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DEN UPPLEVDA STRESSENS DIMENSIONER; UTVECKLING OCH 

PROSPEKTIV STUDIE AV ETT NYTT SJÄLVSKATTNINGSINSTRUMENT 

 

Jesper Lindblom & Niklas Wilén 

 

Befintliga självskattningsinstrument avseende mätning av stress är 

ofta teoretiska konstruktioner och sällan baserade på empiriska 

undersökningar av människors faktiska upplevelser. Instrumenten är i 

allmänhet validerade genom tvärsnittsstudier mot liknande skalor eller 

tangerande dimensioner som t ex ångest. Syftet med denna studie är 

att utifrån människors beskrivningar av stressupplevelsen utveckla ett 

nytt självskattningsinstrument för upplevd stress. Studien är indelad i 

tre delar. Den första delen är en intervjustudie (16 personer med 

blandande bakgrunder) där de ord och uttryck som används för att 

beskriva upplevelsen av stress tematiskt analyseras. Resultatet från 

denna analys ligger i nästa del till grund för formulerandet av en rad 

olika påståenden. Förhållandet mellan dessa påståenden analyserades 

med en explorativ faktor analys (56 universitetsstudenter). I den sista 

studien valideras dessa påståenden longitudinellt över två olika 

stressbetingelser (77 universitetsstudenter). 

 

Om man enbart utgår från de budskap som dagligen sköljer över oss kan man lätt få 

bilden av att vi lever i ett samhälle helt definierat av stress. Det verkar som om stress är 

det slutliga resultatet av det mesta vi kan företa oss och skapas bl a av heltidsjobb, 

arbetslöshet, nära relationer, dåliga affärssystem, elevernas fria val, julafton och att leta 

efter syndabockar. All denna stress får naturligtvis konsekvenser och dessa kan 

manifestera sig på en rad olika sätt inom en rad olika områden. Stress leder bl a till 

hjärtsjukdomar, depression, diabetes, käkproblem, barnfetma, håravfall, småätande, 

ansiktsförlamning och i värsta fall till döden (Swahn, 2009; Lindén, 2009; Elander, 

2008; Linström, 2009; Eriksson, 2009; Hernadi, 2006; Sjöstedt, 2008; Ivarsson, 2008; 

Wirschubsky, 2003; Ericson, 2009; Hougner, 2009; Haverdahl, 2009; Håravfall kan 

vara stress, 2009; Elfhag, 2004; Panas, 2002; Hougner, 2000).  

 

Inom media är stress alltså ett högaktuellt begrepp och intresset kring området har bara 

ökat under de senaste 30 åren. Även inom forskningsvärlden kan samma utveckling 

spåras. En sökning på databasen PsycINFO, med stress som nyckelord, ger totalt 86576 

träffar på artiklar som är peer-reviewed. Av dessa är närmare hälften, 43242, 

publicerade under 2000-talets första decennium. Det är inte bara storleken på materialet 

som försvårar möjligheten att skapa sig överblick över forskningsfältet. Det råder även 

stor oenighet och begreppsförvirring vad gäller definitionen av stress. Stress har 

definierats mycket generellt och väldigt specifikt, det har definierats utifrån stimuli, 

utifrån respons och utifrån en kombination av de bägge. Vissa forskare menar t o m att 

begreppet är så förvirrat och urvattnat att det helt borde sluta användas (Jones & Bright, 

2001).  

 

Bristen på konsekvens och klarhet vad gäller definitionen av stress bidrar till osäkerhet i 

forskningsfältet. En rad olika metoder har skapats för att mäta nivåer av stress, men om 
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dessa är baserade på olika definitioner, vad är det då man egentligen mäter? Hur 

definieras den stress som bidrar till hjärtsjukdomar och är det samma stress som orsakas 

av julhets som leder till håravfall eller till döden? 

 

Det är utan tvekan så att stress kan kopplas samman med och tolkas som en bidragande 

orsak till en rad olika upplevelser, känslor och manifestationer, både fysiska och 

psykiska. I detta arbete vill vi dock närmare undersöka grundupplevelsen, själva kärnan 

i vad det innebär att vara stressad samt vilka ord och uttryck som används för att 

beskriva fenomenet. Utifrån dessa beskrivningar skapar vi sedan ett 

självskattningsinstrument för upplevd stress som sedan valideras i en longitudinell 

undersökning. Vår studie genomförs i tre delar. I den första, Studie 1, försöker vi 

undersöka vilka ord och uttryck som människor använder då de talar om stress samt om 

dessa kan grupperas som dimensioner av fenomenet. I Studie 2 utgår vi från dessa 

dimensioner och konstruerar påståenden samt undersöker hur dessa påståenden 

samvarierar. Slutligen undersöker vi i Studie 3 validiteten hos dessa påståenden genom 

att se huruvida de varierar i två olika stressbetingelser. Uppsatsen inleds med en 

historisk genomgång av stressbegreppet och av de olika definitioner som använts och 

fortfarande används. Detta följs av en genomgång av olika mätmetoder för stress. 

 

Definitioner av stress  

 

”Perhaps the single most remarkable historical fact concerning the 

term ‘stress’ is its persistent, widespread usage in biology and 

medicine in spite of almost chaotic disagreement over its definitions.” 

(Mason, 1975, sid. 6)  

 

Begreppet stress kommer ursprungligen från fysikens och mekanikens värld. 

Tillsammans med termerna load (last) och strain (deformation) används stress 

(spänning) för att beskriva hur ett fysiskt material belastas, påverkas och deformeras. 

Load är den tyngd eller vikt som belastar kroppen, stress är effekten av tyngden på 

materialet och strain är den resulterande påverkan eller deformationen (Lazarus, 1999; 

Cooper & Dewe, 2004). Exakt när termen började användas för att beskriva medicinska 

eller psykologiska fenomen är omdiskuterat. Vissa menar att stress tidigt var ett 

någorlunda välkänt begrepp och hänvisar till definitioner som stämmer väl överens med 

de moderna i källor från så långt tillbaka som 1500-talet, medan andra hävdar att 

termen, för allmänheten, var så gott som okänd fram till 1940-talet. Alla är dock 

överens om att begreppet på stort slog igenom, både allmänt och vetenskapligt, i 

efterdyningarna av andra världskriget (Jones & Bright, 2001). Den moderna 

stressforskningen uppstod emellertid inte ur intet utan bygger på resonemang och idéer 

framförda av tidigare forskare och teoretiker. 

 

Neurasteni, milieu interiéur och homeostas. 

 

I västvärlden kom slutet av 1800-talet att till stor del präglas av industrialiseringen. Då, 

liksom nu, intresserade man sig mycket för hur den nya tekniken och det moderna 

samhället skulle komma att påverka människan. 1889 beskrev den amerikanske läkaren 

George Beard ett tillstånd som han kallade för neurasteni, som utmärktes av en rad 



3 

 

symptom bl a trötthet, oro, huvudvärk, impotens och depression. Den bakomliggande 

orsaken menade han var att de ökade kraven och pressen i det moderna samhället kunde 

leda till en utmattning av energireserverna i det centrala nervsystemet. Neurasteni 

ansågs främst drabba individer ur de högre samhällsklasserna, som ansågs som särskilt 

utsatta av den nya tidens krav och diagnosen blev så populär att ”nervutmattning” blev 

något av en statussymbol (Flaskerud, 2007). Även om diagnosen så gott som fallit i 

glömska redan i början av 1900-talet så innehöll Beards arbete åtminstone två viktiga 

aspekter. Den första var att ge psykologiska problem en medicinsk förklaring och på så 

sätt minska något av stigmatiseringen kring den typen av besvär. Den andra och kanske 

ännu viktigare var att det var ett tidigt försök att förklara hur omgivningen och 

samhället påverkar det mänskliga psyket (Cooper & Dewe, 2004). 

 

Samtida med Beard var fransmannen Claude Bernard som 1859 presenterade teorin 

kring milieu interiéur. Den grundläggande idén var att den inre miljön hos alla levande 

organismer måste förbli relativt konstant, förändras den för mycket kan detta leda till att 

individen insjuknar eller dör. Eftersom människor hela tiden utsätts för förändringar och 

påfrestningar från den yttre miljön är ständiga kompensatoriska reaktioner i kroppen 

nödvändiga för att säkra överlevnaden (Goldstein & Kopin, 2007). Samma tankegångar 

utvecklades och populariserades drygt sextio år senare av Walter Cannon, som myntade 

begreppet homeostas (jämvikt) för att beskriva den interna balans som är nödvändig för 

kroppens välmående. Cannon ansåg dock inte att kroppen eftersträvade en optimal 

konstant, utan menade att homestasen kunde variera inom vissa acceptabla gränser. 

Bland de påfrestningar som systemet kunde utsättas för inkluderade Cannon även 

psykosociala faktorer. Fokus för Cannons studier låg till stor del på de 

kontrollfunktioner som upprätthåller kroppens inre jämvikt. Centralt i denna process 

var, menade han, sympatisk aktivitet i det centrala nervsystemet och snabba 

förändringar vad gäller utsöndring av adrenalin. Denna ökade aktivitet i kroppen hade 

han redan tidigare beskrivit och kallat för kamp eller flykt (fight or flight) reaktion. 

Cannon menade att kroppen bemöter alla typer av hot mot homeostasen med denna 

reaktion (Cooper, 2008). 

 

Cannons teorier är klart grundade i ett biologiskt och evolutionärt tänkande. Även om 

han ibland använde sig av termen stress för att beskriva hot mot homeostasen, så utgick 

han oftast från fysiologiska påfrestningar. Stress blev, för honom, ett samlingsnamn för 

faktorer som köld, hunger och syrebrist. Trots detta blev hans idéer kring homeostas och 

kamp eller flykt en utgångspunkt för mycket av den efterföljande stressforskningen 

(Copper & Dewe, 2004). En forskare som tydligt influerats av Cannons arbete är Hans 

Selye. Selye utnämns ofta som en av grundarna till den moderna stressforskningen. 

Hans arbete spände över en 50-års period och kom att ha stort inflytande på framtida 

forskning. Selye utnämns också ofta till den som haft störst betydelse för 

populariseringen av begreppet stress (Jones & Bright, 2001). 

 

Hans Selye 

 

Fasorna för både soldater och civilbefolkningen under andra världskriget ökade det 

akademiska intresset hur denna typ av påfrestning påverkade individen. Ur detta intresse 

föddes en mer allmän nyfikenhet på och ökad forskning kring reaktioner på just stress. 
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Endokrinologen Hans Selye hade börjat arbeta på sina teorier redan på 1930-talet, men 

det var först under efterkrigstiden som dessa färdigställdes och fick sin stora spridning 

(Cooper & Dewe, 2004). 

 

Hans Selye definierade stress som kroppens icke-specifika respons på alla typer av 

påfrestning. Grundläggande är en tanke på att kroppen strävar efter att upprätthålla ett 

normalläge. Selye menade alltså att alla typer av påfrestningar, både positiva och 

negativa, bemöts med samma typ av respons, det som skiljer sig åt är enbart styrkan i 

responsen. Denna respons följer alltid ett givet mönster som han kallade för General 

Adaption Syndrom, eller GAS. GAS är uppdelat i tre stadier, det första, alarmfasen, 

innebär en rad fysiologiska förändringar, som, om påfrestning är tillräckligt stor, kan 

leda till döden. Överlever man första fasen så följs denna av motståndsfasen, där 

kroppen strävar efter att återfinna balans. Är motståndet framgångsrikt så upphör eller 

minskar effekten av påfrestningen, men om detta inte sker inträder utmattningsfasen. 

Kroppen har inte haft tillräckligt med energi för att motverka påfrestningarna, 

stressymptom uppstår och individen kan utveckla sjukdomar eller i värsta fall avlida 

(Selye, 1983). 

 

Huvuddelen av Selyes arbete handlade om själva stressprocessen, GAS. Vad som 

orsakade eller utlöste processen var han dock mindre säker på. Dessa utlösande faktorer 

kallade Selye för stressorer och menade att dessa både kan vara av psykologisk och 

fysiologisk natur. Han ansåg dock att psykologiska stressorer aldrig ensamma räcker för 

att framkalla en respons. Selye var medveten om att kunskapen kring stressorers 

inverkan var bristfällig och menade att det var en besvikelse att han, 40 år efter det att 

han beskrivit alarmfasen fortfarande inte viste mer om vad som utlöste den (Selye, 

1983). 

 

Kritik av Seyle 

 

Kritik riktades tidigt mot Seyles inkonsekvens vad gäller användandet av begreppet 

stress. Vid olika tillfällen definierade han stress som stimuli, som respons eller som 

interaktionen mellan de två. En period försökte han undvika begreppsförvirringen 

genom att helt sluta använda termen (Mason, 1975). Selye själv menade att det var hans 

bristande kunskaper i engelska som fick honom att använda ordet stress vid tillfällen då 

han egentligen menade strain (Le Moal, 2007). Som svar på kritiken fastslog Selye att 

han med stress menade den icke-specifika responsen och att han benämnde det som 

orsakade den, stimuli, som stressor. Trotts detta klargörande kvarstår många 

frågetecken, inte minst huruvida han menar att stress, som en icke-specifik respons, är 

det samma som GAS (Cooper & Dewe, 2004). 

 

Mer allvarlig är den kritik som riktas mot mer grundläggande delar av Seyles teori. 

Senare forskning har visat att antagandet att all typ av påfrestning bemöts av samma 

respons inte tycks stämma. Kroppens respons skiljer sig mellan individer och mellan 

olika typer av påfrestningar (Mason, 1971). Selye tycks också ha underskattat inverkan 

från psykologiska faktorer. Istället verkar det vara det vara så att emotionella stimuli är 

bland de vanligaste och mest potenta orsakerna till de reaktioner som förknippas med 
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stress. Den utlösaren av respons som Seyle fruktlöst sökte efter kan alltså, i många fall, 

ha bestått av just psykologiska faktorer (Mason, 1975). 

 

Reduktionism och Transaktionism 

 

Seyle utgick i sina teorier utifrån ett reduktionistiskt perspektiv. För Seyle var stress en 

envägsprocess där en stimulus (stressor) påverkar kroppen och leder till en respons 

(stress). Detta sätt att se på den mänskliga kroppen har varit rådande, både inom 

medicin och psykologi, under större delen av 1900-talet och förekommer ofta ännu idag. 

Många teorier kring stress är också uppbyggda på detta sätt. Under senare hälften av 

1900-talet började dock denna typ av modeller att allt mer ifrågasättas. Ett 

reduktionistiskt perspektiv är tillräckligt så länge man undersöker slutna system, men 

sådana är relativt i få verkligheten. I våra kroppar pågår en ständig interaktion mellan 

olika processer och system och interaktionerna leder inte enbart till en respons utan 

påverkar också de processer eller system som är involverade. Detta sätt att beskriva hur 

system fungerar genom ömsesidig påverkan går under namnet transaktionism och har 

kommit att influera den psykologiska forskningen kring stress (Aldwin, 1994). 

 

Richard S. Lazarus 

 

Under 1950-talet upptäckte Lazarus och hans kolleger att hur en person reagerar på en 

stressande händelse inte med nödvändighet stämde överens med hur någon annan skulle 

komma att reagera. Deras slutsats var att individuella skillnader i motivations- och 

kognitiva variabler på något sätt påverkar hur någon reagerar på en stressor (Lazarus & 

Folkman, 1984). Detta var dock en period fortfarande styrd av reduktionistiskt tänkande 

och forskningens roll ansågs vara att söka efter generella lagar och teorier. Under 1960-

talet började dock kognitiva teorier växa ihop med beteendeteori och allt större fokus 

lades på betydelsen av individuella skillnader vad gäller inställningar och åsikter. Denna 

sökandet efter mer subjektiva förklaringar på mänskligt beteende kom att påverka 

Lazarus fortsatta arbete (Cooper & Dewe, 2004). 

 

I sin transaktionella modell definierar Lazarus stress som ett förhållande mellan 

personen och omgivningen som bedöms överskrida hans eller hennes egna resurser och 

därigenom hotar hans eller hennes välbefinnande. Det centrala för modellen är alltså 

inte några objektiva faktorer utan i stället är det individens tolkningar som avgör hur 

han eller hon kommer att reagera. Denna tolkningsprocess består av två olika kognitiva 

bedömningar (appraisals) (Lazarus & Folkman, 1984). Enligt Lazarus kan dessa 

bedömningar vara både överlagda och medvetna eller intuitiva, automatiska och 

omedvetna. (Lazarus, 1999) Den första bedömningen, primär bedömning, handlar om 

den situationen som personen står inför och vilka konsekvenser denna kan komma att 

medföra. Situationen kan klassas som irrelevant, godartad eller stressande. Om 

situationen bedöms som stressande, kan den komma att kräva någon form av agerande 

från personen, vad Lazarus kallar för coping-respons. En sekundär bedömning utförs då, 

där individen skattar sin möjlighet och förmåga att hantera situationen. Om kraven eller 

påfrestningarna från situationen bedöms överstiga den egna förmågan utlöses en 

stressreaktion (Lazarus & Folkman, 1984). En annan typ av stressreaktion kan också 
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utlösas om den egna förmågan ständigt bedöms överstiga kraven. Resultatet kan då vara 

en känsla av att vara uttråkad eller inte leva upp till sin potential (Lazarus, 1999). 

 

En rad olika faktorer vägs in i bedömningarna, från det eventuella hotets art, grad och 

kontrollbarhet till personens motivation och självkänsla. Lazarus menar också att 

bedömningarna inte måste ske i denna ordning. De kan lika gärna löpa parallellt eller 

ske i omvänd ordning. Under en given situation så kommer också bedömningarna att 

variera. Förändringar i en persons beteende, i situationen och i kognitiva processer 

kommer alla att interagera och påverka varandra (Lazarus, 1999). 

 

Stress i arbetslivet 

 

Lazarus transaktionella modell har alltså haft stor inverkan på den moderna förståelsen 

av stress och på den forskning som bedrivs. Det finns dock ett område där dess 

påverkan har varit mindre påtaglig. Forskning kring stress i arbetslivet har historiskt 

varit mer fokuserat på att kartlägga vad som kan uppfattas stressande i arbetsmiljön och 

hur detta förhåller sig till olika utfallsmått, t ex sjukfrånvaro, hjärtproblem eller 

depression, och mindre intresse har visats för att utforska själva stressprocessen 

(Cooper, Dewe & O’Driscoll, 1995). Även om många forskare skulle hålla med Lazarus 

om att vad som framkallar stress är individuellt och ständigt förändrande så bottnar 

målet för stressforskning ofta i frågan hur man kan förbättra arbetssituationen för de 

anställda, samtidigt som man inte försämrar produktionen. Följaktligen har forskningen 

oftast bedrivits på gruppnivå och fokuserat på konstanta förhållanden mellan 

individerna och arbetssituationen (Lazarus, 1995; Brief & George, 1995). 

 

De flesta teoretiska modeller kring stress i arbetslivet som utarbetats har grovt fallit in i 

två olika kategorier. Dels de som enkelt sammanställer de faktorer i arbetsmiljön som på 

ett eller annat sätt visat sig ha inverkan på de anställdas fysiska eller psykiska hälsa. Ett 

exempel på detta är Vitaminmodellen (Warr, 1994) som sammanställer nio olika 

områden, t ex möjlighet till kontroll, variation och tillgång till pengar, som på olika sätt 

antas påverka personalens mentala hälsa. Brister inom dessa områden påverkar alltså 

individer negativt, men närvaro av de olika områdena är bara positiva upp till en viss 

nivå. Mer tillgång till ett område kommer efter en viss punkt inte längre främja de 

anställdas hälsa och kan t o m försämra den. Denna likhet med hur kroppen reagerar på 

vitaminintag har gett modellen dess namn. 

 

Den andra kategorin består av olika interaktionistiska modeller. Dessa modeller sluter 

sig till samma stimuli-responsstruktur som den tidigare kategorin, men öppnar för 

möjligheten till interaktion mellan olika faktorer. En av de mest välkända av dessa 

modeller är den sk krav/kontroll modellen (Karasek, 1979). Enligt denna modell 

påverkas den arbetandes stress av två olika faktorer, dels de krav som hans jobb ställer 

på honom dels hans inflytande över arbetssituationen, hur, när och möjlighet till 

omväxling. Ett jobb med höga krav och låg kontroll brukar generellt anses vara de mest 

stressframkallande. Modellen har senare kompletterats med ytterligare en dimension, 

socialt stöd, som kan fungera som en buffert för stresseffekter (Johnson & Hall, 1988).  

 



7 

 

Det empiriska stödet för krav/kontroll modellen har varit blandat och överlag har man 

funnit större stöd för betydelsen av kontroll för utfallsmåtten, som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar (Jones, Bright, Searle & Cooper, 1998). Modellen har också fått en hel 

del kritik bl a för att begreppen krav och kontroll är vaga och dåligt definierade, för att 

den inte tar hänsyn till skillnader mellan individer från olika sociala bakgrunder 

(Muntaner & O´Campo, 1993) och för att den inte längre är tillräcklig för att undersöka 

de nya formerna av arbete (Jones, Bright, Searle & Cooper, 1998). 

 

Mätning av stress  

 

Hur man går till väga för att mäta stress beror givetvis på dels hur begreppet 

konceptualiseras och operationaliseras dels vilken datainsamlingsmetod man vill 

använda sig av. Om man är intresserad av stress som fysiologiska reaktioner av 

energimobilisering och anabolism är det kanske bäst att mäta detta genom att ta prover 

på individens förändringar i kortisolkoncentration i blodet eller andra fysiologiska 

mätmetoder (Aldwin, 1994). Om man däremot är intresserad av individens subjektiva 

upplevelser eller kontextuella faktorer så kan man använda sig av självskattning som 

datainsamlingsmetod. Alltefter definitionen på stress har förändrats så har även 

självskattningsinstrumenten bytt skepnad och uttryck. Under åren har en mängd olika 

mätinstrument utvecklats och använts (se exempelvis Zalaquett & Wood, 1997 & 1998). 

Då det ej finns möjlighet att redovisa alla mätinstrument har ett urval gjorts vilka 

presenteras nedan. Anledningen till att just dessa instrument är utvalda är dels att de 

representerar sin tidsperiod på ett tillfredsställande sätt dels är det dessa instrument som 

är mest frekventa vid sökning på självskattningsinstrument för mätning av stress på 

PsycINFO. 

 

Enligt Jones & Bright (2001) var de första stressmätningarna av mycket enkel design. 

Man tittade helt enkelt på hur stor del exempelvis en viss typ av arbete kunde predicera 

hjärtsjukdom eller cancer. Metoden skulle givetvis kunna användas då man undersöker 

generella hälsotrender i populationen men vid mer finlemmad stressforskning krävs det 

känsligare instrument än så. 

 

Life Events 

 

Till en början intresserade man sig för att på olika sätt undersöka själva stressorerna, det 

vill säga hur drastiska förändringar påverkar individen. Termen life event föddes och 

Holmes & Rahe (1967) lanserar sin Social Readjustment Rating Scale (SRRS). Denna 

skala bygger på en hierarki över olika livshändelser under det senaste året, t ex dödsfall 

av närstående och giftermål eller skilsmässa men även saker som julfirande och 

semester, vilket renderar i ett livsförändringspoäng som forskarna jämförde med 

förändringar i hälsan hos respondenterna. Även om man fann stöd för att utslag på 

SRRS korrelerade med exempelvis hjärtsjukdom på gruppnivå finns det stora problem 

med denna typ av mätmetod. Skalan diskriminerar inte mellan positiva och negativa 

händelser, den ignorerar individuella skillnader samt svårigheter att bedöma huruvida 

händelser kan vara symptom på stress snarare än stressorer i sig. Man kan också tänka 

sig att en tredje variabel, ångest, kan spela en medierande roll mellan stressor och 

sjukdom vilket gör att skalans validitet kan ifrågasättas (Connor et al, 2007). SRRS 
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vidareutvecklades under sent 90-tal där man adderade 44 händelser till de ursprungliga 

43 utan att göra närmare metodologiska skillnader i skalans uppbyggnad (Miller & 

Rahe, 1997). 

 

Framförallt Lazarus (Jones & Bright, 2001) kritiserade forskningen kring life events och 

menade att man genom dessa mätningar inte kunde uttala sig om processerna kring hur 

individen värderade dessa händelser samt hur detta i sin tur får inverkan på individens 

hälsa. Sarason, Johnson & Siegel (1978) bemötte kritiken genom utvecklandet av sin 

Life Experiences Survey. Det som var nytt i detta mätinstrument var att man tog hänsyn 

till om de kritiska livshändelserna var positiva eller negativa samt i hur stor grad de 

påverkat individen. Kritikerna menade dock fortfarande att stora dramatiska life events 

korrelerar alltför dåligt med utfallsmått som exempelvis hälsa samt att det inte är rimligt 

att mäta hela det senaste årets händelser (Kanner, Coyne, Schaefer & Lazarus, 1981). 

 

Hassles och Uplifts 

 

Istället föreslår Kanner och hans kollegor (1981) att man bör se på mindre och mer 

frekventa händelser i livet, något man kallar för hassles och uplifts. Hassles förklaras 

som irriterande, frustrationsskapande transaktioner i vardagslivet t ex att ha för mycket 

att göra, oro kring sin eller andras hälsa och att ha tappat bort saker, medan uplifts är 

den positiva motsatsen, t ex goda familjerelationer, avsluta en uppgift och att sova 

tillräckligt. Forskningsgruppen sammanställde en lista med 117 hassles och 135 uplifts. 

Respondenterna fick sedan ta ställning till om de under den senaste månaden hade råkat 

ut för eller upplevt dessa samt skatta intensiteten på en tregradig skala. Detta jämfördes 

med resultaten från en life-event-skala kontra två skalor som avsåg mäta psykologisk 

påfrestning, ångestbenägenhet, känslouttryck och dylikt. Resultaten tolkas som att 

hassles har bättre prediktivt värde för sjukdom än de skalor som handlar om life events. 

Uplifts däremot har man svårare att finna någon plats för. Författarna menar att mätning 

av stress via life events är onödig eftersom större livshändelser automatiskt visar sig 

genom att fler hassles kommer att dyka upp i vardagen för dessa individer. Samma 

resultat har erhållits av senare forskning (DeLongis, Coyne, Dakof, Folkman och 

Lazarus, 1982) och man har även fått stöd för att en kortare version av skalan på ett 

tillfredsställande sätt korrelerar med både psykologiska symtom och somatisk 

hälsostatus (DeLongis, Folkman & Lazarus, 1988). Lazarus (1990) påtalar att det 

viktiga med detta tillvägagångssätt är att processen tas med i mätmetoden, att individens 

värdering av en situation gör att det upplevs vara just ett hassle och därmed ett sätt att 

kunna mäta individens påfrestning. 

 

Även Brantley, Waggoner, Jones & Rappaport (1987) sällar sig till tankarna kring hur 

små, irriterande händelser tycks påverka människor i stresshänsyn och utvecklar sin 

egen skala, Deras Daily Stress Inventory (DSI). Skalan består av 58 minor stressfull 

events och respondenterna rapporterar dels om den aktuella händelsen har ägt rum under 

det senaste dygnet dels hur mycket stress händelsen gav upphov till. Resultaten tyder på 

att samlingen av item mäter ett och samma konstrukt och författarna menar att 

validiteten är hög eftersom skalan korrelerar med ett antal skalor för ångest samt 

tidigare nämnda Hassles and Uplifts Scales. 
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Lepore, Palsane & Evans (1991) tar upp vikten av att ta hänsyn till kroniska stressorer, 

som att exempelvis vårda en sjuk släkting. Om man mäter stress genom Hassle and 

Uplifts Scales eller på liknande sätt är det inte säkert att en person som lever under mer 

kroniska stressorer kommer ge utslag på mätinstrumentet eftersom dessa upplevelser 

inte upplevs som något utöver det vanliga. Hahn & Smith (1999) framhåller även att 

mycket lite arbete har gjorts kring att konceptualisera begreppet kroniska stressorer, och 

visar i sin egen forskning att det i många fall rör sig om stora överlappningar begreppen 

emellan. Med andra ord kan en variabel i en studie vara med som daily hassle medan 

den i en annan blir en kronisk stressor eller life event. 

 

Stressymptom 

 

Ett annat sätt är att mäta det man tror är resultat av stress som exempelvis fysiologiska 

och psykiatriska symtom eller beteendeförändringar. Man ser alltså här snarare på 

output än input av stress (Lazarus, 1990).  Här finns en uppsjö av mätinstrument och ett 

exempel på en sådan är C-SOSI (Calgary Symptoms of Stress Scale) av Carlson & 

Thomas (2007) vilken mäter åtta dimensioner av stress, från depressionssymtom via 

muskelspänning till kognitiv desorganisation. Här väljer man alltså att mäta många olika 

typer av symtom som brukar associeras med stress för att sedan uttala sig om det tänkta 

kärnkonstruktet stress. Begreppsvaliditeten, det vill säga hur väl skalan mäter det 

abstrakta begrepp som avses mätas (DeVellis, 2003), ansågs vara säkrad genom 

korrelationer med skalor som mäter tangerande konstrukt som exempelvis livskvalitet, 

humör, sömnkvalitet och spiritualitet (Carlson & Thomas, 2007). 

 

Upplevd Stress 

 

Då det kommer till mätning av stress ur ett outputperspektiv har även fler skalor 

utvecklats som avser mäta individens subjektiva upplevelse av stress. Den kanske mest 

använda skalan bland dessa är PSS (Perceived Stress Scale) (Cohen, Kamarck & 

Mermelstein, 1983). Skalan består av 14 frågor som avser mäta i vilken grad individen 

upplever sina liv vara oförutsägbara, okontrollerbara och överlastande. Med dessa 

underliggande variabler försöker man få ett mått på global upplevd stress. Frågorna 

refererar till hur ofta individen känt eller upplevt det aktuella fenomenet under den 

senaste månaden, och svaren ges på en femgradig skala från aldrig till mycket ofta. 

Skalan validerades i denna studie genom korrelationer med exempelvis ångest- och 

depressionsindex samt fysiologiska symtomskattningar i tre urval ur två populationer. 

Författarna tillkännager även att PSS ger bättre prediktion på nyligen nämnda variabler 

än life-event-skalor. PSS har sedan uppkomsten vidareutvecklats och finns nu även i 10- 

och 4-frågorsversion och även här har valideringen gjorts genom korrelationer mot 

andra skalor i tvärsnittsstudiedesign (se exempelvis Cohen & Williamson, 1988; 

Roberti, Harrington & Storch, 2006; Mitchell, Crane & Kim, 2008). PSS har även 

översatts till svenska av Eskin och Parr (1996) vilka bedömde PSS ha hög reliabilitet 

och begreppsvaliditet. Det senare grundar man i positiva korrelationer mot 

depressionsindex och negativa korrelationer mot skalor för social support.  

 

En annan skala som avser mäta upplevd stress är PSQ (Perceived Stress Questionnaire). 

Detta mätinstrument utvecklades av Levenstein med kollegor (1993) och består av 30 
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påståenden över sju faktorer (Harassment, Overload, Irritability, Lack of joy, Fatigue, 

Worries och Tension) vilket reducerades av Fliege et al. (2005) till 20 påståenden över 

fyra faktorer (Worries, Tension, Joy och Demands). För att åstadkomma denna 

reduktion genomförde man en explorativ faktoranalys på ett stort sampel där fyra 

faktorer ansågs räcka för att beskriva deras data och efter att ha tagit bort påståenden 

som inte nådde inklusionskriterierna återstod endast fyra faktorer om fem påståenden. 

Slutligen prövade man denna lösning på ett nytt stort sampel genom konfirmatorisk 

faktoranalys. De tre första faktorerna avser reflektera stressreaktioner medan den fjärde, 

Demands, handlar om stressorer. Det som är lite speciellt med denna studie är att man 

vad gäller validitet inte bara jämför med andra skalor (i detta fall exempelvis kronisk 

stress och livskvalitet) utan även fysiska signaler på stress. En av valideringsgrupperna 

bestod av kvinnor som fått missfall vilka delades in i hög respektive låg stressnivå med 

hänseende på immunologiska nivåer vilket korrelerade positivt med PSQ. 

 

Ur administrativ synvinkel är självklart en kort skala att föredra vilket föranledde 

Sheehan, Raj, Sheehan & Soto (1990) till utvecklingen av SVS (Stress Vulnerability 

Scale). Skalan består av endast en fråga vilken frågar om hur mycket individen den 

senaste veckan har påverkats av stressande händelser och personliga problem inom 

arbete, socialt liv, hälsa och ekonomi. Svaret ges från 0 (inte alls) till 10 (väldigt 

mycket). Skalan har validerats av bland andra Connor et al. (2007) vilka jämförde olika 

diagnosgrupper och visade på korrelationer mellan SVS och exempelvis PSS. I denna 

studie visade man även att SVS-poängen sänktes efter behandling hos en grupp 

patienter med ångestproblematik. 

 

Detta uppsatsarbete genomförs i samarbete med Stressforskningsinstitutet som tillhör 

den samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet och bedriver grund- 

och tillämpad forskning inom området stress och hälsa. På Stressforskningsinstitutet 

cirkulerar ett flertal uppsättningar med frågor som antas mäta upplevd stress men att 

dessa ofta saknar gedigna empiriska psykometriska utvärderingar. Det faktum att olika 

forskningsansatser och angreppsvinklar ställer olika frågor angående begreppet leder 

också till meningsskiljaktigheter vad gäller en gemensam och allmän operationalisering 

av upplevd stress. I vår genomgång av de frågor och uppsättningar av påståenden som 

används på Stressforskningsinstitutet var det framförallt två angreppsvinklar som vi 

finner intressanta och inspirerande i vårt eget sökande efter möjligheten att mäta 

upplevd stress. I en studie kring sömn och sömnighet hos unga med 

utmattningssymptom av Söderström et al. (2004) används benämningen uppvarvad som 

fråga vilket vi senare kommer behandla vidare. Vid ett annat försök att få ett mått på 

upplevd stress utgick Dahlgren, Kecklund & Åkerstedt (2005) från Stress/Energi-

formuläret utvecklat av Kjellberg & Iwanowski (1989). Kjellberg & Iwanowski lät ca 

100 humöradjektiv kopplade till arbetssituationer undergå ett antal faktoranalyser vilket 

slutligen renderade i två huvud faktorer. Energi, med underadjektiv som skärpt, aktiv 

och energisk samt Stress med underadjektiv som spänd, stressad och pressad. 

Formuläret består sammanlagt av sex ord för vart och en av de två huvuddimensionerna. 

Kjellberg har tillsammans med Wadman (2002) validerat skalan mot olika mått på 

påfrestningar i arbetet. I Dahlgrens et al. (2005) studie kring hur arbetsstress påverkar 

sömn, utmattning och kortisol var man intresserad att mäta upplevd stress flera gånger 

per dygn varför man av praktiska skäl endast använde sig av stressdimensionen och att 
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denna representerades av endast en fråga, dvs hur stressad individen känt sig under den 

senaste tidsintervallen. Svaret gavs på en 9-gradig skala från ingen stress till maximal 

stress. 

 

Sammanfattning och slutsatser  

 

Vår genomgång av litteraturen kring stressbegreppet och mätmetoder har lett oss till 

följande sammanfattande slutsatser. 

 

Det saknas en allmänt vedertagen enhetlig definition av begreppet stress och de 

definitioner som finns fokuserar relativt lite på vad det faktiskt innebär att uppleva 

stress, utan försöker snarare beskriva hur och varför stress uppstår. 

 

Metoderna för att mäta en persons stress var till en början inriktade på stressorer, men 

har senare kommit att allt mer fokusera på subjektiva upplevelser. Dessa skalor är dock 

sällan renodlade vad gäller stress, utan inkluderar ofta frågor om sådana eventuellt 

närliggande fenomen som ångest, depression och trötthet. Skalorna har dessutom 

validerats mot andra liknande skalor eller genom korrelationer med andra dimensioner 

som t ex ångest eller socialt stöd. Att validera på detta sätt kan ge viktig information 

kring huruvida man inte mäter samma konstrukt som exempelvis ångest eller 

nedstämdhet men för att få en bättre bild av validiteten är det önskvärt med prospektiva 

studier och inte övervägande tvärsnittsstudier vilket är fallet hos de vanligast 

förekommande instrumenten. 

 

Skattningarna i de olika mätinstrumenten görs retrospektivt och oftast över en 

förhållandevis lång period. Detta gör det svårt att veta vad det är man egentligen mäter. 

De flesta mätinstrumenten är också väldigt omfattande. I kontrast mot dessa skalor har 

dock vissa forskare i stället enbart frågat efter hur stressad individen känner sig. 

Problemet med denna typ av mätmetod går tillbaka till bristen på en enhetlig definition 

av fenomenet och svårigheterna med att veta vad olika respondenter inkluderar i 

begreppet. 

 

Följaktligen så är svårt att uttala sig om den ekologiska validiteten hos de idag mest 

använda instrumenten för upplevd stress. 

 

 

SYFTE 

 

Stress kan samtidigt vara både allestädes närvarande och synnerligen svårfångat. Det är 

utan tvekan så att det i sina mest extrema yttringar kan leda till eller i alla fall bidra till 

en uppsjö av negativa reaktioner och problem. Samtidigt kan det vara svårt att fastslå 

direkta kausala samband eller på ett tillförlitligt sätt mäta stressens inverkningar. Försök 

att omsätta stressens effekter i siffror har dock gjorts. Socialstyrelsen konstaterar i sin 

rapport om utmattningssyndrom (2003) att fyra femtedelar av alla 

långtidssjukskrivningar beror på sjukdomar som i viss utsträckning är stressrelaterade. I 

en rapport skriven på uppdrag av Näringsdepartementet (Malmquist, 2001) beräknas 
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den årliga sjukfrånvarokostnaden för arbetsrelaterad stress överstiga 13,7 miljarder 

kronor och då är inte eventuell sjukvårdkostnad inkluderad. 

 

Stress är alltså dyrt, både samhällsekonomiskt men även sett till personligt lidande. För 

de som redan drabbats är det naturligtvis viktigt med hjälp och välbeprövad vård men 

för att verkligen komma till rätta med problematiken krävs stora satsningar på 

förebyggande insatser. För att veta när och var man skall sätta in dessa insatser och för 

att kunna utvärdera dess effekter krävs att man har ett enkelt och relativt snabbt sätt att 

undersöka individers stress. Det används redan idag en mängd olika 

självskattningsinstrument för att mäta människors stressnivåer. Dessa instrument är 

konstruerade utifrån en rad olika teoretiska utgångspunkter och innehåller frågor som 

rör en mängd olika områden. Vi ser dock ett behov för ett generellt instrument som skall 

kunna användas i alla situationer då stress behöver undersökas. En av fördelarna med att 

ha ett gångbart instrument är att man får en samstämd bild av vad man faktiskt mäter 

och på så sätt lättare kan jämföra olika faktorer, studier eller utfallsmått. 

 

Syftet med denna uppsats är att utveckla ett nytt generellt självskattningsinstrument för 

mätning av upplevelsen av stress. Instrumentet skall baseras på människors egna ord 

för, och beskrivningar av hur de upplever stress. Skattningarna i instrumentet kommer 

att ske retrospektivt men den aktuella tidsperioden kommer att vara relativt kort. Det 

framtagna instrumentet kommer att utvärderas och valideras genom att det testas och 

analyseras under två olika stressbetingelser. Resultatet kommer också att ge ökad 

förståelse för vad människor egentligen menar när de talar om stress. 

 

Studien är uppdelad i tre delstudier. I den första studien undersöks människors 

beskrivningar av stressupplevelser. Dessa berättelser analyseras sedan och 

underliggande dimensioner söks. Resultatet från den första studien ligger i den andra 

studien till grund för skapandet av en rad påståenden som kommer att utgöra 

självskattningsinstrumentet. I denna studie analyseras även instrumentets underliggande 

struktur. Den sista studien är en longitudinell undersökning där instrumentet valideras 

över två olika stressbetingelser. 

 

 

STUDIE 1: 

UPPLEVD STRESS 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet för Studie 1 är att undersöka vad människor menar med att vara stressad, hur 

detta känns och vilka upplevelser det är förknippat med. Fokus ligger här på sökandet 

efter de grundläggande uttrycken för upplevelsen av stress och den huvudsakliga 

frågeställningen handlar således om vilka ord och benämningar människor använder då 

de talar om stress och om dessa kan sorteras och undergrupperas i olika dimensioner av 

fenomenet. 
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Metod 

Tillvägagångssätt 

 

För att undersöka den subjektiva upplevelsen av stress samlades data in genom 

intervjuer. Syftet var explorativt och vi använde oss av en öppen intervjuform (Lantz, 

1993; Kvale, 1997). För att leda in intervjupersonerna på ämnet och ange fokus började 

de flesta intervjuerna med en fråga kring hur det känns att vara stressad. I de fall då 

intervjun stannade upp eller ett område var uttömt användes frågor som handlade om 

hur personen ifråga vet att den är stressad, om någonting förändras då denne känner sig 

stressad eller om det finns specifika situationer då stress är vanligare. Intervjuerna 

genomfördes av författarna och varade i ca 40 min och samtliga spelades in på band. 

 

Undersökningsdeltagare 

 

Totalt genomfördes 13 intervjuer med sammanlagt 16 personer. Vid tre tillfällen 

intervjuades två personer samtidigt. Författarna genomförde 6 intervjuer var och den 

sista intervjun genomfördes gemensamt. Medelåldern på de intervjuade var 36.9 år, med 

en standardavvikelse på 9.8 år. Den yngsta intervjupersonen var 23 år och den äldsta 56 

år. Av de intervjuade var 6 män och 10 kvinnor. Rekryteringen av intervjupersoner 

skedde mot bakgrund av att vi önskade stor spridning vad gäller socioekonomisk 

bakgrund och utbildningsnivå. Intervjupersoner rekryterades från författarnas direkta 

omgivning så väl som från rekommendationer från studiekollegor och personal på 

Stressforskningsinstitutet. Två av de intervjuade led av utmattningsproblematik och 

genomgick vid intervjutillfället behandling för detta. 

 

Analysmetod 

 

Analysen av det insamlade materialet genomfördes med utgångspunkt från de riktlinjer 

för tematisk analys som återfinns i Hayes (2000). De inspelade intervjuerna delades så 

jämt som möjligt mellan författarna varvid de genomlyssnades ett flertal gånger. Ingen 

full transkribering av hela materialet genomfördes. Under genomlyssningarna 

sammanfattades fraser och uttryck som noterades. Vissa citat transkriberades dock 

ordagrant. Under detta steg gjordes inga bedömningar kring huruvida fraserna var av 

mening för studiens syfte. Denna process renderade i 13 texter innehållandes dessa 

sammanfattande meningar och citat.  

 

Dessa 13 texter lästes igenom av bägge författare och resonemang och citat utan direkt 

koppling till det aktuella syftet och frågeställningen noterades, diskuterades och 

sorterades bort. Här exkluderades t ex större resonemang om stressen i samhället och 

dess kostnader, diskussioner om förebyggande insatser och andrahandsinformation om 

andra personers upplevelser. Det kvarvarande materialet lästes återigen igenom och 

sorterades efter gemensamma innebörder eller övergripande teman. När denna sortering 

var genomförd lästes de ursprungliga 13 texterna återigen igenom för att kontrollera att 

ingen viktig information fallit bort. Slutligen namngavs de funna dimensionerna.  
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Etik 

 

Under studiens gång (både delstudie ett och två) har de rådande etiska riktlinjerna för 

forskning beaktats enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning utgiven av Vetenskapsrådet (2002). Vad gäller 

informations- och samtyckeskravet har respondenterna delgivits studiens övergripande 

syfte innan påbörjandet av intervju/enkätifyllande, att deltagandet bygger på frivillighet 

samt hur deras utsagor/data kommer att användas. Konfidentialitetskravet beaktades 

genom att respondenterna avidentifierats direkt samt att allt material, ljudfiler och 

enkäter har förvarats inlåst på Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Vad 

gäller nyttjandekravet förefaller det för oss självklart att materialet enbart kommer att 

användas i forskning. Slutligen bedömer vi att respondenternas utsagor inte är särskilt 

laddade eller integritetsöverskridande samt att de är avidentifierade varför granskning 

av rapport av intervjupersonerna själva ej anses nödvändigt. 

 

Resultat  

 

Den genomförda analysen av det insamlade intervjumaterialet resulterade i sju 

dimensioner; Uppvarvad, Överkrav, Humör, Koncentration, Undvikande, Sömn och 

Somatiska symptom. Nedan följer en kortfattad genomgång av de olika dimensionerna. 

 

Uppvarvad 

 

Gemensam nämnare för de utsagor eller resonemang som sorterades till denna 

dimension var att de på ett eller annat sätt reflekterade upplevelser av en allmän 

aktivering. Beskrivningar om att känna sig uppjagad, uppvarvad eller av att var igång 

användes av intervjupersonerna. Till denna dimension sorterades också beskrivningar 

om svårigheter att ta det lugnt eller att slappna av, då detta ofta beskrevs som en följd av 

en allmän aktivering. 

 

Överkrav 

 

Till denna dimension sorterades beskrivningar kring upplevelser av att ha för mycket att 

göra eller att det man har att göra ter sig övermäktigt. Även upplevelser av kontroll över 

sin tillvaro inkluderades. Just kontroll framstod som viktigt för flera av våra 

intervjupersoner, en person sa, ”Jag har inget emot att ha mycket att göra, bara jag vet 

hur jag ska göra det.”. Upplevelserna i denna dimension tycks alltså inbegripa en 

bedömning av åtagande och förmåga. 

 

Humör 

 

För många av de intervjuade var humörförändringar och då främst vad gäller tålamod 

och irritabilitet bland de upplevelser som starkast förknippades med stress. Varianter på, 

”Jag blir irriterad.”, eller, ”Jag blir sur.” var vanligt förekommande. Flera personer 

menade att den egna irritationen var det som först gör dem uppmärksammade på att de 

faktiskt är stressade. Huruvida dessa upplevelser av humörsvängningar faktiskt ledde till 
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förändringar i beteende skiljde sig dock åt mellan intervjupersonerna. Vissa menade att 

de medvetet anstränger sig för att inte agera på sina känslor. 

 

Koncentration 

 

Utsagor om glömska, uppmärksamhetsproblem eller upplevelser av att vara ovanligt 

disträ sorterades in i denna dimension. ”Stoppat fjärrkontrollen i kylen har man ju gjort 

.”, som en intervjuperson uttryckte det. Gemensamt verkar vara ett överdrivet fokus på 

de aspekter som är kopplade till den aktuella stressen. Detta på bekostnad av övriga 

upplevelser eller uppgifter. Till denna dimension sorterades även uttalanden om 

svårigheter att fokusera på eller behålla tankarna på t ex en film eller en bok. 

 

Undvikande 

 

I denna dimension inkluderas exempel på mer eller mindre medvetna strategier för att 

undvika det som ses som stressframkallande. Dessa undvikanden kan t ex ta formen av 

att man helt enkelt har svårt att starta dagen, ”Jag vill ligga kvar i sängen, kan önska att 

jag är sjuk”, eller att man finner andra mindre relevanta uppgifter att prioritera, ”Jag kan 

lägga ner oändlig tid på att uppdatera min facebookprofil.”. 

 

Sömn 

 

Förändringar i sömnmönster i samband med stress beskrevs av flera intervjupersoner. 

Dessa förändringar yttrade sig på en rad olika sätt, t ex problem med insomning, för 

tidigt uppvaknande eller upprepade uppvaknanden under natten. I denna dimension 

inkluderades även utsagor om förändringar vad gäller trötthet. 

 

Somatiska symptom 

 

Stress sågs som kopplat till en rad olika kroppsliga symptom. Exempel från olika 

respondenter var t ex dålig mage, sura uppstötningar, huvudvärk, migränanfall, värk i 

rygg och nacke, hjärtklappning, domningar eller krypningar i armar och händer, 

andningsförändringar, känsla av värme i ansikte och rodnad. Vissa av de somatiska 

symptomen, t ex migränanfall och värk i rygg och nacke, sammankopplades med längre 

perioder av stress, medan andra symptom, t ex hjärtklappning och 

andningsförändringar, gavs som exempel på mer akuta reaktioner. 

 

 

Diskussion 

 

Den övergripande frågeställningen i denna delstudie var att finna ord och uttryck för att 

beskriva det generella fenomenet upplevelse av stress. I denna del av 

undersökningsprocessen blev det uppenbart att det är viktigt att problematisera och 

nyansera de olika manifestationerna som anses kopplade till att vara stressad. De 

dimensioner som uppkom i analysen kan grupperas efter hur de kan tänkas ha med 

stressupplevelsen att göra. Då vissa av de beskrivna förnimmelserna eller upplevelserna 

kan ses som mer direkt kopplade till stressen, bör andra snarare ses som resultat av eller 
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reaktioner på den ursprungliga stressupplevelsen. Vi väljer att förstå detta som direkta 

och indirekta upplevelser av stress. Exempel på den första formen skulle kunna vara en 

upplevelse av att vara uppvarvad, eller svårighet att koppla av. Dessa upplevelser ser vi 

som direkt kopplade till det faktum att man är stressad och återfanns i dimensionen 

Uppvarvad. Dimensionerna Humör, Koncentration, Undvikande, Sömn och Somatiska 

symptom klassificeras i sin tur som indirekta stressupplevelser, då dessa skulle kunna 

ses som resultat av exempelvis uppvarvningen och svårigheterna med avkoppling, d v s 

utsagor från dimensionen Uppvarvad. Självklart är det svårt att uttala sig om faktisk 

kausalitet men på ett teoretiskt och konceptuellt plan anser vi denna slutledning ha sin 

poäng och bidragande till förståelsen av hur det hela kan tänkas hänga samman. 

 

Vi fann också utsagor som skulle kunna reflektera själva uppkomsten av stress vilka i 

den kvalitativa analysen blev dimensionen Överkrav. Här samlas yttranden som tycks 

beskriva upplevelsen av att kraven överstiger resurserna, att exempelvis ha för mycket 

att göra och att inte få tiden att räcka till. Det handlar alltså om en evaluering av 

individens möjlighet att klara av situationen utifrån givna resurser. Detta behöver inte 

betyda att uppgiften inte går att genomföra, utan det är snarare upplevelsen av att 

genomförandet kommer kräva en extra energimobilisering som speglas. Denna 

dimension kan med andra ord ses som en del av förutsättningarna för själva 

stressupplevelsen och man kan dra paralleller till Lazarus (1995; 1999) transaktionella 

stressmodell och dess två kognitiva bedömningar. Även här kan det vara svårt med 

kausalitet då man även kan tänka sig att en allmän uppvarvning kan bidra till att 

individen upplever sina resurser som små och i sin tur uppleva att kraven är för höga 

och arbetsbelastningen är för stor. Man kan mycket väl tänka sig en växelverkan, eller 

nedåtgående spiral mellan dessa eller flera av dimensionerna där delarna påverkar 

varandra och helheten och vice versa. 

 

Dimensionen Somatiska symptom visar att människor gör kausala kopplingar mellan 

stress och en mängd fysiologiska fenomen. Som beskrivs i resultatet kan denna typ av 

upplevelser ses som konsekvenser av både längre perioder av stress så väl som mer 

akuta eller ögonblickliga. Den mångfald av uttryck som denna typ av upplevelser 

uppvisar finner vi dock problematisk när det gäller att närmare analysera materialet. 

Fysiologiska fenomen är svårtolkade då det är svårt att kontrollera för andra 

bakomliggande faktorer och vi ser det som svårt att enkom använda stress som 

förklaring för alla dessa upplevelser. Som vi diskuterade i inledningen så presenteras 

ofta stress som en förklaring till de mest skilda fenomen och vi misstänker att det finns 

en risk att man i allt för stor grad tillskriver orsakssamband mellan stress och fysiska 

krämpor. Därmed inte sagt att stress inte kan vara en komponent i denna typ av 

problematik, men vi menar att det är svårt att utifrån relativt enkla utsagor dra några 

långtgående slutsatser. 

 

Studiens metodologiska begränsningar 

 

En svårighet med att använda sig av intervju som datainsamlingsmetod är att 

intervjuaren mer eller mindre omedvetet kan påverka respondentens svar genom 

exempelvis val av följdfrågor eller liknande. Vi har varit medvetna om denna risk och 

försökt genomföra intervjuerna med så lite styrning som möjligt. Det faktum att vi fått 
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tämligen samstämmiga svar i intervjuer utförda av olika intervjuare pekar också på att 

påverkan varit relativ svag 

 

 

STUDIE 2: 

KONSTRUKTION AV PÅSTÅENDEN 

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet för Studie 2 är att konstruera påståenden vilka avses spegla dimensionerna hos 

upplevelsen av stress som framkom i föregående studie. Efter konstruerandet av 

påståenden rör den huvudsakliga frågeställningen hur dessa påståenden förhåller sig till 

varandra och bidrar till beskrivningen av det underliggande konstruktet upplevd stress. 

 

Metod 

Tillvägagångssätt 

 

Mot bakgrund av dimensionerna från Studie 1 skapades 78 påståenden. För att reducera 

antal påståenden till en mer lättadministrerad pool genomfördes en första gallring 

varefter 24 påståenden kvarstod. I denna gallring försvann exempelvis dubbletter och 

alltför specifika påståenden. För att bedöma läsbarhet och begriplighet ombads 28 

personer läsa igenom de kvarvarande påståendena samt ge kortfattade kommentarer. 

Baserat på detta reviderades vissa påståenden för ökad tydlighet. En grupp om 56 

studenter fyllde sedan i en enkät innehållandes våra reviderade påståenden. På detta 

material genomfördes en explorativ faktoranalys. 

 

Undersökningsdeltagare 

 

Deltagarna rekryterades bland universitetsstudenter från olika institutioner. Sammanlagt 

56 personer fyllde i enkäten. Av dessa var 13 män och 39 kvinnor, 4 personer lämnad 

inte uppgifter vad gäller kön. Medelåldern på deltagarna var 25.6 år, med en 

standardavvikelse på 6.2 år. Den yngsta deltagaren var 21 år och den äldsta 36 år. 

 

Påståendekonstruktion 

 

Vi valde att utforma en Likertskala, då denna modell är väl lämpad för att mäta 

individers uppfattningar och attityder (DeVille, 2003). Svaren angavs på en sjugradig 

skala, från 1 (instämmer inte alls) till 7 (instämmer helt). Vi ville att respondenterna 

skulle svara relativt snabbt och intuitivt, samtidigt som vi ville ha tillräckligt variation i 

svaren. Antalet svarsalternativ valdes genom en avvägning mellan dessa faktorer. Vi 

följde också Clark & Watsons (1995) rekommendationer vad gället tillräcklig styrka i 

påståendena. Användandet av alltför måttfulla yttranden riskerar att leda till minskad 

varians. Skalan utformades för att mäta uppfattningar under den senaste dagen då detta, 

av praktiska skäl, bedömdes vara den kortaste mätbara period med denna studiedesign. 

De fick således formen ”Under den senaste dagen har jag…”. 
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Inför konstruerandet av våra påståenden valde vi att exkludera temat Somatiska 

symptom. Detta gjordes bl a efter överväganden vad gäller den stora spridningen i 

symptombild och svårigheter i konstruktion av universella påståenden. För att fånga alla 

skulle vi vara tvungna att specificera varje symptom eller symptomgrupp som 

uppkommit under datainsamlingen. Alternativet hade varit att konstruera påståenden 

som är mer övergripande (ex. Under den senaste dagen har jag upplevt negativa 

kroppsförnimmelser) vilket skulle ge oss stora problem att veta vad det egentligen är vi 

mäter. Vi finner det också problematiskt att använda denna typ av påståenden som 

indikationer av stress då det är mycket möjligt att de påverkas av en rad okontrollerade 

variabler. 

 

Analysmetoder 

 

För att undersöka strukturen hos våra samlade påståenden genomfördes en explorativ 

faktoranalys. Eftersom huvudintresset inte var att reducera datamängden utan snarare se 

hur våra påståenden kunde tänkas hänga samman valde vi metoden maximum likelihood 

för analysen (Gaur & Gaur, 2006). Vid faktoranalys är ett större sampel att föredra även 

om det går att utföra denna analys vid sampel så små som, eller mindre än detta (Winter, 

Dodou & Wieringa, 2009). Dock bör resultaten tolkas med försiktighet. 

 

Eftersom vi misstänkte att de extraherade faktorerna var korrelerade genomfördes först 

en oblik rotation (direct oblimin) (Kim & Mueller, 1994). Efter jämförelse med 

ortogonal rotation (varimax) vilken gav tydligare faktorladdningar och ett mer lättolkat 

resultat valdes denna rotationsmetod. Detta val ansågs motiverat eftersom samma 

påståenden grupperade sig i faktorer oberoende av rotationsmetod med undantag för fler 

dubbelladdningar i den oblika rotationen. Utifrån den roterade lösningen försökte vi 

identifiera antalet faktorer samt dimensionaliteten hos våra påståenden och bestämma 

vilka som skulle behållas kontra förkastas baserat på deras kommunalitet, KMO för 

enskilda påståenden, faktorladdning, inter-påstående-korrelation och förändringar i 

faktorns alfa om påståenden tas bort (Worthington & Whittaker, 2006). Faktorernas 

index beräknades och för dessa genomfördes en korrelationsanalys samt undersökning 

av eventuella könsskillnader med hjälp av oberoende t-test.  

 

Resultat  

Explorativ faktoranalys 

 

Kaiser-Mayer-Olkins mått på samplets ändamålsenlighet för faktoranalys (.79) samt 

Bartletts test för sfäricitet (p < .001) indikerade att vårat urval var lämpligt för 

explorativ faktoranalys. Den initiala analysen producerade fem faktorer med eigenvalue 

över 1. I enlighet med Worthington & Whittakers (2006) rekommendationer 

formulerade vi kriterier för exklusion av påståenden vilka statuerade att påståenden som 

har kommunalitet under .40 eller KMO under .50 inte skulle tas med i den slutliga 

lösningen. Vidare beslutade vi att påståenden behölls som laddade mer än .50 i en faktor 

och att differensen vid eventuell dubbelladdning ej understeg .20. Mot bakgrund av 

dessa kriterier undersökte vi möjligheten till en fyr- och en femfaktoriell lösning. Under 

denna procedur föll tre påståenden bort (bl.a. rörande byte av fokus och upplevelse att 

ha kontroll över sin vardag) som ej mötte inklusionskriterierna och lösningen med fyra 
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faktorer, vilka tillsammans svarade för 62.1 % av den totala variansen, ansågs 

representera vår data bäst (Tabell 1). För dessa faktorer granskade vi även inter-

påstående-korrelationer samt eventuella förändringar i Cronbachs alfa om påståenden 

togs bort. Dock renderade denna analys ej i något borttagande av påstående. Faktorerna 

namngavs och vi beräknade index (medelvärde) för dessa vilket redovisas nedan under 

respektive faktor. 

 

Tabell 1. Faktorladdningar, medelvärden och standardavvikelser för påståenden i 

Studie 1 (n = 56). r = reverserad poängsättning. 

 Påstående F1 
 

F2 
 

F3 
 

F4 
 

M 
 

sd 

         
 

 
 

 
20. haft svårt att ta det lugnt .76        3.54  1.53 

5. haft för mycket att göra .74        4.36  1.77 

8. haft svårt att varva ned .74        3.57  1.78 

9. haft för mycket att tänka på .69        4.57  1.68 

13. känt mig uppvarvad .67        4.04  1.63 

1. känt mig stressad .66        4,32  1,95 

11. haft svårt att få tiden att räcka till .64        4.21  1.78 

10r. kunnat koppla av .59        4.09  1.56 

3r. känt mig avslappnad .57        4.70  1.60 

19. 
haft svårt att ta itu med det som måste 

göras 
 

 
.90 

 
 

 
  3.93  1.82 

14. 
funnit ursäkter för att slippa utföra mina 

uppgifter 
 

 
.74 

 
 

 
  3.71  2.13 

18r. 
bemästrat mina uppgifter på ett 

tillfredsställande sätt 
 

 
.70 

 
 

 
  3.64  1.54 

4. haft svårt att koncentrera mig   .65      4.04  1.75 

7r. 
känt att jag kan hantera/klara av allt som 

måste göras 
 

 
.62 

 
 

 
  2.89  1.93 

6. inte velat tänka på allt jag måste göra   .61      4.54  1.94 

17. varit ovanligt lättirriterad     .88    2.89  1.93 

2. haft försämrat tålamod     .74    3,71  1,88 

12. stört mig på småsaker     .72    3.42  1.90 

22. Inatt sov jag dåligt       .97  2.63  2.11 

24. Inatt hade jag problem med min sömn       .91  2.63  2.15 

23r. Imorse vaknade jag utvilad       .59  3.93  1.89 

         
 

 
 

 

 

Faktorerna 

Faktor 1, Aktivering, består av 9 påståenden och svarar för 21.7 % av variansen. 

Påståenden i denna faktor handlar om dels förnimmelser av att vara uppe i varv samt 

svårigheter att koppla av dels upplevelser av att ha för mycket att göra/tänka på och att 

inte få tiden att räcka till. Medelvärdet (och standardavvikelsen) för faktorns index är 

4.15 (1.30) och faktorn anses uppfylla antagandet om normalfördelning (snedhet = -.34; 

kurtosis = -.74) samt homogenitetskriterium (Cronbachs alfa = .90). 
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Faktor 2, Otillräcklighet, består av 6 påståenden och står för 16.3 % av variansen. Här 

återfinns påståenden som reflekterar upplevelsen av att inte kunna hantera alla göromål, 

undvikande av allt som ska göras samt bristande koncentrationsförmåga. Medelvärdet 

(och standardavvikelsen) för faktorns index är 4.06 (1.10) och faktorn anses uppfylla 

antagandet om normalfördelning (snedhet = .29; kurtosis = -.68) samt 

homogenitetskriterium (Cronbachs alfa = .87). 

 

Faktor 3, Irritabilitet, består av 3 påståenden och svarar för 11.7 % av variansen. De 

påståenden som laddar i denna faktor handlar om benägenhet att vara irriterad och att ha 

försämrat tålamod. Medelvärdet (och standardavvikelsen) för faktorns index är 3.35 

(1.72) och faktorn anses uppfylla antagandet om normalfördelning (snedhet = .53; 

kurtosis = -.92) samt homogenitetskriterium (Cronbachs alfa = .89). 

 

Faktor 4, Sömn, består av 3 påståenden och står för 11.5 % av variansen. Här återfinns 

påståenden som handlar om problem med sömn och upplevelse av att inte vara utvilad 

efter att ha sovit. Medelvärdet (och standardavvikelsen) för faktorns index är 3.06 (1.83) 

och faktorn anses uppfylla antagandet om normalfördelning (snedhet = .77; kurtosis = -

.64) samt homogenitetskriterium (Cronbachs alfa = .87). 

 

Korrelationer mellan faktorerna 

 

Beräkning av Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient visar att Aktivering 

korrelerar med samtliga övriga faktorer (Otillräcklighet, r = .41, p < .01; Irritabilitet, r 

= .59, p < .01; Sömn, r = .37, p < .01) samt att Otillräcklighet korrelerar med Irritabilitet 

(r = .44, p < .01). Samtliga n = 56 och 2-tailed p). Dessa signifikanta korrelationer kan 

enligt Cohen (1988) ses som måttliga med undantag för Aktivering - Irritabilitet som 

kan ses som stark. 

 

Könsskillnader 

 

Oberoende t-test visar inte på någon signifikant skillnad med avseende på kön för 

faktorernas index i den slutliga lösningen (Aktivering, t(50) = .95, p = .35; 

Otillräcklighet, t(50) = .72, p = .48; Irritabilitet, t(50) = .12, p = .90; Sömn, t(50) = .23, p = 

.82). 

 

Diskussion 

 

I denna studie avsågs att konstruera påståenden utifrån dimensionerna i Studie 1 samt 

att undersöka hur dessa kan tänkas förhålla sig till varandra. Resultatet från 

faktoranalysen visar på intressanta fynd framförallt gällande Faktor 1, som vi har valt att 

kalla Aktivering. Denna faktor innehåller påståenden från två av de ursprungliga 

dimensionerna Uppvarvad och Överkrav. Den dimension som vi uppfattar som närmast 

kopplad till stressupplevelsen samvarierar alltså med den dimension som vi ser som ett 

uttryck för förutsättningarna för stress. Som vi tidigare diskuterat kan man lätt föreställa 

sig hur dessa dimensioner interagerar och påverkar varandra. Faktor 2 består av 

påståenden från dimensionerna Koncentration och Undvikande. Vi valde att kalla denna 

nya faktor för Otillräcklighet då den tycks spegla brister eller oförmåga att hantera den 
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upplevda stressen. Vad gäller de övriga faktorerna så skedde inga förändringar vad 

gäller påståendekonstellation jämfört med de ursprungliga dimensionerna. Faktor 4 fick 

därför behålla namnet Sömn, medan namnet på Faktor 3 ändrades till Irritabilitet då 

detta mer specifikt beskriver de humörförändringar det rör sig om.  

 

Vad gäller korrelationerna mellan faktorerna är det knappast märkligt att den i vår 

terminologi direkta stressupplevelsen i faktorn Aktivering korrelerar med de tre 

indirekta faktorerna. Upplever man sig uppvarvad, har svårt att koppla av samt känner 

att man har för mycket att göra och har svårt att få tiden att räcka till är det inte konstigt 

om man även har en ökad irritabilitet, känner sig mer otillräcklig samt kan få problem 

med sin sömn. Vi får dock akta oss för att dra kausala slutsatser som denna då det lika 

gärna skulle kunna vara exempelvis brist på sömn som påverkar de andra upplevelserna. 

 

Studiens metodologiska begränsningar 

 

Det sampel som ligger till grund för faktoranalysen är ganska litet och i många 

avseenden kan ses som relativt homogent vad gäller exempelvis ålder och yrke vilket 

kan försvåra generaliserbarheten i våra fynd. Dessutom var ca 70 % av försöksgruppen 

kvinnor vilket även gör det svårare att tala om generaliserbarhet vad gäller kön. Trots 

dessa möjliga felkällor tror vi att de påståenden som framtagits och de faktorer som 

erhållits är tämligen allmängiltiga då de är ospecifika i sin natur och inte borde ge 

möjlighet till alltför olika attribueringar beroende på varken kön, ålder eller yrke. 

Självklart skulle man kunna tänka sig att olika grupper har olika stressorer i sina liv men 

det är ju själva stressupplevelsen vi är intresserade av att mäta varför vi tror att våra 

påståenden är skäligen generella. 

 

 

STUDIE 3: 

VALIDERING AV PÅSTÅENDEN FÖR UPPLEVD STRESS 

 

Syfte och frågeställning 

 

I Studie 3 vill vi undersöka huruvida våra skapade påståenden är känsliga för 

förändringar vad gäller stressbetingelser. Genom denna undersökning hoppas vi kunna 

uttala oss om validiteten hos mätinstrumentet. Vi har inte för avsikt att validera 

instrumentet liksom tidigare instrument är validerade utan väljer istället att undersöka 

huruvida våra påståenden är känsliga för en kontextuell förändring, dvs olika 

stressbetingelser. En rad frågeställningar kan kopplas till denna delstudie. Hur förändras 

enskilda påståenden under de olika betingelserna? Hur förhåller sig påståendena till 

varandra över tid under de olika betingelserna? Om påståenden grupperas i olika index, 

hur förändras dessa index i de olika betingelserna? Finns det grupp- eller 

könsskillnader? Hur förhåller sig påståenden om ångest, oro och nedstämdhet till övriga 

påståenden? Och, slutligen, hur reliabelt är mätinstrumentet? 
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Metod 

Tillvägagångssätt 

 

Det grundläggande syftet med denna andra studie var att undersöka hur våra påståenden 

varierar över hög respektive låg stresskontext. Vi valde att undersöka den upplevde 

stressen hos universitetsstudenter inför och efter en skriftlig examination. 

Examinationer som förmodad stressor har använts vid ett flertal forskningsprojekt. Man 

har bl a upptäckt att inför en examination kan sår komma att läka långsammare 

(Marucha, Kievolt-Glaser & Favagehi, 1998), astma kan förvärras (Liu et al., 2002) 

samt frekvens och svårighetsgrad av akne kan öka (Chiu, Chon & Kimball, 2003). Vårt 

grundläggande antagande var att perioden innan examination sannolikt vore mer 

påfrestande än perioden efter varför detta ansågs vara en bra kontext att pröva 

känsligheten hos våra påståenden.  

 

Undersökningsdeltagarna fick kvittera ut var sin loggbok innehållande 14 formulär med 

våra påståenden. De uppmanades att fylla i ett formulär vid sänggående varje kväll 

under en tvåveckorsperiod, där den skriftliga examinationen genomfördes på dag sju. I 

våra analyser valde vi dock att exkludera själva examinationsdagen och den sista 

mätningen. På så sätt fick vi två grupper, före och efter examination, om sex mätningar 

vardera. Detta gjordes dels för att det var svårt för oss att veta hur examinationsdagen 

borde klassificeras och dels för att före- och eftermätningarna, på detta sätt, kom att 

genomföras på samma veckodagar. På detta vis hade vi större möjlighet att kontrollera 

för eventuella systematiska variationer i skattningar beroende på veckodag. Man kan 

exempelvis tänka sig att skattningarna delvis påverkas av om det är helg eller inte. 

Undersökningsdeltagarna rekryterades dock från två olika kurser med olika 

examinationstillfällen. Individerna i Grupp 1 skrev sin tentamen dagen efter de i Grupp 

2 Följden av detta blev att det första mättillfället för Grupp 1 föll på en lördag och för 

Grupp 2 på en fredag.  

 

För att undersöka hur våra påståenden förhöll sig till varandra över de två perioderna 

genomfördes en longitudinell komponentanalys. För våra komponenter räknade vi sedan 

ut medelvärdesindex för de olika mättillfällena och genomförde beroende ANOVA för 

att se hur dessa förändrades över de olika stresskontexterna. Samma analys 

genomfördes också för enskilda påståenden. Eventuella grupp- och könsskillnader 

undersöktes på indexnivå. Slutligen genomfördes korrelationsanalyser för att undersöka 

reliabiliteten hos våra index. 

 

Undersökningsdeltagare 

 

Totalt rekryterades 101 deltagare varav 77 genomförde hela dataregistreringen. 

Medelåldern hos dessa 77 individer var 24.5 år med en standardavvikelse på 6.15 år. 61 

eller ca 80 % av deltagarna var kvinnor. Deltagarna kom från två olika psykologikurser, 

49 i Grupp 1 och 28 i Grupp 2. Vårt enda förbehåll för deltagande i studien var att den 

skriftliga examinationen planerades genomföras. Till deltagarna i Grupp 1 hade vi 

möjlighet att erbjuda ersättning i form av UD-tid. UD-tid ingår i ett system för 

undersökningsdeltagande och är obligatoriskt för studenterna. Individerna i Grupp 2 

omfattas ej av UD-obligatoriet och erbjöds ej någon annan ersättning. 
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Sammanlagt var det 23,7%, eller 24 av 101, av de ursprungliga deltagarna som inte 

fullföljde studien. Medelålder bland dessa var 24 år, med en standardavvikelse på 5,27 

år. Efter genomfört oberoende t-test kan vi konstatera att det här inte finns någon 

signifikant åldersskillnad jämfört med de som slutförde undersökningen (t(97) = .32, p = 

.75). Av de som ej slutförde undersökningen var 9 män och 15 kvinnor. Detta är något 

annorlunda fördelning jämfört med de som slutförde, men genomförd χ
2
-analys visar att 

denna skillnad ej heller är signifikant (χ
2

(1) = 3.16, p = .08). 85 % av deltagarna i Grupp 

1 mot 65 % i Grupp 2 genomförde hela dataregistreringen och denna skillnad bedöms 

som signifikant (χ
2

(1) = 5.11, p < .05). 

 

Det är svårt att uttala sig om orsakerna till avhopp, men vi försökte kontakta de som 

avbröt sin medverkan och fick svar från 13 personer. Av dessa uppgav 5 personer att de 

slutat fylla i då de bestämt sig för att inte delta i examinationen. De övriga uppgav att de 

glömt bort, tappat loggboken eller av andra anledningar missat att fylla i. Angående 

skillnaden i bortfallsstorlek grupperna emellan kan detta troligen delvis kopplas till att 

Grupp 2 ej erhöll någon ersättning för sitt deltagande. 

 

Mätinstrument 

 

Den reviderade samlingen påståenden från föregående delstudie kompletterades. Under 

arbetet med Studie 2 fann vi att vi saknade en dimension som rör tankar kring hur 

mycket man har att göra och att dessa tankar är svåra att släppa varför vi konstruerade 

två påståenden kring detta (Så fort jag vaknade imorse tänkte jag på allt jag har att 

göra och Under kvällen har jag haft svårt att släppa tankarna på allt jag har kvar att 

göra). I Studie 1 ingick en rad frågor om sömn, men vi ansåg efteråt att vi även borde 

inkludera en fråga kring upplevelsen av trötthet (Under den senaste dagen har jag varit 

ovanlig trött). Då vi av resursskäl inte hade möjlighet att ha med en kontrollgrupp (som 

inte förväntades gå från hög till låg stress) beslutade vi oss för att istället inkludera två 

kontrollpåståenden i enkäten. Vi ville här ha frågor som skulle kunna variera men inte 

beroende på hur mycket stress individen upplever (Jag vet hur jag kommer rösta i nästa 

riksdagsval och Jag är nöjd med min ekonomiska situation). Det färdiga 

mätinstrumentet finns bifogat som Bilaga 2. Noteras bör att ordning och följaktligen 

numrering av påståendena har ändrats i och med Studie 3. 

 

Som vi tidigare nämnt så är det inte ovanligt att stresskalor både inkluderar och 

valideras mot olika mått på ångest, oro och nedstämdhet. För att undersöka hur denna 

typ av frågor skulle förändras i de olika stressbetingelser och hur de skulle samvariera 

med våra påståenden valde vi därför att inkludera ett påstående för var och en av dessa 

dimensioner (känt mig ångestfylld, känt mig nedstämd samt oroat mig mycket för mina 

nära och kära). Utgångspunkten var alltså inte att denna typ av frågeställningar skulle 

inkluderas i våra slutgiltiga index. Resultaten från analyser av dessa tre påståenden bör 

snarare ses som en utgångspunkt för en diskussion av användandet av dessa typ av mått. 
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Databearbetning/analysmetoder 

 

Den metod vi använt för longitudinell faktoranalys baseras på den sk P-tekniken. Till 

skillnad från det ordinarie användandet av faktoranalys, där man undersöker hur 

variabler samvarierar för olika personer, så undersöker man med P-tekniken hur 

variablerna, för en individ, samvarierar med sig själva över tid (Nesselroade, McArdle, 

Aggen & Meyers, 2002). Vi har använt oss av en modifierad version av denna metod 

där varje påstående behandlades som en separat variabel (29 påståenden) och varje 

persons mättillfälle behandlades som ett separat case (12 mättillfällen * 77 

försökspersoner). Vi valde också att subtrahera resultatet vid varje mättillfälle med 

personens eget medelvärde för det aktuella påståendet. På så sätt fick vi fram hur just 

det mättillfället förhöll sig till personens medelvärde och undvek eventuella problem 

pga av olika styrkeladdningar i mättningarna. Dessa data undersöktes sedan i en 

komponentanalys då inga antaganden om latenta variabler gjordes. Huvudintresset för 

oss var istället att sammanfatta kovariansen på ett systematiskt sätt. 

  

Vi räknade sedan ut indexmedelvärde för våra komponenter vid varje mättillfälle. Dessa 

indexmedelvärden analyserades sedan med beroende 2*6 ANOVA (2 veckor, 6 dagar i 

varje) (med hjälp av Repeated Measures GLM i SPSS 17.0) för att undersöka huruvida 

det fanns signifikanta skillnader i skattningarna mellan de olika stresskontexterna, de 

olika dagarna eller interaktionseffekter dem emellan. Samma typ av analys genomfördes 

också på de enskilda påståendena. 

 

Cronbachs alfa för våra faktorer från Studie 1 visar på god reliabilitet. För att ytterligare 

undersöka reliabiliteten valde vi att i denna studie granska hur våra indexmedelvärden 

korrelerar över de olika mättillfällena, dvs en prövning av test-retest reliabilitet. Vi 

valde att undersöka korrelationerna mellan mättillfälle 1 och 2, och mellan mättillfälle 1 

och 8 (dvs första mättillfället i respektive vecka). Eftersom indexen skall undersöka 

samma sak vid varje mättillfälle bör vi finna korrelationer. Dessa korrelationer bör vara 

högre mellan dag 1 och 2 och lägre mellan 1 och 8, då stresskontexten har förändrats. 

 

Resultat  

Longitudinell komponentanalys 

 

Kaiser-Mayer-Olkins mått på samplets ändamålsenlighet (.91) samt Bartletts test för 

sfäricitet (p < .001) indikerade att vårt urval var lämpligt för komponentanalys. Den 

initiala analysen producerade sex faktorer med eigenvalue över 1. Efter ortogonal 

rotation (varimax) framkom 4 komponenter med eigenvalue över 2 med en tydlig 

utplaning efter den fjärde komponenten. Tillsammans med detta iakttagande samt att 

komponent 5 och 6 ej tillförde något till beskrivningen av vår data valde vi en slutlig 

lösning om fyra komponenter vilka tillsammans förklarade 51.3 % av variansen. I denna 

komponentanalys tillämpades inga inklusionskriterier eftersom vi inte var intresserade 

av att decimera antal påståenden utan snarare få en bild av huruvida påståendena 

samvarierar över tid på liknande sätt som de grupperar sig enligt faktoranalysen i Studie 

1. I Tabell 2 redovisas samtliga faktorladdningar för påståendena och komponenter där 

den starkaste laddningen har fått styra vilken komponent respektive påstående anses 

höra till. 
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Tabell 2. Komponentladdningar hos påståendena över 12 mättillfällen och 77 

individer samt komponenternas förklarade varians. 

Påstående 
 

K1 
 

K2 
 

K3 
 

K4 

          
i6. känt mig stressad  .75  .30  .19  .05 

i1. haft för mycket att göra  .72  .09  .05  .09 

i22. haft svårt att ta det lugnt  .71  .07  .16  .06 

i12. kunnat koppla av  -.71  -.14  -.18  -.10 

i10. haft svårt att varva ner  .71  .02  .21  .02 

i13. haft svårt att få tiden att räcka till  .70  .18  .08  .05 

i3. känt mig avslappnad  -.69  -.18  -.19  -.12 

i16. känt mig uppvarvad  .68  -.08  .10  -.04 

i11. haft för mycket att tänka på  .66  .25  .16  .09 

i23. Så fort jag vaknade imorse tänkte jag på allt jag har att göra  .63  .18  -.04  .19 

i28. 
Under kvällen har jag haft svårt att släppa tankarna på allt 

jag har att göra 

 
.59 

 
.31 

 
.05 

 
.13 

i17. funnit ursäkter för att slippa utföra mina uppgifter  .05  .79  .07  -.06 

i21. haft svårt att ta itu med det som måste göras  .12  .79  .07  .01 

i20. bemästrat mina uppgifter på ett tillfredställande sätt  -.07  -.74  -.15  -.09 

i7. inte velat tänka på allt jag måste göra  .30  .67  .01  .05 

i4. haft svårt att koncentrera mig  .27  .64  .20  .09 

i8. känt att jag kan hantera/klara av allt som måste göras  -.33  -.48  -.15  -.16 

i15. stört mig på småsaker  .15  .08  .85  .04 

i19. varit ovanligt lättirriterad  .15  .13  .84  .09 

i2. haft försämrat tålamod  .36  .10  .74  .07 

i29. Inatt sov jag dåligt  .10  .04  .03  .86 

i26. Inatt hade jag problem med min sömn  .12  .02  .00  .84 

i24. Imorse vaknade jag utvilad  -.20  -.02  -.10  -.65 

i18. varit ovanligt trött  -.01  .28  .27  .54 

          
 Ångest, nedstämdhet och oro         

          
i5. känt mig ångestfylld  .44  .41  .40  .08 

i9. oroat mig mycket för mina nära och kära  -.01  .06  .15  .03 

i14. känt mig nedstämd  .20  .30  .61  .12 

          
 Kontrollfrågor         

          
i25. Jag vet hur jag kommer att rösta i nästa riksdagsval  -.04  -.02  .05  .05 

i27. Jag är nöjd med min ekonomiska situation  .00  -.02  -.12  -.08 

          

 Förklarad varians (%) 
 

20.5 

 

12.5 

 

10.2 

 

8.1 

 

Komponentanalysen visar att våra påståenden grupperar sig mycket snarlikt resultatet 

från faktoranalysen i Studie 1. Vad gäller påståendena som tillkommit i Studie 2 kan vi 

se att påstående 23 och 28 laddar högst i den första komponenten medan påstående 18 

hamnar i komponent fyra. Hos de påståenden som rör ångest, nedstämdhet och oro 

observerar vi varierande eller ingen tydlig laddning, förutom påstående 14 som laddar 

starkare i den tredje komponenten. Hos våra kontrollpåståenden finner vi ingen 

övertygande laddning i någon av komponenterna. 
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Komponent 1 motsvarar faktorn Aktivering från Studie 2. Eftersom vi (vilket 

diskuterades i Studie 2 och även i nästkommande diskussion) anser att påståendena i 

denna komponent beskriver två olika manifestationer av grundbegreppet upplevd stress 

väljer vi att dela komponenten inför uträkning av index i dess två ursprungliga 

dimensioner Uppvarvad och Överkrav. Påstående i3, i8, i12, i20 och i24 får reverserad 

poängsättning vid indexeringen. De fem indexvariablerna med tillhörande påståenden 

återfinns i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Indexvariabler med tillhörande påståenden. 

Index Påstående 

Uppvarvad 

känt mig stressad (i6) 

känt mig avslappnad (i3r) 

kunnat koppla av (i12r) 

haft svårt att ta det lugnt (i22) 

känt mig uppvarvad (i16) 

haft svårt att varva ner (i10) 

Överkrav 

haft svårt att få tiden att räcka till (i13) 

haft för mycket att göra (i1) 

haft för mycket att tänka på (i11) 

Under kvällen har jag haft svårt att släppa tankarna på allt jag har att göra (i28) 

Så fort jag vaknade imorse tänkte jag på allt jag har att göra (i23) 

Otillräcklighet 

funnit ursäkter för att slippa utföra mina uppgifter (i17) 

haft svårt att ta itu med det som måste göras (i21) 

bemästrat mina uppgifter på ett tillfredställande sätt (i20r) 

haft svårt att koncentrera mig (i4) 

inte velat tänka på allt jag måste göra (i7) 

känt att jag kan hantera/klara av allt som måste göras (i8r) 

Irritabilitet 
stört mig på småsaker (i15) 

varit ovanligt lättirriterad (i19) 

haft försämrat tålamod (i2) 

Sömn 

Inatt sov jag dåligt (i29) 

Inatt hade jag problem med min sömn (i26) 

Imorse vaknade jag utvilad (i24r) 

varit ovanligt trött (i18) 

 

 

Variansanalys för index och enskilda påståenden 

 

I Tabell 4 (och Figur 1-5) redovisas resultaten från variansanalyserna (2*6 beroende 

ANOVA) för indexvariablerna i de olika stressbetingelserna. Vi undersökte även 

variansen hos enskilda påståenden vilka återfinns i Bilaga 1. I samtliga variansanalyser 

har vi använt Huynh-Feldts korrigering av antalet frihetsgrader vid signifikantprövning 

eftersom antagandet om sfäricitet ej uppfylldes vid en del av våra beräkningar. 

 

 



27 

 

Tabell 4. Medelvärden (och medelfel) för vecka. F-kvoter, frihetsgrader och 

effektstyrkor för huvudeffekt för vecka och dag samt för interaktionseffekt mellan 

vecka och dag för respektive indexvariabel. n = 77. (
***

 p < .001, 
**

 p < .01) 

  Uppvarvad Överkrav Otillräcklighet Irritabilitet Sömn 

       
Vecka 

M (SEM) 

vecka 1 
4.06 (.12) 4.63 (.14) 4.01 (.11) 2.78 (.13) 3.51 (.12) 

 
M (SEM) 

vecka 2 
3.31 (.11) 3.52 (.14) 3.04 (.12) 2.43 (.13) 3.42 (.11) 

 F 46.5
*** 79.4

*** 86.6
*** 8.62

** .76 

 df 1, 76 1, 76 1, 76 1, 76 1, 76 

 η
2
 .38 .51 .53 .10 .01 

       

Dag F 10.1
*** 29.1

*** 2.10 .61 3.26
** 

 df 4.45, 337.9 4.09, 310.6 4.42, 336.1 4.29, 326.1 4.37, 331.8 

 η
2
 .12 .28 .03 .01 .04 

       

Vecka*Dag F 1.59 1.67 3.87
*** .85 1.20 

 df 4.78, 363.5 3.63, 275.6 4.31, 327.9 3.94, 299.4 4.63, 352.2 

 η
2
 .02 .02 .05 .01 .02 

       
 

Av Tabell 4 framgår att samtliga index förutom Sömn ger signifikanta huvudeffekter 

med avseende på stressbetingelse, dvs vecka, samt att index Uppvarvad, Överkrav och 

Sömn ger signifikanta huvudeffekter med avseende på dag. Den enda signifikanta 

interaktionseffekten mellan vecka och dag finner vi hos index Otillräcklighet vilken 

illustreras i Figur 3. 

 

1. Uppvarvad 2. Överkrav 3. Otillräcklighet 

   Figur 1-3. Medelvärden för dag ett till sex i respektive stressbetingelse (vecka) hos 

indexvariabler. Medelfel för små för figurerna (.13 - .18). 
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4. Irritabilitet 5. Sömn 

  Figur 4-5. Medelvärden för dag ett till sex i respektive stressbetingelse (vecka) hos 

indexvariabler. Medelfel för små för figurerna (.16 - .19). 

 

Grupp- och könsskillnader 

 

För att undersöka eventuella grupp- eller könsskillnader hos våra indexvariabler 

genomfördes 2*6 mixed ANOVA för upprepade mätningar där grupptillhörighet 

respektive kön behandlades som mellanindividfaktorer. Denna analys renderar inte i 

någon signifikant effekt vad gäller grupptillhörighet. Däremot uppvisar ett index, 

Överkrav, en signifikant effekt vad gäller kön (F(1, 74) = 5.74, p < .05, η
2
 = .07; 

M(SEM)kvinnor = 4.27(.13), M(SEM)män = 3.50(.27)). Genomförd 2*6 beroende ANOVA 

för vart och ett av könen visar dock i båda fallen på signifikanta huvudeffekter hos såväl 

vecka som dag (Veckakvinnor F(1, 60) = 69.5, p < .001, η
2
 = .54; Dagkvinnor F(4.01, 240.5) = 

19.86, p < .001, η
2
 = .29; Veckamän F(1, 14) = 10.1, p < .01, η

2
 = .42; Dagmän F(7.13, 65.3) = 

10.7, p < .0001, η
2
 = .43). 

 

Reliabilitetsanalys 

 

I tabell 5 återfinns korrelationer (Pearsons r) mellan mättillfällen vilka tjänar syftet att 

undersöka test-retest-reliabiliteten hos våra index. Om man utgår från Cohens riktlinjer 

för korrelationers styrka (1988) finner man att de flesta går från stark till måttlig med 

undantag från Sömn som går från måttlig till svag. 

 

Tabell 5. Korrelationer mellan mättillfällen hos index. Index representeras av sin 

begynnelsebokstav och mättillfälle enligtvecka, dag.  n = 77. (
**

 p < .01, 2-tailed) 

 U1, 2 U2, 1 Ö1, 2 Ö2, 1 O1, 2 O2, 1 I1, 2 I2, 1 S1, 2 S2, 1 

           
U1, 1 .64

**
 .33

**
         

Ö1, 1   .76
**

 .55
**

       

O1, 1     .65
**

 .37
**

     

I1, 1       .54
**

 .33
**

   

S1, 1         .35
**

 .30
**
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Diskussion 

 

Resultatet från den longitudinella komponentanalysen följer samma mönster som 

resultatet från faktoranalysen i Studie 2. De förändringar som finns rör de tre nya 

påståenden (i17, i23 och i28) som introducerades för att komplettera mätinstrumentet. 

De samvarianser vi funnit tycks alltså vara beständiga över våra olika stressbetingelser. 

Variansanalyser av såväl indexmedelvärden som av enskilda påståenden resulterar 

vidare i en mängd signifikanta veckoeffekter. Hur undersökningspersonerna skattat 

skiljer sig alltså veckan innan examination jämfört med hur de skattar veckan efter. 

Stora delar av vårt mätinstrument tycks alltså vara känsligt för förändringar i 

stressnivåer. 

 

Inför uträkningen av index valde vi att bryta ned den första komponenten (motsvarande 

faktorn Aktivering från Studie 2) i två olika index, Uppvarvad och Överkrav. Detta 

gjordes som en följd av den teoretiska hypotesen vi diskuterade i Studie 1. Inom den 

första komponenten tycker vi att det finns en tydlig innehållsmässig skillnad mellan 

påståenden, där vissa kan klassas för direkta upplevelser, medan andra påståenden ger 

uttryck för förutsättningarna för stress och är kopplade till någon form av bedömning. 

Denna uppdelning i två grupper var relativt tydlig och okomplicerad för våra 

ursprungliga påståenden. De påståenden som var nya inför denna studie (i23 och i28) 

var dock svårare att klassificera, då dessa tycks ge uttryck för både bedömningar och 

upplevelser av stress. Slutligen valde vi dock att sortera dem i Överkrav, då den form av 

upplevelse de ger uttryck för snarare tycks vara av den indirekta sorten. 

 

Index 

 

Variansanalys av indexet Uppvarvad påvisar signifikanta huvudeffekter både vad gäller 

vecka och dag. Som vi nämnt har vi valt att teoretiska klassificera de påståenden som 

ingår i detta index som direkta upplevelser av stress. Närmare analys av de enskilda 

påståendena visar att samtliga uppvisar signifikanta huvudeffekter för vecka och dag. 

De påståenden med störst veckoeffekt är i6 (känt mig stressad), i3r (känt mig 

avslappnad) och i12r (kunnat koppla av).  

 

Även Överkrav påvisar signifikanta huvudeffekter för vecka och dag både vad gäller 

indexvärden och för samtliga inkluderade påståenden. De påståenden med störst 

veckoeffekt är här i13 (har haft svårt att få tiden att räcka till), i1 (haft för mycket att 

göra) och i28 (under kvällen har jag haft svårt att släppa tankarna på allt jag har att 

göra), men flera påståenden uppvisar relativt starka effekter. Överkrav är det enda index 

där det finns signifikanta skillnader i resultaten för män och kvinnor. Det verkar som 

om kvinnor generellt skattar högre på dessa påståenden, dock finns det fortfarande 

signifikanta veckoeffekter för bägge könen. Vi har inga förklaringar för dessa skillnader 

i skattningar. 

 

Indexen Uppvarvad och Överkrav uppvisar alltså båda signifikanta huvudeffekter för 

dag. Undersöker man indexvärdenas över de två veckorna kan man se hur de tycks följa 

en systematisk utveckling. I denna studie föll de första mätningarna på en fredag eller 

en lördag och man kan utläsa hur den genomsnittlige studentens helg innebär lägre 
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skattningar och att dessa sedan ökar under veckan. Denna utveckling tycks alltså vara 

likadan vara sig man står inför en examination eller just har avklarat en. Skillnaderna 

mellan veckorna, för dessa index, tycks alltså bestå i en allmän nivåförändring, men inte 

en påverkan i veckornas utveckling eller form. 

 

Otillräcklighet innehåller påståenden som vi har valt att klassificera som uttryck för 

indirekta upplevelser av stress. Även detta index uppvisar en signifikant huvudeffekt för 

vecka men dock inte för dag. Däremot finns här en interaktionseffekt för vecka och dag. 

Tittar man närmare på indexvärdena över veckorna ser man att skattningarna under 

veckan innan examinationen befinner sig på, en högre, jämn nivå, medan de under den 

andra veckan startar från en lägre nivå för att sedan successivt öka. Jämfört med tidigare 

diskuterade index ser vi här alltså inte här en ökning i skattningar ju närmare 

examinationen man kommer. En möjlig förklaring till denna skillnad kan vara att 

Otillräcklighet inkluderar påståenden som uttrycker någon form av undvikande. En 

möjlig hypotes är att dessa undvikanden inte kan bli allt för stora om man fortfarande 

skall kunna fungera som student. Man kan även tänka sig att nedgången efter själva 

examinationstillfället kan bero på att man slappnar av och ”tar ledigt” från sina krav ett 

par dagar efter examinationen. Vad gäller de påståenden som inkluderas i 

Otillräcklighet uppvisar samtliga en huvudeffekt för vecka men dock inte, med ett 

undantag, för dag. De påståenden med starkast effekt är i4 (haft svårt att koncentrera 

mig), i7 (inte velat tänka på allt jag måste göra) och i21 (haft svårt att ta itu med det 

som måste göras), men många av de övriga påståendena uppvisar också starka effekter. 

Tittar man närmare på vilka påståenden som utgör detta index kan man se att de verkar 

reflektera delvis olika aspekter av upplevelsen. Tre påståenden (i7, i17 och i20) speglar 

alla olika typer av medvetna eller omedvetna undvikanden. Möjligheten finns att man 

delar upp detta index eller helt enkelt plockar bort övriga påståenden. Resultatet skulle i 

båda fallen bli ett renodlat index för undvikande. Vi har dock i denna studie valt att 

behålla indexet i dess ursprungliga form. 

 

Storleken på förändringarna i medelvärden i de två stressbetingelserna hos Uppvarvad, 

Överkrav och Otillräcklighet anser vi vara rimliga i relation till den aktuella kontexten. 

Även om skriftliga examinationer är stressframkallande så är de troligen inte tillräckligt 

påfrestande för att utlösa stora reaktioner. 

 

Analysen av Irritabilitet visar på signifikant huvudeffekt vad gäller vecka, men inte vad 

gäller dag. Närmare undersökning av veckomedelvärden för detta index visar dock på 

att den uppmätta skillnaden inte är speciellt stor. Irritabilitet består dessutom av endast 

tre påståenden och endast två av dessa uppvisar signifikanta huvudeffekter för vecka 

och ingen av dem för dag. Tittar man vidare på effekterna för de individuella 

påståendena ser man ett av dem uppvisar betydligt högre effekt. En trolig slutsats är att 

indexets huvudeffekt till stor del förklaras av endast ett påstående. 

 

Både indexet Sömn och samtliga dess påståenden saknar huvudeffekt för vecka. I denna 

undersökning finner vi alltså inget stöd för att hur en person sover på något sätt har 

kopplingar till stressbetingelser. Detta kan tyda på att denna typ av frågor inte är 

lämpade för att mäta stress, men en troligare förklaring är att det krävs en viss nivå eller 
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längre period av stress innan sömnen börjar påverkas och att examinationssituationen 

helt enkelt inte uppnådde detta.  

 

Analyser av våra index påvisar inga signifikanta skillnader i skattningarna vad gäller 

grupptillhörighet. Detsamma gäller med hänsyn till kön med undantaget Överkrav vilket 

diskuteras ovan. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att våra index ter sig tämligen 

generella. Man bör dock beakta att undersökningsdeltagarna alla är studenter och 

således kan utgöra en tämligen homogen grupp. Vad gäller reliabiliteten så undersöktes 

i Studie 2 Cronbachs alfa för de funna faktorerna och i denna studie analyserades 

korrelationer mellan olika testtillfällen för att få en bild av test-retest-reliabiliteten. I den 

senare analysen noterar vi att korrelationerna är relativt starka trots att mätningarna 

gjorts med en dag respektive en vecka emellan. Det sammantagna resultatet från dessa 

båda studier visar på god reliabilitet. 

 

Kontrollfrågor 

 

Inför denna studie kompletterade vi mätinstrumentet med två kontrollfrågor (i25 och 

i27). Anledningen till detta var att vi ville undersöka huruvida det fanns en risk för en 

okontrollerad systematik i respondenternas skattningar. Vi skapade därför påståenden 

som skulle kunna vara föränderliga, men som inte borde påverkas av de olika 

stresskontexterna. Som förväntat visar analyser inga signifikanta huvudeffekter för det 

påstående som berör hur säker man är på hur man tänker rösta i nästa riksdagsval (i25). 

Dock uppvisar frågan om huruvida respondenten är nöjd med sin ekonomiska situation 

(i27) en svag, men signifikant huvudeffekt för vecka. Denna effekt följer dock inte 

samma mönster som indexen. En möjlig förklaring till skillnaderna i skattning skulle 

kunna vara att man innan en examination är för upptagen för att fokusera på sin 

ekonomi. Ingen av dessa item samvarierat heller med någon av komponenterna. 

 

Ångest, oro och nedstämdhet 

 

Tidigare mätinstrument för stress har ibland inkluderat frågor som berör ångest, oro och 

nedstämdhet eller depression. Som vi nämnt i tidigare resonemang ställer vi oss 

tämligen skeptiska till ett sådant angreppssätt. Dock ville vi undersöka hur denna typ av 

frågor skulle fungera i vår undersökning. I ett litet försök att bringa klarhet i detta valde 

vi därför att inkludera tre påståenden (i5, i9, och i14) som berör nämnda områdena.  

 

För det påstående som berör oro (i9) finner vi inga signifikanta effekter och det 

samvarierar inte heller med någon komponent. En brasklapp bör infogas då frågan är 

kopplad till oro för nära och kära. Efterklokheten påpekar att resultatet hade blivit mer 

intressant att analysera om detta påstående hade varit mer generellt utformat. Som det 

nu är formulerat kan vi alltså inte dra allt för långtgående slutsatser av detta resultat. 

 

Mer intressant är då resultaten för de påståenden som berör ångest (i5) och nedstämdhet 

(i14). För båda dessa finner vi signifikanta huvudeffekter för vecka, även om effekten är 

betydligt starkare för ångest. Här finner vi alltså stöd för att skattningarna av dessa 

påståenden har en koppling till förändringar i stresskontexter. Vad gäller ångesten ser vi 

att detta påstående samvarierar med alla komponenter förutom med Sömn. Vid en första 
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anblick kan alltså denna typ av frågor tyckas fungera som en god indikator för stress. 

För oss finns det dock uppenbara problem med denna typ av resonemang. Vi finner det 

på intet sätt underligt att högre stressnivåer är kopplade till högre ångestnivåer. 

Problemet uppkommer dock om man vänder på resonemanget och utgår från att högre 

ångestnivåer per automatik är kopplade till högre stressnivåer. Ångest kan ha en mängd 

förklaringar och orsaker och en av dessa kan vara stress, men att använda ångestnivåer 

som indikator för just stress riskerar att leda till grovt missvisande mätinstrument. 

Samma resonemang kan appliceras på en allmän diskussion kring problematiken av att 

använda mått på nedstämdhet eller depression som delar av en stressundersökning. 

Analysen av frågan om nedstämdhet som inkluderades i denna undersökning visar 

också på en samvarians med komponenten Irritabilitet. Vi kan teoretiskt se en tydlig 

koppling mellan nedstämdhet och olika upplevelser och uttryck för irritation. Som vi 

tidigare påvisat så är dock just Irritabilitet ett dåligt index när det gäller skattningar av 

upplevt stress. 

 

Studiens metodologiska begränsningar 

 

Som alla studier har även denna självklart sina begränsningar. För det första föreligger 

problemet med eventuella typ I-fel. För varje signifikansprövning man genomför ökar 

den totala risken att göra felaktiga antaganden och tolka slumpförhållanden som sanna. 

Denna risk skulle kunna minskas genom korrigeringar enligt exempelvis Bonferroni 

men i denna studie väljer vi istället att presentera signifikansnivåer som de är, 

omanipulerade och utan justeringar. För det andra torde generaliserbarheten vara svår 

att uttala sig om då urvalet består av en på flera plan homogen grupp. För det tredje kan 

vi inte blunda för eventuella effekter av sk ”good participants”. Med detta menar vi att 

det kan finnas en risk att undersökningsdeltagare ger den data som tros förväntas av 

dem. Är man med i en undersökning om stress, före och efter en tenta, kanske man mer 

eller mindre omedvetet anpassar sina skattningar efter den givna kontexten. Vilka och 

hur stora dessa effekter är kommer vi dessvärre aldrig få reda på. 

 

 

SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I dessa studier har vi sökt att kartlägga vad det egentligen betyder att uppleva stress och 

hur man skulle kunna gå tillväga för att mäta denna typ av upplevelse. För att undersöka 

validiteten har vi mätt förändringar över olika stresskontexter. Även om mätningarna 

varit retroaktiva var vår intention att tidsperioden för varje mätning skulle vara relativt 

kort. Av praktiska skäl valde vi att mäta upplevelser under den senaste dagen. 

 

Vår undersökning har resulterat i att vi funnit tre olika index, Uppvarvad, Överkrav och 

Otillräcklighet, som visat sig vara känsliga för förändringar i stresskontexter. Vår 

slutsats är således att skattningar inom dessa index ger goda indikationer på personers 

stressupplevelser. De analyser vi genomfört pekar också på att reliabiliteten är god. 

Närmare undersökning av de enskilda påståenden som ingår i de olika indexen leder oss 

till att hypotisera att de olika indexen reflekterar olika delar av den totala 

stressupplevelsen. De påståenden som ingår i Uppvarvad tycks mäta det vi kallar för 

direkt upplevelse av stress, Överkrav tycks spegla själva förutsättningarna för stress och 
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verkar innehålla element av den typ av kognitiva bedömningar som Lazarus (1995; 

1999) beskriver och Otillräcklighet innehåller fler beteendemått och verkar ge uttryck 

för indirekta upplevelser av stress. 

 

Indexen Irritabilitet och Sömn uppvisade sämre eller ingen känslighet för förändringar i 

stresskontext. Slutsatsen, i dessa studier, är såldes att dessa typer av frågeställningar 

fungerar dåligt som indikatorer för upplevd stress. Vad gäller användandet av frågor om 

oro, ångest och nedstämdhet som mått på stress, vilket man exempelvis finner i C-SOSI 

av Carlson & Thomas (2007), så förhåller vi oss kritiska. Vi anser att det finns stora 

teoretiska såväl som metodologiska problem förknippat med ett sådant 

tillvägagångssätt. Oro, ångest och nedstämdhet kan ha kopplingar till stress men kan 

även påverka och påverkas av en rad andra faktorer. Att använda denna typ av frågor 

som indikationer för stressnivåer blir således problematiskt då risken finns att man 

egentligen mäter okontrollerade bakomliggande variabler. 

 

Jämför man resultatet från vår studie med befintliga självskattningsinstrument för 

upplevd stress kan man finna både likheter och skillnader. Flera av våra påståenden 

liknar de påståenden som man återfinner i PSS-10 (Cohen & Williamson, 1988). 

Framförallt gäller det de påståendena som återfinns i vårt index Otillräcklighet. 

Frågorna i PSS utvecklades ”vid skrivbordet” utifrån teorier kring stressupplevelsen och 

avser mäta i vilken grad individen upplever sina liv vara oförutsägbara, okontrollerbara 

och överlastande (Cohen et al., 1983). En intressant iakttagelse är att vår studie som 

baserats på intervjuer kring människors upplevelse av stress har genererat ett flertal 

påståenden som alltså ligger mycket nära de teoretiskt konstruerade frågorna i PSS-10. 

Det faktum att två olika metoder har resulterat i liknande påståenden/frågor bör tolkas 

som positivt för dessa påståendes/frågors funktionalitet i stressmätningssyfte. 

 

Trots att instrumenten har flera liknanden inslag kan man dock se skillnader i den 

bakomliggande teoretiska konstruktionen. Roberti et al. (2006) undersökte PSS-10 och 

dess underliggande dimensioner. Deras analys resulterade i två skilda faktorer. Den 

första av dessa benämndes Upplevd hjälplöshet (Perceived Helplessness) och utgörs av 

negativt orienterade frågor som exempelvis rör upplevelsen av att vara nervös och 

stressad, att man inte kan hantera allt som måste göras, att man inte kan kontrollera 

viktiga saker i livet eller inte kunnat kontrollera sin irritation. I den andra faktorn, Tilltro 

till sin förmåga (Perceived Self-Efficacy), finner man istället positivt orienterade frågor 

kring t ex upplevelsen av att ha kontroll på läget, att saker och ting går ens väg och att 

man litar till sin förmåga att hantera personliga problem. Denna faktorstruktur skiljer sig 

alltså markant från den struktur man återfinner i vår studie. Genomförda faktoranalyser 

ger enbart information om samvariation men för att kunna tolka och vidare använda 

resultaten krävs det även teoretisk förankring. En förklaring till de strukturella 

skillnaderna man finner mellan PSS-10 och vårt instrument står säkert att finna i de 

olika utgångspunkter och skilda metoder som används vid konstruktionen av respektive 

instrument. 

 

Den bakomliggande faktorstruktur som återfinns i vårt instrument har då tydligare 

likheter med de som återfinns för PSQ. Fliege et al. (2005) fann i sin undersökning av 

detta instrument fyra bakomliggande faktorer, Bekymmer (Worries), Spänning 
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(Tension), Glädje (Joy) och Krav (Demands). Denna struktur liknar den vi fann i vår 

studie då den reflekterar både förutsättningar för och reaktioner på stress. Tittar man 

dock vidare på de påståenden som utgör de båda instrumenten finner man en del 

olikheter. PSQ saknar nästan helt påståenden som reflekterar vad vi kallat för direkta 

upplevelser av stress. De stressreaktioner som återfinns är istället exempel på indirekta 

upplevelser. Delskalan Glädje innehåller också positivt orienterade påståenden kring t 

ex upplevelser av säkerhet och att glädjas av det man gör. Denna typ av påståenden 

saknas helt i vårt instrument. I PSQ återfinner man också påståenden kring upplevelser 

av irritation och trötthet, vilket reflekterar dimensioner som vi i vår studie fann vara 

dåliga indikatorer på stress. Det är egentligen enbart påståenden från faktorn Krav som 

liknar de som återfinns i vårt instrument och då närmast i indexet Överkrav. 

Förhållandet mellan vår skala och PSQ verkar delvis vara omvänt från det vi finner i 

jämförelsen med PSS-10. Vad gäller PSQ har vi alltså ett instrument med tydliga 

likheter vad gäller bakomliggande strukturer, men med relativt stora skillnader vad 

gäller instrumentens faktiska innehåll. Vilken av dessa instrument som är bäst lämpat att 

mäta upplevd stress är svårt att uttala sig om i nuläget. Det vi anser vara styrkan i vårt 

instrument är för det första att det är grundat i människors uttalanden kring 

stressupplevelsen; för det andra att dess underliggande dimensioner reflekterar 

förutsättningar samt direkta och indirekta upplevelser av stress; och för det tredje att 

våra påståenden är undersökta prospektivt över två stresskontexter. 

 

Framtida frågeställningar  

 

I studie 2 och 3 var alla undersökningsdeltagare universitetsstudenter. Man kan 

misstänka att detta på många sätt är en tämligen homogen grupp. Vi tror att de 

påståenden vi tagit fram är generella men mer forskning behöver genomföras för att 

undersöka hur väl dessa resultat är representativa för en bredare population. 

Generaliserbarheten bör också vidare undersökas vad gäller olika situationella 

kontexter. I studie 3 var de olika stressbetingelserna definierade av en skriftlig 

examination. Stress är alltså här förknippad med utförandet av en tydligt avgränsad 

uppgift. Även här tror vi att de påståenden vi tagit fram är tämligen allmängiltiga men 

ytterligare forskning behövs för att undersöka hur de fungerar när stresskontexten är 

mer oklar och svårövergriplig. Detsamma gäller för när stressen har ett mer personligt 

eller emotionellt ursprung.  

 

I denna studie kan vi inte uttala oss om instrumentets känslighet eller vad olika nivåer 

på skattningarna egentligen betyder. Vi kan inte uttala oss om hur mycket stress som 

krävs för att skillnader skall märkas och inte heller huruvida man riskerar eventuella 

tak- eller golveffekter. Om dessa påståenden skall kunna användas som ett bra och 

effektivt mätinstrument krävs det att denna typ av frågor undersöks närmare och att 

skalan eventuellt justeras. 

 

De index vi funnit innehåller alla ett flertal påståenden. I vissa situationer kan det finnas 

ett behov av att minimera antalet frågor och man kan då tänka sig att man endast 

använder ett mindre antal påståenden från varje index. Förslagsvis utgår man från de 

påståenden som uppvisat starkast effekt men man kan tänka sig att flera analyser krävs 

för att ta fram en optimal miniversion. Av praktiska skäl valde vi att mäta upplevelserna 
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under den senaste dagen. Frågeställningarna skulle dock kunna tänkas användas för att 

mäta kortare tidsperioder. En fråga vi gärna skulle vilja ha besvarad är hur väl dessa 

påståenden skulle fungera om man försöker mäta den aktuella stressen i stunden. 

 

I inledningen av denna uppsats konstaterade vi att stress har kopplats samman med allt 

från småätande till dödsfall. Vi konstaterade också att stress definierats, 

operationaliserats och mätts på en mängd olika sätt. Naturligtvis är vi väldigt nyfikna 

hur sambanden med olika utfallsmått skulle se ut om man baserade stressmättningar på 

våra funna index och påståenden.  



36 

 

REFERENSER 

 

Aldwin, C. M. (1994). Stress, Coping and Development. New York: The Guilford Press. 

Brantley, P. J., Waggoner, C. D., Jones, G. N., & Rappaport, N. B. (1987). A Daily Stress Inventory: 

Development, Reliability, and Validity. Journal of Behavioral Medicine, 10, 61-74. 

Brief, A.P., & George, J.M. (1995). Psychological Stress and the Workplace: A Brief Comment on 

Lazarus´ Outlook. I Crandall, R., & Perrewé, P.L. (Red). Occupational Stress: a handbook. Washington 

DC: Taylor & Francis. 

Carlson, L. E., & Thomas, B. C. (2007). Development of the Calgary Symptoms of Stress Inventory (C-

SOSI). International Journal of Behavioral Medicine, 14, 249-256. 

Chiu, A., Chon, S. Y., & Kimball, A. B. (2003). The Response of Skin Disease to Stress. Archives of 

Dermatology, 139, 897-900 

Clark, L. A., & Watson, D. (1995). Constructing Validity: Basic Issues in Objective Scale Development. 

Psychological Assessment, 7(3), 309-319. 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences – Second edition. Hillsdale, NJ: 

Lawrence Erlbaum. 

Cohen, S., Kamarck, T., & Marmelstein, R. (1983). A Global Measure of Perceived Stress. Journal of 

Health and Social Behavior, 24, 385-396. 

Cohen, S., & Williamson, G, M. (1988). Perceived Stress in a Probability Sample of the United States. I 

S. Spacapan, & S. Oskamp (Red.), The Social Psychology of Health (sid. 31-67). Newbury Park, CA: 

Sage Publications. 

Connor, K. M., Vaishnavi, S., Davidson, J. R. T., Sheehan, D. V., & Sheehan, K. H. (2007). Perceived 

stress in anxiety disorders and the general population: A study of the Sheehan stress vulnerability scale. 

Psychiatry Research, 151, 249-254. 

Cooper, C. L., & Dewe, P. (2004). Stress – A Brief History. Oxford, UK: Blackwell Publishing. 

Cooper, C.L., Dewe. P., & O’Driscoll, M.P. (2001). Organizational Stress A Review and Critique of 

Theory, Research, and Applications. Thousand Oaks, Kalifornien: Sage Publications. 

Cooper, S. J. (2008). From Claude Bernard to Walter Cannon. Emergence of the concept of homeostasis. 

Appetite, 51(3), 419-427. 

Dahlgren, A., Kecklund, G., & Åkerstedt, T. (2005). Different levels of work-related stress and the effects 

on sleep, fatigue and cortisol. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 31 (4), 277-285. 

DeLongis, A., Coyne, J. C., Dakof, G., Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1982). Relationship of Daily 

Hassles, Uplifts, and Major Life Events to Health Status. Health Psychology, 1, 119-136. 

DeLongis, A., Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1988). The impact of daily stress on health and mood: 

psychological and social resources as meditators. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 486-

495. 

DeVille, R. F. (2003). Scale Development – Theory and Applications. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 

Elander, C. (2008, 31 mars).  Nära relationer skapar stress. Suntliv.nu. Hämtad 1 december 2009 på 

http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=11624. 

Elfhag, K. (2004, 13 maj). Stress kan leda till småätande.. Aftonbladet. Hämtad 1 december 2009 på 

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/viktklubbse/article211047.ab. 

Ericson, J. (2009, 20 november). Stress leder till typ-2 diabetes. SR. Hämtad 1 december 2009 på 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3251047. 

Eriksson, C. (2009, 16 augusti).  Elevernas fria val skapar stress och oro i skolorna. Dagens Nyheter. 

Hämtad 1 december 2009 på http://www.dn.se/sthlm/elevernas-fria-val-skapar-stress-och-oro-i-skolorna-

1.932046. 

Eskin, M., & Parr, D. (1996). Introducing a Swedish version of an instrument measuring mental stress. 

Reports from the Department of Psychology, Stockholm University. Nr 813. 



37 

 

Fliege, H., Rose, M., Arck, P., Walter, O. B., Kocalevent, R-D., Weber, C., & Klapp, B. F. (2005). The 

Perceived Stress Questionnaire (PSQ) Reconsidered: Validation and Reference Values From Different 

Clinical and Healthy Adult Samples. Psychosomatic Medicine, 67, 78-88. 

Flaskerud, J. H. (2007). Neurasthenia: Here And There, Now And Then. Issues in Mental Health Nursing, 

28, 657-659. 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). 

Stockholm,Sverige: Vetenskapsrådet 

Gaur, A. S., & Gaur, S. S. (2006). Statistical Methods for Practice and Research. New Dehli: Response 

Books 

Goldstein, D. S., & Kopin, I. J. (2007). Evolution of concepts of stress. Stress: The International Journal 

on the Biology of Stress, 10(2), 109-120. 

Hahn, S. E., & Smith, C. S. (1999). Daily hassles and chronic stressors: Conceptual and measurement 

issues. Stress Medicine, 15, 89-101. 

Haverdahl, A-M. (2009, 12 mars). Stress ökar risken för barndfetma. Svenska Dagbladet. Hämtad 1 

december 2009 på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stress-okar-risken-for-barnfetma_2583147.svd. 

Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Maidenhead, U.K.: Open University Press, McGraw-

Hill Education. 

Hernadi, A. (2006, 24 november).  ”Förberedelser bästa vapnet mot julstress”. Svenska Dagbladet. 

Hämtad 1 december 2009 på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jul/forberedelse-basta-vapnet-mot-

julstress_373260.svd. 

Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of Psychosomatic 

Research, 11, 213-218. 

Hougner, C. (2000, 14 november). Barbro dog av stressen. Aftonbladet. Hämtad 1 december 2009 på 

http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/0011/14/stress.html. 

Hougner, C. (2009, 12 mars). Käkgympa biter på värk. Aftonbladet. Hämtad 1 december 2009 på 

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6183716.ab. 

Håravfall kan vara stress. (2009, 21 december). Hämtad 1 december 2009 på 

http://www.aftonbladet.se/kropphalsa/article6323552.ab. 

Ivarsson, A. (2008, 23 januari). Stress kan göra dig hjärtsjuk. Dagens Nyheter. Hämtad 1 december 2009 

på http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/stress-kan-gora-dig-hjartsjuk-1.713779. 

Johnson, J.V. & Hall, E.M. (1988). Job Strain, Work Place Social Support, and Cardiovascular Disease: 

A Cross-Sectional Study of a Random Sample of the Swedish Working Population. American Journal of 

Public Health, 78:10, 1336-1342. 

Jones, F., & Bright, J. (2001). Stress: Myth, Theory and Research. Harlow, England: Pearson Education 

Ltd. 

Jones, F., Bright, J.E.H., Searle, B., & Cooper, L. (1998). Modelling Occupational Stress And Health: 

The Impact Of The Demand-Control Model On Academic Research And On Workplace Practice. Stress 

Medicin, 14, 231-236. 

Kanner, A. D., Coyne, J. C., Schaefer, C., & Lazarus, R. S. (1981). Comparison of two modes of stress 

measurement: Daily Hassles and Uplifts versus Major Life Events. Journal of Behavioral Medicine, 4 (1), 

1-39. 

Karasek, R.A. (1979) Job Demands, Job Decision Latitude, and Mental Strain: Implications for Job 

Redesign. Administrative Science Quarterly, 1979:24, 285-308. 

Kim, J-O., & Mueller, C, W. (1994). Factor Analysis: Statistical Methods and Practical Issues. M. S. 

Lewis-Beck (Red.), Factor Analysis & Related Techniques. London, UK: Sage Publications. 

Kjellberg, A., & Iwanowski, S. (1989). Stress/Energi-formuläret: Utveckling av en metod för skattning av 

sinnestämning i arbetet. Undersökningsrapport, Arbetsmiljöinstitutet, 1989:26. 



38 

 

Kjellberg, A., & Wadman, C. (2002). Subjektiv stress och dess samband med psykosociala förhållanden 

och besvär - En prövning av Stress/Energi-modellen. Arbete och Hälsa: Vetenskaplig skriftserie. 

Arbetslivsinstitutet, 2002:12. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, A. (1993). Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer Publishing 

Company. 

Lazarus, R. S. (1990). Theory-based stress measurement. Psychological Inquiry, 1, 3-13. 

Lazarus, R.S. (1995). Psychological Stress in the Workplace. I Crandall, R., & Perrewé, P.L. (Red). 

Occupational Stress: a handbook. Washington DC: Taylor & Francis. 

Lazarus, R. S. (1999). Stress and Emotion – A New Synthesis. New York: Springer Publishing Company. 

Le Moal, M. (2007). Historical approach and evolution of the stress concept: A personal account. 

Psychoneuroendocrinology, 32, 3-9. 

Lepore, S. J., Palsane, M. N. & Evans, G. W. (1991). Daily hassles and chronic strains: A hierarchy of 

stressors? Social Science & Medicine, 33 (9), 1029-1036. 

Levenstein, S., Prantera, C., Varvo, V., Scribano, M. L., Berto, E., Luzi, C., & Andreoli, A. (1993). 

Development of the Perceived Stress Questionnaire: a new tool for psychosomatic research. Journal of 

Psychosomatic Research, 37,19 –32. 

Lindén, A. (2009, 14 maj).  Långvarig arbetslöshet ökar stressen. Arbetsmarknaden. Hämtad 1 december 

2009 på http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=75039&c=37317. 

Linström, K. (2008, 18 maj).  Dåliga affässystem skapar stress. Computer Sweden. Hämtad 1 december 

2009 på http://computersweden.idg.se/2.2683/1.117102. 

Liu, L. Y., Coe, C. L., Swenson, C. A., Kelly, E. A., Kita, H., & Busse, W. W. (2002). School 

Examinations Enhance Airway Inflammation to Antigen Change. American Journal of Respiratory and 

Critical Care Medicine, 165, 1062-1067. 

Malmquist, C., (2001). Kostnader för produktionsbortfall i samband med arbetsbetingad 

ohälsa och stress. Regeringskansliet. Hämtad 23 februari 2010 på 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/18/44/4e15fbc6.pdf. 

Mason, J. W. (1971). A Re-Evaluation of the concept of non-specificity in stress theory. Journal of 

Psychiatric Research, 8(3-4), 323-333. 

Mason, J. W. (1975). A Historical View of the Stress Field. Journal of Human Stress, 1(1&2), 6-12 & 13-

36. 

Marucha, P. T., Kiecolt-Glaser, J. K., & Favagehi, M. (1998). Mucosal Wound Healing Is Impaired by 

Examination Stress. Psychosomatic Medicine, 60, 362-365. 

Miller, M. A., & Rahe, R. H. (1997). Life changes scaling for the 1990s. Journal of Psychosomatic 

Research, 43, 279-292. 

Mitchell, A. M., Crane, P. A., & Kim, Y. (2008). Perceived Stress in Survivors of Suicide: Psychometric 

Properties of the Perceived Stress Scale. Research in Nursing & Health, 31, 576-585. 

Muntaner, C., & O’Campo, P.J. (1993). A Critical Appraisal of the Demand/Control Model of the 

Psychosocial Work Enviroment: Epistemological, Social, Behavioral and Class Considerations. Social 

Science Medicin, 36:11, 1509-1517. 

Nessel, J.R., McArdle, J.J., Aggen, S.H., & Meyers, J.M. (2002). I Moskowitz, D.S., & Hersheberger, 

S.L., (Red.). Modeling Intraindividual Variability with Repeated Measures Data: Methods and 

Applications. Mahaw, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Panas, D. (2002, 18 oktober). Stress ledde till ansiktsförlamning. Aftonbladet. Hämtad 1 december 2009 

på http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/dokusapa/article100569.ab 

Roberti, J. W., Harrington, L. N., & Storch, E. A. (2006). Further Psychometric Support for the 10- 

Version of the Perceived Stress Scale. Journal of College Counseling, 9, 135-147. 



39 

 

Sarason, I. G., Johnson, J. H., & Siegel, J. M. (1978). Assessing the impact of life changes: the 

development of the Life Experiences Survey. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 932-

946. 

Selye, H. (1982). History and Present Status of the Stress Concept. I A. Monat & R.S. Lazarus (Red.), 

Stress and coping. An Anthology. Third Edition. (sid. 21-35). New York Chichester, West Sussex: 

Columbia University Press. 

Sheehan, D. V., Raj, A. B., Sheehan, K. H., & Soto, S. (1990). Is buspirone effective for panic disorder? 

Journal of Clinical Psychopharmacology, 10, 3-11. 

Sjöstedt, T. (2008).  Att leta syndabockar skapar stress. Sjöfartens Arbetsmiljönämnd. Hämtad 1 

december 2009 på http://www.san-nytt.se/2008/att-leta-syndabockar-skapar-stress. 

Socialstyrelsen (2003). Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa. Artikelnr 2003-123-18. 

Stockholm, Socialstyrelsen. 

Swahn, C. (2009, 24 september). ”Heltidsjobb skapar stress”. Kommunalarbetaren. Hämtad 1 december 

2009 på http://www.ka.se/index.cfm?c=89262. 

Söderström, M., Ekstedt, M., Åkerstedt, T., Nilsson, J., & Axelsson, J. (2004). Sleep and Sleepiness in 

Young Individuals with High Burnout Scores. SLEEP, 27 (7), 1369-1377. 

Warr, P. (1994). A conceptual framework for the study of work and mental health. Work & Stress, 8:2, 

84-97. 

Wirschubsky, Z. (2003, 11 februari). Gen funnen som styr om stress leder till depression. Ny Medicin. 

Hämtad 1 december 2009 på 

http://www.nymedicin.com/news/2003/11/02/Gen_funnen_som_styr_om_stress_leder_till_d.html. 

Worthington, R. L., & Whittaker, T. A. (2006). Scale Development Research – A Content Analysis and 

Recommendations for Best Practices. The Counseling Psychologist, 34 (6), 806-838. 

Zalaquett, C. P., & Wood, R. J. (1997). Evaluating Stress – A Book of Resources. Kent, UK: Scarecrow 

Press Inc. 

Zalaquett, C. P., & Wood, R. J. (1998). Evaluating Stress – A Book of Resources: Volume 2. Kent, UK: 

Scarecrow Press Inc. 

  



40 

 

Bilaga 1. F-kvoter, signifikansnivåer och effektstyrkor för huvud- och 

interaktionseffekter för vecka, dag samt vecka*dag hos enskilda påståenden från Studie 

3, sorterade efter storlek på veckoeffekt. n = 77. (
*** 

p < .001, 
** 

p < .01, 
* 
p < .05) 

 
Vecka Dag Vecka * Dag 

Påstående (och indextillhörighet) F η2 F η2 F η2 

i13. haft svårt att få tiden att räcka till (Överkrav) 73.0*** .50 13.8*** .16 .22 .00 

i1. haft för mycket att göra (Överkrav) 69.4*** .48 22.6*** .23 .91 .01 

i4. haft svårt att koncentrera mig (Otillräcklighet) 64.8*** .46 4.06** .05 1.23 .02 

i7. inte velat tänka på allt jag måste göra (Otillräcklighet) 63.1*** .46 1.11 .02 2.75* .04 

i28. 
Under kvällen har jag haft svårt att 

släppa tankarna på allt jag har att 

göra 
(Överkrav) 60.3*** .45 15.0*** .17 .68 .01 

i6. känt mig stressad (Uppvarvad) 60.2*** .45 8.54*** .10 1.14 .02 

i21. 
haft svårt att ta itu med det som 
måste göras 

(Otillräcklighet) 50.6*** .40 .94 .01 2.18 .03 

i3. känt mig avslappnad (Uppvarvad) 49.3*** .40 6.01*** .08 .47 .01 

i17. 
funnit ursäkter för att slippa utföra 

mina uppgifter 
(Otillräcklighet) 43.9*** .37 .59 .01 5.18*** .07 

i11. haft för mycket att tänka på (Överkrav) 42.7*** .36 7.34*** .09 1.35 .02 

i8. 
känt att jag kan hantera/klara av allt 

som måste göras 
(Otillräcklighet) 41.7*** .35 2.41* .03 .32 .00 

i20. 
bemästrat mina uppgifter på ett 

tillfredställande sätt 
(Otillräcklighet) 41.5*** .36 1.64 .02 1.59 .02 

i5. känt mig ångestfylld  38.0*** .33 1.31 .02 1.21 .02 

i12. kunnat koppla av (Uppvarvad) 37.4*** .34 8.21*** .10 1.37 .02 

i23. 
Så fort jag vaknade imorse tänkte jag 
på allt jag har att göra 

(Överkrav) 27.0*** .26 12.4*** .14 4.23** .05 

i22. haft svårt att ta det lugnt (Uppvarvad) 19.4*** .21 4.24** .05 1.14 .02 

i16. känt mig uppvarvad (Uppvarvad) 17.9*** .19 4.35** .06 2.40* .03 

i2. haft försämrat tålamod (Irritabilitet) 16.5*** .18 1.72 .02 .68 .01 

i10. haft svårt att varva ner (Uppvarvad) 15.8*** .18 3.70** .05 1.17 .02 

i14. känt mig nedstämd  6.94* .09 .76 .01 .39 .01 

i27. 
Jag är nöjd med min ekonomiska 

situation 
 5.01* .06 1.79 .02 1.47 .02 

i15. stört mig på småsaker (Irritabilitet) 4.61* .06 .47 .01 1.19 .02 

i19. varit ovanligt lättirriterad (Irritabilitet) 2.03 .03 .26 .00 .01 .00 

i24. Imorse vaknade jag utvilad (Sömn) 2.02 .03 4.95** .06 1.74 .02 

i9. 
oroat mig mycket för mina nära och 
kära 

 1.92 .03 2.02 .03 1.04 .01 

i25. 
Jag vet hur jag kommer att rösta i 

nästa riksdagsval 
 .81 .01 .73 .01 .88 .01 

i18. varit ovanligt trött (Sömn) .48 .00 2.95* .04 1.49 .02 

i29. Inatt sov jag dåligt (Sömn) .13 .00 1.14 .02 .68 .01 

i26. 
Inatt hade jag problem med min 

sömn 
(Sömn) .10 .00 1.53 .02 .60 .01 
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Bilaga 2. Följande två sidor är ett utdrag från den loggbok som försöksdeltagarna 

använde under registreringsperioden. 

 

 

För det första vill vi tacka för att du medverkar i denna studie. Utan din hjälp 

vore det inte möjligt att genomföra projektet och din insats kan inte ersättas av 

någon annan. Denna studie som avser utveckla samt utvärdera ett nytt 

mätinstrument för stress, genomförs inom ramen för examensuppsatsarbetet på 

Psykologlinjen på Stockholms universitet. 

 

I detta häfte finner du ett formulär för varje dag av undersökningsperioden. Vi 

ber dig att varje kväll vid sänggående fylla i den dagens formulär. 

Påståendena i dessa formulär handlar om upplevelser och uppfattningar som kan 

variera över tid.  Läs varje påstående och ringa in det svarsalternativ som 

stämmer bäst in för dig. Fyll i formuläret utan någon längre betänketid. Vissa 

påståenden kan verka likartade, men du ska ändå försöka behandla varje 

påstående för sig. 

 

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och studien genomförs i enlighet med 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Jesper Lindblom 

Niklas Wilén 

Kontakt: stressforskning@beethoven.se, 070-751 11 04 eller 070-748 82 11 

Handledare: Torbjörn Åkerstedt, Stressforskningsinstitutet, SU 
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Under den senaste dagen har jag… 
Instämmer 

inte alls 
 

Instämmer 

helt 

1 haft för mycket att göra 1 2 3 4 5 6 7 

2 haft försämrat tålamod 1 2 3 4 5 6 7 

3 känt mig avslappnad 1 2 3 4 5 6 7 

4 haft svårt att koncentrera mig 1 2 3 4 5 6 7 

5 känt mig ångestfylld 1 2 3 4 5 6 7 

6 känt mig stressad 1 2 3 4 5 6 7 

7 inte velat tänka på allt jag måste göra 1 2 3 4 5 6 7 

8 känt att jag kan hantera/klara av allt som måste göras 1 2 3 4 5 6 7 

9 oroat mig mycket för mina nära och kära 1 2 3 4 5 6 7 

10 haft svårt att varva ned 1 2 3 4 5 6 7 

11 haft för mycket att tänka på 1 2 3 4 5 6 7 

12 kunnat koppla av 1 2 3 4 5 6 7 

13 haft svårt att få tiden att räcka till 1 2 3 4 5 6 7 

14 känt mig nedstämd 1 2 3 4 5 6 7 

15 stört mig på småsaker 1 2 3 4 5 6 7 

16 känt mig uppvarvad 1 2 3 4 5 6 7 

17 funnit ursäkter för att slippa utföra mina uppgifter 1 2 3 4 5 6 7 

18 varit ovanligt trött 1 2 3 4 5 6 7 

19 varit ovanligt lättirriterad 1 2 3 4 5 6 7 

20 bemästrat mina uppgifter på ett tillfredsställande sätt 1 2 3 4 5 6 7 

21 haft svårt att ta itu med det som måste göras 1 2 3 4 5 6 7 

22 haft svårt att ta det lugnt 1 2 3 4 5 6 7 

23 
Så fort jag vaknade imorse tänkte jag på allt jag har att 

göra 
1 2 3 4 5 6 7 

24 Imorse vaknade jag utvilad 1 2 3 4 5 6 7 

25 Jag vet hur jag kommer rösta i nästa riksdagsval 1 2 3 4 5 6 7 

26 Inatt hade jag problem med min sömn 1 2 3 4 5 6 7 

27 Jag är nöjd med min ekonomiska situation 1 2 3 4 5 6 7 

28 
Under kvällen har jag haft svårt att släppa tankarna på allt 

jag har kvar att göra 
1 2 3 4 5 6 7 

29 Inatt sov jag dåligt 1 2 3 4 5 6 7 

 


