng är självständig och vågar stå 
emot socialt grupptryck, vad andra tycker och tänker eller vad som är allmänt accepterat 
och följer istället sin egen vilja. Individer med låga poäng bryr sig mycket om vad andra 
tycker och tänker och litar mer på andras bedömningar än sin egen inför ett 
beslutsfattande.  
 
Kontroll över tillvaron (eng. enviromental mastery): personer med höga poäng känner 
att de kan hantera omgivningen. De upplever att de har en kompetens som gör att de kan 
dra nytta av omgivningen. Låga poäng innebär att man har svårt att klara av det dagliga 
livet. Vidare känner individer med låga poäng att det är omöjligt att kontrollera, ändra 
eller förbättra den omgivning man befinner sig i. Dessa personer saknar förmåga att ta 
vara på de möjligheter som ges.  
 
Känsla av att leva ett meningsfullt liv (eng. purpose in life): vid höga poäng känner man 
att det finns mål, riktning och mening med livet. Det är lätt att se en mening med både 
det förflutna och framtiden. Personer med låga poäng tycker inte att det finns några mål, 
riktning eller mening med livet. De ser inte heller någon mening med det förflutna.  
 
Personlig utveckling (eng. personal growth): Individer med höga poäng på denna 
kategori känner att de kontinuerligt utvecklas, är öppna för nya erfarenheter, medvetna 
om sin potential, kan förbättra sig och sitt beteende genom självinsikt. De individer som 
får låga poäng har en känsla av stagnation och upplever ingen personlig utveckling. Inte 
heller tycker de att livet är intressant och känner sig oförmögna att påverka sin attityd 
och sitt beteende. 
 
Ryff (1989) och Ryff och Keyes (1995) har även funnit samband som tyder på att 
utbildningsnivå och höga RPWB poäng är sammanhängande, något som skulle kunna 
stämma överens med Fredricksons (1998) forskning som anser att positiva emotioner, 
som är en förutsättning för välbefinnande till viss del bygger upp intellektuella resurser. 
 
Positiva emotioner, positiv hälsa och välbefinnande 
 
Seligman och Csikszentmihalyi (2000) hävdade att människor som är positiva har haft 
många personer i sin omgivning som fokuserat på bra saker. Ryan och Deci (2000) 
hänvisar till De Neve (1999) som ansåg att välbefinnande är något som till viss del är 
genetiskt och är relativt stabilt genom livet. Antonovsky (1991) ansåg att en individs 
KASAM grundas under barndomen och stabiliseras i tidigt vuxenliv för att därefter 
förbli relativt stabilt. En individs KASAM-poäng påverkas även av andra faktorer 
såsom kön, etnicitet, social status, ekonomiska möjligheter, kultur och ärftlighet 
(Antonovsky, 1991). Om välbefinnande hänger samman med en individs personlighet 
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eller ej finns inga konkreta bevis för. Schmutte och Ryff (1997) har enligt Lindfors 
(2002) undersökt om ”the big five traits” (vänlighet, extroversion, neuroticism, 
samvetsgrannhet och öppenhet för erfarenheter) hänger samman med RPWB 
dimensionerna och följande kopplingar gjordes: ”accepterande av sig själv som den man 
är”, ”kontroll över tillvaron” samt ”känsla av att leva ett meningsfullt liv” hängde 
samman med extroversion, samvetsgrannhet och låg grad av neuroticism. ”Personlig 
utveckling” var sammanhängande med öppenhet för erfarenheter, ”positiva relationer 
med andra” hängde samman med vänlighet och extroversion samt att ”självständighet” 
hängde ihop med låg grad av neuroticism. Detta skulle kunna indikera att välbefinnande 
till viss del påverkas av en individs personlighet.  
 
Ryan och Deci (2000) poängterade att kopplingen mellan hälsa och välbefinnande är 
påtaglig. De talade om självständighet, närhet och kompetens som enligt dem bidrar till 
känslan av positiva emotioner i form av lycka och livskraft. Personliga mål och goda 
relationer med andra främjar även en optimal situation beträffande människans 
biologiska system. De aktiverar vänster frontallob som ger en lättare allostatisk 
belastning vilket leder till ett bättre immunförsvar (Ryff & Singer, 1998). Ryan och 
Deci (2000) ansåg generellt att dimensionen ”goda relationer med andra människor” är 
speciellt viktig när det gäller att generera positiva hälsoeffekter och kunna uppleva 
välbefinnande. Relationer till andra människor tillhör således det essentiella för att 
uppnå välbefinnande, något som de flesta forskare är överens om – oavsett vilket 
perspektiv de utgår från (Ryan & Deci, 2000). Ryff och Singer (1998) påpekade också 
att mål och mening i livet är en viktig förutsättning för att välbefinnande ska uppstå. 
Detta stämmer även överens med Fredricksons (1998) ”Broaden-and-Build-model” där 
hon behandlar positiva emotioner och dess effekt att driva individer mot nya mål – 
något som hon sedermera kopplar till ett bättre välbefinnande.  
 
Om man ser till de olika positiva emotionerna som Frederickson (1998) nämner och 
jämför dessa med Carol Ryffs (1989) olika dimensioner finner man ett flertal 
kopplingar (Lindfors, 2002). Emotionen intresse innebär en vilja att engagera sig och 
skaffa kunskap som breddar ens tänkande vilket leder till ”personlig utveckling”. 
Emotionen glädje handlar om att upptäcka och uppfinna nya saker, något som hänger 
samman med dimensionen ”kontroll över tillvaron”. Emotionen belåtenhet innebär att 
kunna njuta av livet och det man åstadkommit vilket kan länkas till dimensionen 
”känsla av att leva ett meningsfullt liv”. Kärlek innebär att ha förmågan att fästa sig vid 
andra vilket kan kopplas till dimensionen ”goda relationer med andra människor” 
(Lindfors, 2002).  
 
För att definiera positiv hälsa nämnde Ryff och Singer (1998) tre olika principer. En av 
dem handlade om att se till både kropp och själ. Upplevelse av positiva emotioner 
såsom tillfredsställelse engagerar kroppen eftersom känslor är emotionellt laddade. Att 
engagera kroppen med positiva emotioner leder således enligt dem inte bara till en 
lyckokänsla utan även till positiv hälsa. Välbefinnande förutspår bättre hälsa och bättre 
hälsa förutspår välbefinnande (Ryff & Singer, 1998). Om man dessutom lyckas skaffa 
sig det ”goda i livet” som filosoferna talade om, har även detta en bevarande faktor av 
positiv hälsa och därmed även välbefinnande (Ryff & Singer, 1998). Även Fredrickson 
(1998) talade indirekt om det goda i livet i samband med emotionen belåtenhet som 
handlar om att njuta av det man åstadkommer i livet. Slutsatsen blir således att positiva 
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emotioner, positiv hälsa och välbefinnande hör ihop. För att mäta välbefinnande och 
därmed även positiva emotioner och god hälsa har vi därför valt att använda oss av 
RPWB-testet och antar därmed Carol Ryffs operationalisering av begreppet 
välbefinnande. 
 
Stress  
 
Begreppet stress kommer ursprungligen från 1950-talet. Hans Seyle genomförde en 
studie där råttor utsattes för olika påfrestningar. Dessa ledde till samma fysiska 
åkommor såsom ökad förekomst av magsår, förstorade binjurar och förtvinad 
immunaktiv vävnad trots att påfrestningarna var olika. Seyle valde att kalla detta 
tillstånd för stress (=belastning) på grund av ett språkligt misstag då han egentligen 
menade ”strain” vilket betyder spänning, eftergivlighet (Folkow, 2002). Det fanns även 
liknande upptäckter före Seyles men det var han som formulerade en hypotes om stress 
(Sapolsky, 2003); 
 

- Kroppen reagerar på ett slående likartat sätt på ett stort urval av stressfaktorer 
 
- Under vissa betingelser kan utsatthet för stress leda till ohälsa och sjukdom  

 
Sir William Osler uttalade för över ett sekel sedan att ”det är mycket viktigare att veta 
vilken typ av patient som har vilken sjukdom, än vilken sjukdom patienten har” 
(Silverman, Murray, & Brian, 2003, sid. 43). Detta ledde till att man började undersöka 
vilka beteenden individer med vissa typer av sjukdomar hade. Exempelvis fann man att 
individer med ett så kallat typ-A beteende ofta var ilskna och fientliga vilket kunde leda 
till depression och detta framstod som emotionella förtecken till kardiovaskulära 
sjukdomar (Bush et al., 2001). Även begreppet ”psykologisk stress” introducerades när 
man undersökte hur miljön påverkar människan (Cannon, 1929; Seyle, 1956). Under 
1980-1990-talen började man fokusera på de kroppsliga reaktioner som stress 
framkallar, och då framför allt vid långvarig stress (Lundberg & Wentz, 2004). 
  
Definition av stress 
 
Lazarus (1992) ansåg att stress var något som uppkom när en människa utsattes för krav 
som upplevdes så betungande att de på ett negativt sätt inverkade på individens 
välbefinnande. Aleksander Perski (2002, sid. 37) definierade stress som ”ett tillstånd i 
vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas”. Lennart Lewi 
(2002) skrev att ett sätt att definiera och beskriva fenomenet ”stress” är att tala om 
organismens ”gaspådrag” eller ”uppvarvning” – det som Seyle kallade organismens 
”förslitningshastighet”.   
 
Hälsosam och ohälsosam stress 
 
Hans Seyle (1956) kom fram till att en viss nivå av stress var stimulerande och nyttigt – 
han kallade det för ”livets krydda”. Seyle påstod även att en stressreaktion bestod av tre 
olika faser; aktivering, motstånd och utmattning. Aktivering innebär att kroppen 
bemöter en utmaning med fysiologisk aktivering av ett försvarssystem, därefter uppstår 
motstånd - så kallad coping - för att hantera stressen, och om detta inte räcker till eller 
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fungerar kan det leda till utmattning. Det är när utmattningsfasen inträder som stress 
kan leda till sjukdom enligt Seyles hypotes (Linden, Earle, Gerin & Christenfeld, 1997). 
 
Lundberg och Wentz (2004) skrev att kroppens reaktioner på stress även har många 
livsviktiga och positiva påföljder.  Malmström och Nihlén definierade positiv stress som 
en ”kombination av goda prestationer och höggradigt välbefinnande” (2002, sid. 10) – 
något som uppkommer när individer riktar sin energi på prioriterade saker och därmed 
utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt, och detta gäller generellt i tillvaron. De 
påstod att på så vis upplevs en hög livskvalitet. Vidare ansåg de att en förutsättning för 
positiv stress är att individen har möjlighet att påverka och ta ansvar. Stressreaktionen 
är en överlevnadsstrategi och det fysiologiska systemet skyddar kroppen mot inre och 
yttre stress, vilket har gjort att människan lyckats anpassa sig till nya förhållanden och 
bemästra krav och hot. 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 ohälsosam stress (Sapolsky, 2003).  
 
Även Levi (2002) ansåg att stress inte kan elimineras – om så skulle ske skulle 
livsprocessen upphöra. Det bör alltid finnas ett visst ”varvtal” i organismen, det viktiga 
är att det är lagom stort, lagom långvarigt och passande i förhållande till situationens 
krav.  
 
Stressens biologiska påverkan 
 
Seyles ursprungliga hypotes om kroppens stressreaktion åsyftade att det uppstod en 
”holistisk” kroppslig reaktion, men senare teorier menade att det finns två olika 
fysiologiska försvar. Det sympatiska nervsystemet (SAM) (eng: sympatic-adreno-
medullary) som aktiverar kroppens energi och skärper sinnena för ”kamp eller flykt” 
(eng. fight/flight) och det hypofysstyrda binjurebarksystemet (HPA) (eng: 
hypothalamic-pituitary-adrenocortical) som aktiveras när kroppen utsatts för långvarig 
och ofta känslomässig stress (Lundberg & Wentz, 2004). Man har även konstaterat att 
det är mest påfrestande för hälsan när HPA är aktiverat. Christenfeld, Geren och Glynn  
har enligt Linden et al. (1997) lagt fram hypotesen att stress som berör en individ 
personligen, och därmed kan leda till ilska eller grubblerier, har ett mer varaktigt 
biologiskt stresspåslag, jämfört med intellektuella uppgifter, där stresspåslaget i kroppen 
avtar snabbare. 
  
I ett normalt tillstånd strävar människokroppen efter jämvikt i det som kallas homeostas, 
där biologiska mekanismer i kroppen reglerar fysiologiska system bland annat 
kroppstemperatur och syrehalt. Variationerna i systemen tillåts endast fluktuera inom 
snäva gränser (Lundberg & Wentz, 2004). Blodtryck, puls och hormonhalter kan variera 
kraftigare i kroppen vid situationer som kräver detta, vilket kallas allostas. Allostas 
bemöter krav som ställs på den homeostatiska balansen genom att reglera hormoner och 
nervsystem (Lundberg & Wentz, 2004).  
 
Grunden för allostasen kan delas in i två delar: det centrala nervsystemet (hjärna och 
ryggmärg) och det perifera nervsystemet (övriga nerver i kroppen som förbinder 
centrala nervsystemet med vävnaderna). I det perifera nervsystemet ingår det autonoma 
nervsystemet och består av det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Dessa 
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system får signaler från kroppens olika organ och svarar med nya signaler. Det 
sympatiska nervsystemet aktiveras vid stressfyllda situationer – kamp eller flykt - och 
försätter kroppen i beredskap genom att skärpa vaksamheten, öka pulsen och 
blodtrycket och samtidigt minska matsmältningen. Det parasympatiska systemet 
aktiveras i sin tur via signaler från hjärnan för att skapa vila och återhämtning genom att 
minska pulsen och blodtrycket och öka matsmältningen och lagringen av energi 
(Sapolsky 2003).  
 
Dessa två system samverkar och är alltid aktiverade mer eller mindre men balansen 
mellan dessa är mycket viktig. I ett friskt tillstånd förekommer lätta svängningar, men 
vid kronisk stress är det svårare att hålla en hälsosam jämvikt; antingen slås systemen 
på och av med full kraft eller så slås systemet inte av alls utan befinner sig på en 
konstant låg nivå. Det finns en mängd olika funktioner och organ i kroppen som kan 
skadas vid kronisk stress (Sapolsky, 2003). Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar, 
vilket innebär att varje ansträngning eller stegring av stressnivån medför en betydande 
risk för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke (cirkulationsrubbning i hjärnan eller 
hjärnblödning). En annan fara är matsmältningsrubbningar. ”Det metabola syndromet” 
omfattar riskfaktorerna högt blodfett, insulinresistens, högt blodtryck och övervikt. 
Dessa åkommor är delvis ärftliga, exempelvis diabetes, men kan även framkallas genom 
kronisk stress. Långvarig stress kan leda till förhöjda kortisolvärden som på sikt förstör 
nervceller i hjärnans hippocampus. Nervcellerna fungerar som förbindelser och hjälper 
de neurala nätverken att kommunicera med varandra. Hippocampus kan i värsta fall 
förminskas av de höga kortisolnivåerna vilket gör att minnesfunktionen blir sämre 
(Sapolsky, 2003). Belastningsskador på grund av stress är vanligt förekommande och 
yttrar sig ofta som värk i nacke, axlar och rygg (Lundberg & Wentz, 2004). 
 
Orsaker till stress 
 
Levi (2002) skrev om att passformen mellan människan och miljön inte fungerar. 
Kraven på enskilda människor har förändrats på olika sätt då vissa skall utföra arbeten 
som ställer krav på hög kvantitet men låg kvalitet medan andra är sysslolösa och blir 
stressade av att inte fylla någon funktion alls. Med föränderliga krav i arbetslivet 
omskolas en del mot sin vilja till arbeten de inte har fallenhet för, tillräcklig kunskap om 
eller intresse för. Det är viktigt att basala behov såsom mål och mening med livet, 
identitet och självkänsla, uppskattning, ansvar och mänsklig kontakt tillfredsställs av en 
individs miljö för att motverka stress. Människan har ett behov av att förfoga över sin 
egen livssituation, så kallad egenkontroll, vilket innebär valfrihet inför olika 
handlingsalternativ och/eller möjligheter att uppfylla sina önskningar. Inom arbetet vill 
människor ha viss makt att påverka hur och när man ska utföra sina uppgifter. 
 
Allvin och Aronsson (2003) ansåg att vi gått mot en flexiblare arbetsmiljö som även kan 
innebära förväntningar på arbetstagaren att själv strukturera sin arbetsprestation. I 
förlängningen kan flexiblare arbetsmöjligheter leda till svårigheter för människor att dra 
gränsen mellan arbete och fritid. Kelloway och Day (2005) hävdade att det är viktigt att 
arbetsplatser är hälsosamma för individen och då är kontrollen en betydelsefull faktor. 
Enligt dessa forskare är arbetskontroll en förutsättning för hälsa och välbefinnande. 
Individer som saknar kontroll samtidigt som de utsätts för en hög arbetsbelastning 
innehar ofta ett sämre välbefinnande (Day & Jreige, 2002). 
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Den ohälsosamma arbetsstressen har definierats av flera forskare som en obalans mellan 
uppfattade krav i arbetsmiljön och individens uppfattade resurser att hantera kraven 
(Frankenhaeuser, 1986; Lazarus, 1992). Andra pekade på obalans mellan höga krav i 
kombination med låg kontroll över arbetssituationen (Karasek & Theorell, 1990) (mer 
om detta nedan). Enligt Levi (2002) påvisade Siegrists (1996) ”effort-reward-modell” 
en klyfta mellan ansträngning och belöning. Denna klyfta kan bero på för höga krav 
från arbetsledningen eller från till exempel de kunder/patienter/ studenter man betjänar i 
arbetslivet i kombination med den belöning man erhåller i form av exempelvis lön, 
uppskattning och trygghet (Levi, 2002).  
 
En annan viktig faktor är en upplevelse av konsekvens och förutsägbarhet i tillvaron, 
där människor har en ökad chans att överleva och växa om en situation känns 
kontrollerbar och förutsägbar – att det finns någon tydlig mening (Eriksen & Ursin, 
2002). Levi (2002) skrev även om en svårlöslig konflikt, nämligen rollkonflikten. Den 
kan uppstå mellan människors olika roller exempelvis; familjemedlem, chef eller 
underlydnad på arbetet, förpliktelser mot överordnade. Det kan vara otydliga och/eller 
motsägelsefulla roller som leder till rollbrist. Även då kan människor uppleva att livet 
saknar mål, mening, innehåll och struktur. 
 
Individuella skillnader i att bemöta stress  
 
Theorell (2002) påstod att kontroll är en förutsättning för att kunna hantera stress, ta 
kommando över sin vardag och även över oförutsedda situationer.  Det är en makt att 
kunna kontrollera sin egen situation i allmänhet. En stressreaktion uppstår ofta när vi är 
nära att förlora kontrollen och då är det extra viktigt att vi anstränger oss för att 
återvinna den. Om vi inte lyckas med det känns det meningslöst att fortsätta kämpa, och 
kroppen riskerar att övergå i ett passivt läge. En del forskare påstod att individer med ett 
lägre välbefinnande och högre upplevd stress kunde kopplas till ett typ-A beteende (Day 
& Jreige, 2002). Enligt Day och Jreige (2002) kunde typ-A beteendet delas in i 
ytterligare två personlighetstyper; AS (eng. achievement striving), och II (eng. 
impatience irritability). En individ som klassats som AS arbetar hårt, är aktiv och tar 
arbetet seriöst.  En II person är otålig, irriterad, arg och besatt av tid. Day och Jreige 
(2002) ansåg att de funnit bevis som stärkte att AS individer tenderade att skatta sin 
arbetskontroll högre och var nöjdare med livet, detta till skillnad mot individer som 
klassats som II, då dessa upplevde en högre stressnivå och var mindre nöjda med livet. 
En individs sätt att utöva kontroll är detsamma som dess copingförmåga anser Theorell 
(2002).   
 
Även Lazarus ansåg att ”coping” handlade om människors kapacitet att hantera den 
stress de utsattes för (Lazarus, 2002). Aron Antonovsky (1991) beskrev coping i form 
av begreppet KASAM, där han analyserade olika faktorer exempelvis ekonomi, 
kulturell stabilitet, jagstyrka och socialt stöd som influerade en individs förfarande att 
hantera stressorer. Antonovsky (1991) utarbetade ett test som mäter en individs 
KASAM, där poängen indikerar om huruvida en individ känner känsla av sammanhang 
eller ej. Genom beskrivningar av olika människors livsöden påvisade Antonovsky att 
människor med låg KASAM-poäng hade svårare att hantera påfrestningar än människor 
med hög KASAM poäng som var bättre rustade för att möta omgivningens krav 
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(Antonovsky 1991). Malmström och Nihlén (s. 157, 2002) rubricerade KASAM testet 
som ett mätinstrument för ”grundläggande stresstålighet”. 
 
Christenfeld, Geren och Glynn har enligt Linden et al. (1997) lagt fram hypotesen att 
stress som berör en individ personligen och därmed kan leda till ilska eller grubblerier 
har en längre varaktighet även efter att stressoren har upphört, jämfört med 
intellektuella uppgifter, där stresspåslaget i kroppen avtar snabbt. De föreslog att man 
bör undersöka stressens varaktighet i kroppen, men var samtidigt införstådda med att 
det är svårt att mäta detta tillförlitligt. De stressorer som kan studeras vid 
undersökningar ofta är av intellektuell problemlösningskaraktär, och inte den sorts 
påfrestning som kan leda till ilska eller grubbleri. Man har dock kunnat uppfatta att 
stresspåslag orsakat av enkla, intellektuella problem har försvunnit helt efter 1-2 
minuter, medan stressreaktioner som orsakat ilska kan leda till fysiologiska påslag som 
kräver upp till 10 minuters återhämtning och då var det blodtrycket som förblev förhöjt. 
Frankenhaeuser (1991) jämförde kvinnors och mäns stresspåslag både på arbetet och i 
hemmiljön och fann att männens stresspåslag avtog när de kom hem efter arbetet, 
medan kvinnors stresspåslag ökade, särskilt för de kvinnor som hade barn. Laborationer 
i forskarmiljö har visat motsatt förhållande; där kvinnorna återhämtar sig snabbare än 
männen efter en stressreaktion, men denna skillnad kan utebli eller vara omvänd 
beroende på om stressoren är verklig och av relevans för individen (Linden et al., 
(1997).  
 
Lundberg och Wentz (2004) påstod att cirka 50 % av kroppens funktioner som styr 
stressreaktionerna är nedärvda, och den andra halvan beror på uppväxt och miljö. 
Barndomen spelar en viktig roll då upplevelser under barndomen präglar människors 
beteendemönster, stressreaktioner och hälsa. Vidare påstod Lundberg och Wentz (2004) 
att social status och ekonomi påverkar risken för ohälsa och att det kan ses som en ond 
cirkel där exempelvis arbetslöshet och problematisk ekonomi leder till långvarig stress 
som i sin tur leder till ett felaktigt leverne, ökad risk för olyckor, ouppmärksamhet på 
signaler från den egna kroppen och slutligen eventuellt till sjukdom. Att låg 
socioekonomisk status ökar risken för stressrelaterade symptom har flera forskare 
påtalat (Antonovsky, 1991; Sapolsky, 2003; Währborg, 2002).  
 
Sjögren (2005) undersökte psykosociala faktorer och biologiska stressmekanismer.  
Även hon utgick från teorin att individer med låg socioekonomisk status hade lägre 
självskattad hälsa och välbefinnande. De psykosociala faktorerna hon analyserade var 
dels psykologiska resurser i form av självförtroende, coping, socialt stöd samt 
beslutsamhetsnivå i arbetet samt även riskfaktorer såsom spänt arbete, cynism, 
utmattning, depression och hopplöshet. Sjögren (2005) använde sig av enkäter 
kombinerat med olika biologiska test och resultaten visade att kvinnor generellt 
upplevde en sämre psykosocial miljö med sämre förmåga till coping, mer depressioner 
och mer utmattning jämfört med männen. Hon fann ett samband mellan kön och 
socioekonomisk status och dessutom att kvinnor med låg socioekonomisk status 
skattade allra sämst hälsa och välbefinnande. I nästa delstudie kunde Sjögren även se att 
kvinnor med lågt självförtroende hade en ogynnsam kortisolkurva. Slutligen fann hon 
ett generellt samband både för män och kvinnor mellan hälsa och psykosociala faktorer, 
men kvinnornas samband var starkare.   
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Mätning av stress 
 
Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) har utvecklat Perceived Stress Scale (PSS) 
som mäter till vilken grad människor uppskattar vissa livssituationer stressande. De 
utgick från bland annat Lazarus (1966, 1977) ståndpunkt, att individer uppfattar 
stressfyllda situationer olika och man kan inte påstå att vissa situationer orsakar en viss 
grad av stress. Andra forskare (Cobb & Kasl, 1977; Dooley & Catalano, 1980) har 
enligt Cohen et al. (1983) teoretiskt studerat olika stressfyllda livssituationer objektivt 
och har exempelvis skapat skalor där man kan ackumulera stressnivån utifrån olika 
situationer. Resultaten baserades på antal stressfyllda situationer eller en summering av 
stressnivåer kopplat till olika förhållanden. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att 
det är enkelt att predicera sjukdomar och avvikande beteende, men det förutsätter 
samtidigt att individen aktivt interagerar med omgivningen och uppmärksammar hot 
och faror eller antar utmaningar utifrån sitt sätt att bemöta stress (Lazarus, 1966, 1977). 
Detta objektiva perspektiv på stress förutsätter att en situation är stressande för en 
individ samtidigt som individen inte har tillräckligt med resurser att hantera situationen. 
Det innebär att en händelse är emotionellt konstruerad och samtidigt individ- och 
kontextberoende, till skillnad från en helt objektiv händelse. För att även beakta olika 
kognitiva faktorer kan stress mätas subjektivt – ”perceived stress”.  
 
Subjektiv stress har visat sig vara ett mer tillförlitligt mått för att predicera 
stressrelaterade sjukdomar, och man har även konstaterat att subjektivt skattad stress 
ofta korrelerar högt med antalet stressfyllda situationer individen utsatts för (Cohen et 
al., 1983).  Enligt Cohen et al. (1983) är det optimala att kombinera objektiva test med 
subjektiva. PSS är framtaget för att kunna mäta stress globalt genom att låta 
respondenten skatta till vilken grad deras liv var oförutsägbart, okontrollerbart och 
ohanterligt – tre komponenter som ansetts som centrala i studier om stress upprepade 
gånger. Testet har även direkta frågor om aktuell stressnivå. Det är enkelt och 
följaktligen även ekonomiskt och mäter aktuell stressnivå som anses gälla ca 4-8 veckor 
framåt (Cohen et al., 1983).   
 
Krav- och  kontrollmodellen 
 
Ytterligare en forskare som studerat ohälsosam stress är Robert Karasek som under 
1970-talet arbetade fram en modell som skulle kartlägga vilka psykosociala krav på 
arbetet som leder till ohälsosam stress för en individ (Karasek & Theorell, 1990). 
Karasek ansåg att krav i förhållande till kontroll (eng. decision latitude) har stor 
betydelse för en individs hälsa och beteende och det är framförallt förhållandet mellan 
dessa två faktorer som inverkar på om en arbetssituation leder till något negativt eller 
positivt. I kontrollbegreppet ingår enligt Karasek och Theorell (1990) även delarna rätt 
till beslutsfattande, samt i hur stor utsträckning individen ges förmåga att tillvarata sin 
kunskap. En obalans mellan krav och kontroll går att koppla samman med kroppsliga 
reaktioner såsom ökat blodtryck som kan leda till hjärtinfarkt (www.info.ki.se).  
 
 
Karasek och Theorell (1990) har tillsammans arbetat fram krav - kontrollmodellen (eng. 
demand-control-model) som innebär att det finns fyra olika typer av arbetssituationer: 
spända, avspända,  aktiva, och passiva (översättning från institutionen för psykosocial 
medicin, www.psykosocialmedicin.se). I Krav-kontroll-modellen ingår även en 
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stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal (se figur 1. Karasek & Theorell, 1990).  
Diagonalerna visualiserar vilka typer av kombinationer som förutspår risk för stress 
kontra möjlighet till stimulerande arbete.  
 

Psykologiska krav 
                                                    Låga                     Höga   
                                                                                                      Lärande 
                    Motivation att utvecklas 
                    Nya beteende mönster 
                                 Hög 
 
 
    Möjlighet till 
        kontroll 
(Decision latitude) 
                                 Låg            
                                                                                                      Risk för psykosocial  
                                                                                                      ansträngning och                       
                                                                                                      psykologisk sjukdom 
 
Figur 1. Krav-kontroll-modellen enligt Karasek & Theorell (1990, s.32). 
 
Det spända arbetet innebär att individen har höga krav på sig samtidigt som 
möjligheten att påverka är låg, vilket leder till ett kamp/flykt beteende. 
Kamp/flyktbeteendet som från början var en meningsfull funktion hos människan har 
övergått till att bli ett hot.  Då denna typ av arbete inte ger individen något utrymme att 
påverka kan situationen leda till hjälplöshet och ökad psykologisk ansträngning vilket 
leder till stressrelaterade sjukdomar. 
 
Motpolen till ett spänt arbete är ett avspänt. Detta innebär låga krav men samtidigt stora 
möjligheter att påverka. Individen kan därmed påverka hur den ska handskas med 
uppkomna stressorer, samtidigt som kraven är låga. Enligt Karasek och Theorell (1990) 
har individer i denna position bäst förutsättningar till både lycka och god hälsa, och 
denna typ av arbeten utsätter individerna för minimal risk att drabbas av stressrelaterade 
sjukdomar.  
 
Ett aktivt arbete innebär en utmanande situation som kräver hög prestation. Personerna i 
denna position ges möjlighet att använda sina kunskaper vilket även leder till att de 
upplever en hög grad av kontroll och motivation i sin arbetssituation. Trots att individen 
upplever en positiv känsla då arbetet bereder möjlighet till utveckling och lärande och 
ger stort utrymme för krav och kontroll påtalar Levi (2002) vikten av att finna balans. 
Risken med aktiva arbeten är att motivationen blir för hög, vilket leder till att fritid och 
vila ses som irriterande avbrott i arbetet. Således innebär det aktiva arbetet en viss risk 
att drabbas av stressrelaterade sjukdomar eller utmattningssyndrom.  
Den sista typen av arbete är ett passivt arbete som innebär såväl låg kontroll som låga 
krav. Individer med dessa sysslor är ofta dåligt motiverade och inte speciellt produktiva. 
Även här finns risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Nackdelen med det 
passiva arbetet är enligt Karasek och Theorell (1990) att när en individ utsätts för alltför 
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få stressorer på arbetsplatsen är detta passiviserande, vilket inte är bra för individens 
mentala hälsa.  
 
För att mäta krav och kontroll på arbetet har Karasek och Theorell (1990) utarbetat ett 
självskattningsformulär ”Job Content Questionnaire” (JCQ), där deltagarna bedömer 
påståenden på en skala från 1 till 4, där 1 är ”så gott som aldrig” och 4 innebär ”ofta”.  
 
Krav- kontrollmodellen har fått en hel del kritik för att den är så enkel och kritikerna 
anser att modellen förbiser andra aspekter av ett arbete förutom krav och kontroll 
(Karasek & Theorell, 1990). Vissa forskare kritiserade även valet att kalla 
kontrollkonceptet för “decision latitude” där förmågan att tillvarata sin kunskap ingår då 
de ansåg att kunskapsbegreppet inte är samma sak som kontroll (Van Veldhoven, Taris, 
De Jonge & Broersen, 2005). Van Veldhoven et al. (2005) påstod vidare att modern 
forskning visar att det är viktigt att skilja mellan kunskap och kontroll. I en genomförd 
studie ansåg de sig finna stöd för att förmågan att tillvarata sin kunskap är en viktigare 
faktor för välbefinnande än kontrollbegreppet. Van Veldhoven et al. (2005) ansåg att 
arbetskontroll är sammanlänkat med hälsa och ansträngning medan kunskap och socialt 
stöd är det som leder till välbefinnande.  
 
Trots all kritik är modellen en av de mest använda för att undersöka hälsa i arbetslivet 
(Lindfors, 2002). Karasek och Theorell (1990) har vidareutvecklat modellen och lagt till 
ytterligare en dimension - socialt support - då de funnit att social interaktion är en viktig 
faktor för hälsa och reaktioner i beteendet. Vidare ansåg de att personer med ett sämre 
socialt stöd utsätts för ytterligare en försvagning beträffande förmågan att hantera stress. 
Karasek och Theorell hänvisade även till en studie som gjorts av Karasek, Gardell och 
Lindell (1987) där dessa ansåg sig kunna styrka att socialt stöd fungerar som en buffert 
mellan stressorer på arbetet och ofördelaktig hälsa. Slutligen menade dessa forskare att 
socialt stöd leder till ett positivt copingmönster. Andra forskare har tidigare talat om den 
påverkan som socialt samspel innebär och även Karasek et al. (1998) ansåg att 
psykosociala erfarenheter är en avgörande faktor för hälsa och välbefinnande.  
 
Välbefinnande, stress och krav/kontroll – hur det hänger samman 
 
I denna rapport fick RPWB mäta välbefinnande och därmed även positiv hälsa och 
positiva emotioner. Resultatet för RPWB-testet indikerar individernas nivå av 
välbefinnande och gör det möjligt att identifiera personer med högsta respektive lägsta 
skattningar. Välbefinnande behandlades som den oberoende variabeln i denna studie. 
Enligt tidigare förda resonemang om stress, hur olika människor hanterar stress, vad 
som påverkar förutsättningar och förmåga till coping, antar vi att människors 
välbefinnande har stor inverkan på stresshanteringsförmågan. Därför kommer vi att 
undersöka hur deltagarna bedömer sin stressnivå, samt om de anser sig kunna balansera 
krav och kontroll.  För att mäta stressnivån hos deltagarna användes PSS. En 
kortversion av Karasek och Theorells JCQ test kommer användes för att undersöka hur 
deltagarna upplever balansen mellan krav och kontroll (decision latitude).  
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Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna studie är att se vilka skillnader som återfinns hos individer med högt 
respektive lågt välbefinnande. Vad har individerna med högt välbefinnande, som de 
med lågt saknar, och kan deltagarna med högt välbefinnande bättre hantera stress samt 
balansera krav och kontroll?  

 
 

M e t o d 
 
Deltagare 
 
”Arbete, hälsa och välbefinnande i offentlig förvaltning” är ett gemensamt projekt 
mellan Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet, Företagshälsovården 
Previa AB, samt ett flertal arbetsplatser inom offentlig förvaltning i Stockholms län. 
Materialet för studien erhölls från institutionen för biologisk psykologi. Deltagarna fick 
vid tre olika tillfällen en enkät hemskickad för ifyllande och vid föreliggande studie 
analyseras det först tillfället som genomfördes under hösten 2003. Totalt tillfrågades 
390 anställda inom offentlig förvaltning på arbetsplatsen, varav 367 accepterade 
erbjudandet. Deltagarna kom således från olika arbetsmiljöer inom offentlig förvaltning. 
Med syfte att få en så homogen arbetsplats och miljö som möjligt valde vi att 
koncentrera denna studie på anställda inom Folktandvården i Stockholm län. Därmed 
deltog total 184 personer, varav 18 män och 166 kvinnor i denna studie. Medelåldern 
för männen var 45 år (SD = 10.8)  och för kvinnorna 44 år (SD=9.7). Det var 65 
tandläkare, 22 tandhygienister och 97 tandsköterskor. 
 
Efter en mätning av välbefinnande placerades de 20 individer med lägst skattat 
välbefinnande i en grupp. I den gruppen ingick 3 män och 17 kvinnor, och medelåldern 
var 46 år (SD=9). Ytterligare en grupp skapades där de 20 deltagarna med högst 
välbefinnande placerades. Denna grupp utgjordes av 2 män och 18 kvinnor, och 
medelåldern var 47 år (SD=11).  Således analyserades 40 deltagare.  
 
Procedur 
 
Enkäten bestod av frågor indelade i sju olika kategorier enligt följande; ”demografiska 
variabler”, ”arbete och arbetstid”, ”arbetssituation och upplevelse av arbetet”, ”samspel 
arbete – fritid”, ”känslor och upplevelser”, ”hälsovanor” och slutligen ”arbetsförmåga, 
ohälsa och besvär”. Frågorna i enkäten kom delvis från etablerade psykologiska tester; 
den svenska översättningen av RPWB-testet var inkluderat i frågedelen om ”känslor och 
upplevelser”, JCQ testet ingick i frågebatteriet rörande ”arbetssituation och upplevelser 
av arbetet” och slutligen ingick PSS i delen om ”känslor och upplevelser”. Svaren 
kodades i SPSS. Analyserna behandlar demografiska variabler, RPWB, JCQ, PSS samt 
den del som berör symtom och besvär. 
 
Mätinstrument 
 
För att mäta välbefinnande användes RPWB som är ett självskattningstest med tre olika 
versioner (Ryff, 1989). I denna studie användes en version som består av 3 frågor per 
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dimension, totalt 18 frågor som ställs i blandad ordning. Frågorna utgörs av både 
positiva och negativa påstående och resultatet erhålls genom att summera poängen, där 
”stämmer inte alls” ger 1 poäng och ”stämmer precis” ger 6 poäng, förutom för frågorna 
3, 4, 5, 9, 10, 13, 16 och 17 där poängen är reverserad. Poängen för varje dimension har 
dessutom summerats separat. Maximal poäng på varje dimension är 18 och den högsta 
totalpoängen är 108. En hög poäng innebär att personen skattat sig högt på RPWB-testet 
och därmed innehar högt välbefinnande.  
 
För att mäta upplevd stress användes PSS som består av 14 frågor. Testet är ett 
självskattningstest där deltagarna får bedöma hur ofta de upplevt, tänkt eller känt på ett 
visst sätt. Man undersöker upplevd grad av stressbelastning subjektivt och under den 
senaste månaden. Resultatet räknas fram genom att ”aldrig” ger 0 poäng och ”mycket 
ofta” ger 4 poäng, förutom för frågorna 4, 5, 6, 7, 9, 12 och 14 som är reverserade. 
Enligt Malmström och Nihlén (2002) är medelpoängen 23 bland friska och 
yrkesverksamma svenskar, och över 28 poäng innebär hög stressbelastning. Ju högre 
poäng desto mer stressad är individen. I den enkät som ligger till grund för insamlad 
data hade poängen kodats annorlunda; från 1-5, vilket justerades till 0-4 för att 
underlätta jämförelse med Malmström & Nihléns medelpoäng. PSS har inga definitiva 
gränsvärden, utan används huvudsakligen för att kunna jämföra olika individers 
upplevda stressnivå. 
 
JCQ ingår i en kortversion bestående av 11 frågor. Även detta test är ett 
självskattningstest där deltagarna skattar sig från 1 till 4, på de olika påståendena, där 1 
är ”så gott som aldrig” och 4 innebär ”ofta”.  Svaren på fråga 1-5 summeras och ger en 
summa (poäng) som visar vilka krav individen upplever. Lägsta nivån på krav innebär 
således 5 poäng medan högsta innebär 20 poäng. För att mäta kontroll/”decision 
latitude” läggs fråga 6-11 ihop, där 6 poäng är lägst och 24 poäng högst. Svaren på 
frågorna 6-9 summeras för att få fram förmåga att tillvarata sin kunskap, vilket ger en 
maximal poäng på 16 medan lägsta poängen blir 4. 
 
Avslutningsvis beräknades ”symtom och besvär” för grupperna. I enkäten finns nio 
påståenden om olika symtom och besvär; halsbränna, illamående, ont i magen, 
hjärtklappning, hosta, förkylning eller influensa, huvudvärk, extrem trötthet och 
sömnsvårigheter. Deltagarna besvarade frågorna på en skattningsskala mellan 1-4, där 1 
betyder ”nej” och 4 betyder ”mycket besvärande”. Lägsta poängen är alltså 9, vilket 
innebär inga symtom eller besvär alls. Högsta poängen är 36 där alla symtom är mycket 
besvärande. 
 
Samliga statistiska beräkningar genomförs i SPSS för Mac och de beräkningar som 
gjordes var t-test och Pearsons korrelationskoefficient.  
 

 
R e s u l t a t 

 
Resultatet presenteras i fyra olika delar; först välbefinnandetestet RPWB varifrån två 
grupper skapades för vidare analys – de med högst välbefinnande och de med lägst 
välbefinnande. Därefter analyserades de sex olika dimensionerna och slutligen redogörs 
för demografiska variabler för grupperna. I den andra delen redovisas resultatet av 
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stresstestet PSS, och även en korrelation mot RPWB. Den tredje delen behandlar (JCQ). 
Där redogörs för gruppernas upplevelse av krav, kontroll samt kunskap. I den fjärde och 
sista delen jämfördes upplevda symptom och besvär mellan de två grupperna.   
 
I gruppen med lägst välbefinnande blev RPWB-medelvärdet 60.40 (SD 3.93) och i 
gruppen med högst välbefinnande blev medelvärdet 92.65 (SD 3.70). Vid en jämförelse 
mellan gruppernas resultat framgick att gruppen med lågt välbefinnande hade 
signifikant (p<.001) lägre välbefinnande. Som jämförelse kan nämnas att medelvärdet 
för RPWB-testet var 77,80 (SD 9,2) för samtliga deltagare (N=184) inom 
folktandvården i Stockholms län. 
 
Ytterligare sex jämförelser utfördes mellan de båda gruppernas skattningsresultat på de 
olika dimensionerna på RPWB-testet; Accepterande av sig själv som den man är, Goda 
relationer med andra människor, Självständighet, Kontroll över tillvaron, Känsla av att 
leva ett meningsfullt liv samt Personlig utveckling. Resultaten visade signifikanta 
skillnader mellan grupperna (p<.001) på samtliga sex dimensioner.   
 
Demografiska data visas i tabell 1. I gruppen med lågt välbefinnande fanns ett bortfall 
under anställningsform då en deltagare valde att inte ange detta. 
 
 
Tabell 1. Demografiska data för de två grupperna. 
    
                                                      Lågt välbefinnande Högt välbefinnande             
Civilstånd           - Ensamstående                8                1 
           - Särbo                                    1                1 
           - Gift               11               18                  
Har barn                11                8 
Utbildningsår          - Högskola               6                7                      
           - Universitet               4                3 
           - Gymnasium               6                8 
           - Grundskola               4                 2                            
Befattning           - Tandläkare               8                6 
           - Tandsköterska              11               10 
           - Tandhygienist               1                4                   
Anställningsform    - Heltid              13                       11 
           - Deltid               6                9                     
 
Resultaten av PSS visade att gruppen med lägst välbefinnande (15 kvinnor och 3 män) 
hade ett medelvärde på 31.00 (SD=2.85) och gruppen med högt välbefinnande (16 
kvinnor och 2 män) hade ett medelvärde på 25.61 (SD= 4.09). Även här var skillnaden 
mellan gruppernas resultat signifikant (p < .001). Bortfallet på 4 deltagare berodde på 
att de inte hade besvarat samtliga frågor på PSS. En korrelation mellan RPWB och PSS 
gjordes på samtliga 184 deltagare men visade inte på något samband mellan de 
välbefinnande och upplevd stress r = - .03 (p = .689).  
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Krav och kontrollmodellens resultat för de båda grupperna redovisas i tabell 2.  
 
 
Tabell 2.   JCQ - medelvärden (och standardavvikelser) för de 2 grupperna. 
 
 
Grupp                 Krav               N        Kunskap          N          Kontroll            N 
                                                                                      
 
Lågt välbefinnande      16,74  (1,85)   19       13,45  (1,47)   20         19,05   (2,44)    20 
Högt välbefinnande     16,21  (1,72)   19        14,20  (1,20)  20         20,80    (1,82)   20 
 
 
De frågor som omfattade krav innehöll ofullständiga svar för två deltagare, en från 
respektive grupp. Beträffande krav erhölls ingen skillnad mellan de två grupperna, 
detsamma gällde för kunskap. Beträffande kontroll upplevde däremot gruppen med lågt 
välbefinnande signifikant lägre kontroll än gruppen med högt välbefinnande (p=.015).   
 
Den fjärde analysen avsåg besvär och symptom. Gruppen med lågt välbefinnande hade 
ett medelvärde på 17.85 (SD = 4.36). Hos gruppen med högt välbefinnande var 
medelvärdet 12.90 (SD = 3.14). Återigen var grupperna signifikant olika (p = .000).   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
D i s k u s s i o n 

 
Gruppindelningen är baserad på poängen på RPWB där vi antar att de med högst poäng 
har högst välbefinnande och de med lägst poäng har lägst välbefinnande. Då det inte 
finns något representativt medelvärde för en svensk population tillgänglig kan vi 
jämförelsevis nämna att Lindfors och Lundberg tidigare genomfört en studie på 23 
tjänstemän där medelvärdet var 81.39 (Lindfors, 2002). Medelvärdet för populationen 
folktandvården i Stockholms län är 77.80. Individerna med högt välbefinnande har en 
medelpoäng på 92.65 medan individerna med lågt välbefinnande har en medelpoäng på 
60.40, vilket innebär en signifikant skillnad mellan gruppernas medelvärden och då 
även deras välbefinnande. Skillnaderna mellan grupperna tyder på att de med högt 
välbefinnande anser sig må psykiskt bra och inneha såväl god hälsa som positiva 
emotioner. Gruppen med lågt välbefinnande anser sig inte må psykiskt bra och har 
därmed en sämre hälsa och saknar i högre grad positiva emotioner. Inte bara 
totalpoängen på RPWB skiljer sig signifikant åt mellan grupperna utan även de sex 
olika dimensionerna var för sig vilket talar för att alla dimensioner är av samma 
betydelsegrad. Enligt Schmutte & Ryff (1997) påverkas graden av välbefinnande till 
viss del av en individs personlighet. Skillnaden mellan de två grupperna skulle därmed 
även kunna påverkas av individernas olika personligheter. 
 
Då grupperna jämförs med demografiska data; om man har barn eller ej, antal 
utbildningsår, befattning samt anställningsform finner vi inte några markanta skillnader. 
Däremot finns en skillnad i civilstånd mellan grupperna, något som talar för vikten av 
nära sociala relationer. I gruppen med högt välbefinnande finns en individ som är 
ensamstående och 18 personer som är gifta, detta till skillnad mot gruppen med lågt 
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välbefinnande där åtta personer är ensamstående och 11 är gifta. Beträffande effekten av 
att vara gift hänvisar Lucas, Clark, Georgellis och Diener (2003) till ett flertal studier 
som har visat att giftermål har positiva effekter på välbefinnande. Fredrickson (1998) 
berör vikten av emotionen kärlek i hennes ”broaden-and-build-model”. Hon anser att 
denna även berör de 3 övriga emotionerna hon nämner som tillsammans leder till ett 
ökat välbefinnande. Att uppleva kärlek i en relation torde därmed göra att gruppen med 
fler gifta individer har fått ett försprång beträffande välbefinnandet som också visar sig i 
deras totala RPWB poäng. Detta resonemang kan vara en förklaring till varför flera 
individer i gruppen med högt välbefinnande är gifta medan fler är ensamstående i 
gruppen med lågt välbefinnande.  

De flesta forskare anser att giftermål leder till bättre välbefinnande, men det finns 
forskare som är av en annan åsikt. Dessa anser att människor som är lyckliga tenderar 
att vara mer utåtriktade och därmed också har lättare att finna en partner (Lucas et al., 
2003). Detta till skillnad mot människor som är olyckliga, något som ger en sämre 
förutsättning att hitta en partner. Lucas et al. (2003) analyserade en longitudinell studie 
som utförts på en tysk population där man har mätt ”life satisfaction” hos deltagarna 
både innan de var gifta, under tiden och efteråt. Resultatet indikerade att individerna 
inte var lyckligare efter giftermålet än innan. Vad som egentligen kommer först, 
välbefinnande eller giftermål, finns således inga enhetliga bevis för (Lucas et al., 2003). 
I denna studie kan vi se en skillnad i antalet som är gifta mellan de två grupperna, vad 
detta beror på är inte helt tydligt. En faktor kan vara giftermål, vilket knyter an till 
vikten av sociala relationer, men enligt ovan förda resonemang kan det även bero på att 
de gifta individerna redan hade ett högre välbefinnande före de gifte sig.  

Deltagarna i denna undersökning har skattat sin subjektiva stressnivå och resultatet visar 
att gruppen med lågt välbefinnande upplever sin situation betydligt mer stressande än 
deltagarna i gruppen med högt välbefinnande. Malmström och Nihlén (2002) uppgav att 
medelpoängen är 23 bland friska och yrkesverksamma svenskar, och att över 28 poäng 
innebär en hög stressbelastning. Individerna med högt välbefinnande har en medelpoäng 
på 25,61 vilket är något högre än medelvärdet för en svensk population. Cohen et al. 
(1983) har dock uttryckt att testet inte har några gränsvärden utan skall nyttjas för att 
jämföra grupper. Det är i alla fall intressant att uppmärksamma att Cohen et al. (1983) i 
sina PSS studier på college i USA har fått samma medelvärde (25,60), som gruppen 
med högt välbefinnande får i denna studie. Däremot har gruppen med lågt 
välbefinnande ett medelvärde på 31 poäng vilket är högre än Malmström och Nihléns 
riktvärde för en hög stressbelastning. Dessa data indikerar att gruppen med lågt 
välbefinnande upplever en jämförelsevis hög stressnivå.  Bortfallet på 4 deltagare är 
jämnt fördelat mellan de två grupperna vilket gör att resultatet inte borde påverkas 
nämnbart. Sjögren (2005) fann i sin studie att kvinnor hade en sämre förmåga till coping 
vilket leder till stress och större risk att drabbas av utmattning. Könsfördelningen i 
grupperna är snedfördelad och det skulle vara intressant att se hur PSS poängen hade 
påverkats om grupperna bestod av lika delar män och kvinnor.  
  
En korrelation mellan RPWB-testet och PSS visade inget signifikant samband när hela 
materialet jämfördes, däremot visade det sig att gruppen med lågt välbefinnande 
upplevde markant högre stressnivå jämfört med den andra gruppen. Cohen et al. (1983) 
värderade tre komponenter som centrala för stress; okontrollerbarhet, oförutsägbarhet, 
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och ohanterlighet. Dessa faktorer är gemensamma både för välbefinnande och stress. 
Levi (2002) skrev om att samhällets passform med individerna nuförtiden inte alltid ger 
människor möjlighet till kontroll – egenmakt, vilket kan leda till ökad stress. Carol 
Ryffs dimension; Kontroll över tillvaron (eng. enviromental mastery) mäts med tre 
frågor på RPWB-testet, och både dimensionen ”okontrollerbarhet” och ”ohanterlighet” i 
PSS mäter samma begrepp.  
 
Precis som Theorell (2002) påstod verkar kontroll vara en förutsättning för att kunna 
hantera stress. Han talade om förmågan att kunna styra sin vardag, men även 
oförutsedda situationer. Här ser vi återigen en koppling till stresstestets nästa 
dimension; oförutsägbarhet. Hur en individ utövar kontroll är sammanlänkat med 
coping. Är situationer förutsägbara och konsekventa upplever individen att det finns en 
mening (Eriksen & Ursin, 2002). RPWB-testet belyser även detta begrepp under 
dimensionen ”Känsla av att leva ett meningsfullt liv” (eng. purpose in life). Man kan 
alltså påstå att mening med livet har att göra med kontroll över mål och mening i 
tillvaron. Vår slutsats om detta blir att båda testen är väletablerade att mäta stress 
respektive välbefinnande och ett lågt välbefinnande kan i vissa fall kopplas till en 
upplevd hög stressnivå.  
 
Angående kontroll/krav (”decision latitude”) finns en betydande skillnad mellan 
grupperna, de med högt välbefinnande anser sig ha bättre kontroll än de med lågt 
välbefinnande. Maximal poäng för kontroll är 24 och trots den signifikanta skillnaden 
mellan grupperna har de båda skattat sig relativt högt (lågt välbefinnande =           
19.05, högt välbefinnande =  20.80). Gränsdragningen för vilken poäng som innebär 
hög eller låg kontroll är svår att avgöra då det inte finns några gränsvärden för JCQ-
testet. Tidigare i rapporten har redogjorts för Allvin och Aronssons (2003) åsikt om att 
dagens arbeten blir allt flexiblare. En flexiblare arbetsmiljö gör att arbetstagaren själv 
kan kontrollera sitt arbete men detta är inte bara positivt. Allvin och  Aronsson (2003) 
anser att denna trend leder till en problematisk gränsdragning mellan arbete och fritid. 
Detta är en faktor som kan påverka då båda grupperna anser sig ha en relativt hög 
kontroll, men gruppen med lågt välbefinnande har en högre stressnivå, vilket skulle 
kunna indikera att dessa individer har svårare att dra gränsen mellan arbete och fritid.  
 
Beträffande upplevda krav hos de två grupperna finns ingen signifikant skillnad. Högsta 
poäng som en individ kan få på upplevda krav är som tidigare nämnts 20 poäng. 
Gruppen med lågt välbefinnande hade ett medelvärde på 16.74 poäng och gruppen med 
högt välbefinnande fick 16.21. De båda grupperna har ett bortfall på en deltagare, men 
då detta är detsamma i båda grupperna bör inte resultatet påverkas. Totalpoängen 
innebär att upplevelsen av krav hos de båda grupperna är relativt hög. Utifrån detta drar 
vi slutsatsen att upplevelsen av krav är densamma oavsett individens välbefinnande i 
denna studie. Även arbetsvillkoren bör vara lika inom folktandvården i Stockholm 
vilket innebär att alla borde ha samma krav på sig i sin arbetsmiljö. Fördelningen av 
befattningar är dessutom likartade mellan grupperna.  
 
Resultaten indikerar att gruppen med högt välbefinnande upplever hög kontroll i 
kombination med höga krav och denna grupp hamnar således under benämningen aktivt 
arbete. Ett aktivt arbete är stimulerande och trots att individernas ”varvtal” är högt 
innebär denna typ av arbete positiv stress (Karasek & Theorell, 1990). Levi (2002) 
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påtalar att det är viktigt att finna balansen i dessa arbeten och inte hamna i vad han 
kallar ”honungsfällan”, som innebär att motivationen blir för hög vilket leder till att 
fritid och vila ses som irriterande avbrott i arbetet. Detta gör att deltagarna löper viss 
risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar eller utmattningssyndrom. Gruppen med 
lågt välbefinnande upplever i sin tur lägre kontroll i förhållande till höga krav och deras 
arbetssituation kan därmed hamna under benämningen spänt arbete. Personer med 
denna typ av arbete upplever en hög grad av stress (Karasek & Theorell, 1990) vilket 
överrensstämmer med det medelvärde som gruppen får på PSS. Skillnaden mellan 
grupperna ligger således i upplevelsen av kontroll. Day och Jreige (2002) anser att en 
hög arbetsbelastning och dålig kontroll leder till ett sämre välbefinnande. Detta 
resonemang överensstämmer med erhållna resultat. 
 
Enligt Day och Jreige (2002) delas det stressrelaterade beteendemönstret typ-A 
beteendet in i två personlighetstyper; AS (eng. achievement striving), och II (eng. 
impatience irritability). AS individer skattar sin arbetskontroll högre och är nöjdare med 
livet till skillnad mot II individer som upplever högre stressnivå och är mindre nöjda 
med livet. Gruppen med högt välbefinnande skulle kunna vara AS individer, då de har 
skattat en låg stressnivå och hög kontroll. Gruppen med lågt välbefinnande kan bestå av 
II individer då dessa skattat sig högt på PSS skalan. Även denna tankegång stämmer 
överens med de resultat som Day och Jreige (2002) fått.  
 
Gruppen med högt välbefinnande uppfattar sig ha signifikant mindre besvär och 
symptom än gruppen med lågt välbefinnande. Aspinwall (1998) menade att människor 
med positiv inställning - och därmed ett högre välbefinnande, lider mindre risk att 
drabbas av negativa effekter av stress. Gruppen med lågt välbefinnande befinner sig 
därmed i en riskzon att drabbas av dessa effekter. Vid tillfället påvisar även resultaten 
att denna grupp i högre utsträckning redan har drabbats av stressrelaterade symptom. 
Individer som innehar dålig kontroll får ett sämre välbefinnande och mår dåligt vilket 
leder till sämre förutsättningar att klara av stress. De sämre förutsättningarna leder i sin 
tur till stressrelaterade symptom. Detta resultat stämmer även överens med den 
forskning som Cohen et al. (2003) genomfört, att positiva emotioner och således även 
välbefinnande leder till en bättre motståndskraft. Individerna med högt välbefinnande 
har således en bättre utgångspunkt för att hålla sig friska. 
 
Vad gäller val av metod för denna studie vill vi resonera kring de brister 
självskattningstest kan innebära. En felkälla är att olika begrepp kan tolkas olika av 
forskaren respektive respondenten. Man bör även notera att frågorna i studien är av 
subjektiv karaktär, vilket innebär att det är respondenternas subjektiva uppfattningar 
som utgör svarsunderlaget. Det är inte sannolikt att dessa faktorer påverkar resultaten i 
detta material nämnvärt då samtliga tester behandlar just egna uppfattningar och inte 
objektiva ämnen. Spector (1994) är kritisk till självskattningstest och menar att denna 
typ av undersökningsmetod kan påverka svar på känsliga och personliga frågor så att de 
besvaras felaktigt på grund av ”social önskvärdhet”, medan mindre känsliga frågor blir 
riktigt besvarade. Man har försökt undvika detta genom att frågorna besvarats helt 
frivilligt och därtill i hemmiljö. I det fall respondenterna undvikit känsliga frågor borde 
totalpoängen för de olika skalorna ligga närmre de generella medelvärdena, istället för 
den poäng som framgår, där både höga och låga medelvärden går att utläsa. Spector 
(1994) menar även att det är svårt att kunna dra slutsatser av resultat från 
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självskattningstest, dels beroende på att det ofta finns många alternativa förklaringar till 
korrelationer och att det sällan går att utläsa någon kausalitet, det vill säja vad som har 
påverkat vad, vilket vi är benägna att hålla med om. Det höga respektive låga 
välbefinnandet skulle således kunna bero på ytterligare faktorer som ej ingår i studien. 
 
Schmitt (1994) däremot anser att de brister Spector (1994) påtalat om självskattningstest 
går att undvika. En variant är att ta hänsyn till i vilket sammanhang data samlas in och 
på vilket sätt det kan kännas meningsfullt för respondenten att svara. Här anser vi att 
deltagarna i denna studie bör vara motiverade att deltaga då ursprungsmaterialet samlas 
in för ett samarbete mellan deras egen företagshälsovård, deras arbetsgivare och 
Stockholms Universitet. En förutsättning för att kunna förbättra arbetstagarnas situation 
är att kartlägga det aktuella förhållandet. Här går även våra tankar till den så kallade 
”Hawthorne-effekten” som innebär att arbetare som ”studeras” upplever att de är 
speciella och att intresse finns för dem (Asplund, 1987). Enbart det kan räcka för att öka 
motivation och prestation. Beträffande generaliserbarheten i studien anser vi att 
resultaten går att applicera utanför vald population då resultaten får stöd utifrån tidigare 
genomförd forskning.  
 
Krav och kontrollmodellen har som tidigare nämnts fått en hel del kritik. Tidigare 
nämndes forskarna Van Veldhoven et al. (2005) och deras åsikt att det är viktigt att 
skilja mellan kunskap och kontroll samt att det är kunskap som leder till välbefinnande. 
Resultaten hos folktandvården visar inget samband mellan välbefinnande och kunskap.  
Skillnaderna mellan grupperna uppstår först då hela delen för kontroll summeras, där 
kunskap ingår som en del. Detta anser vi styrker användandet av Karasek och Theorells 
modell i befintligt skick.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att studien visar att individer med ett högt välbefinnande 
är positivare och således har en fördel med avseende på att stå emot stressrelaterade 
symptom. Individer med högt välbefinnande hade även i större utsträckning nära 
relationer till då betydligt fler var gifta jämfört med att betydligt fler var ensamstående i 
gruppen med lågt välbefinnande. Detta stämmer i stor utsträckning med forskning som 
påpekar vikten av nära sociala relationer som fungerar som en förutsättning för lyckad 
coping. Deltagarna med högt välbefinnande upplevde även en högre grad av kontroll. 
Frågan som vi ställer oss blir således vilken relation välbefinnande och kontroll har, är 
det välbefinnandet som gör att deltagarna får högre kontroll eller är det kontrollen som 
ger ett högre välbefinnande? 
 
Slutsatsen av denna studie blir att ett gott välbefinnande är en förutsättning för att klara 
av de påfrestningar som det moderna samhället utsätter oss för. För att lyckas få och 
bibehålla välbefinnandet anser vi att såväl tidigare forskning som våra erhållna resultat 
pekar på att kontroll är en av de viktigaste förutsättningarna men att man alltid bör 
komma ihåg att göra en mångfacetterad bedömning av varje individs arbetssituation. 
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