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Stress definieras som en obalans mellan krav och resurser. Krav 

och kontrollmodellen samt krav- resursmodellen menar att krav 

är en negativ faktor. Andra menar att det finns negativt 

hindrande och positivt utmanande krav. En individ hanterar 

stress genom olika copingstrategier, två av dem är 

problemorienterad strategi och emotionell strategi. Forskning 

har visat att individer med en problemorienterad strategi 

hanterar stress bättre än de med emotionell strategi. Syftet var 

att undersöka sambanden mellan problemorienterad och 

emotionell copingstrategi och stress, samt den modererande 

effekten av krav. Krav ansågs vara en moderator då upplevelsen 

av krav förväntades förstärka undersökta samband. 

Undersökningen genomfördes på studenter med ett 

frågeformulär. Resultatet visade ett positivt samband mellan 

problemorienterad copingstrategi och stress och ett negativt 

samband mellan emotionell copingstrategi och stress. Det fanns 

ingen modererande effekt av krav. En förklaring kan vara att 

sambanden mellan coping och stress möjligen kan förklaras 

bättre med hjälp av medieringsmekanismer. 

 

Arbetsrelaterad stress är ett vanligt förekommande problem i dagens samhälle. 

Arbetande personer blir inte längre sjukskriva i samma utsträckning på grund av 

ryggbesvär eller annan typ av värkbesvär. I dagens samhälle ökar istället 

sjukskrivningarna på grund av stressrelaterade sjukdomar som till exempel trötthet, 

depression och ångest. Denna typ av sjukskrivning går allt längre ner i åldrarna. 

Personer mellan 16 och 44 år anser sig idag ha en dålig hälsa och då främst beroende av 

stress (Währborg, 2002).  

Vad är då stress? Stress definieras som ett tillstånd där individens resurser och 

belastningar är i obalans. Såväl ett underskott av resurser som ett väsentligt överskott 

kan bidra till negativ stress (Perski, 2006). Ett sätt att förklara uppkomsten av stress är 

att det handlar om en obalans mellan krav och kontroll hos en individ, där krav är en 

negativ faktor som behöver hanteras för att inte leda till ohälsa. Utifrån denna förklaring 

har en krav och kontrollmodell skapats (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). 

Modellen visar på att höga psykologiska krav tillsammans med låg grad av kontroll kan 

leda till både fysiologisk och psykologisk stress. Vidare visar modellen att yrken med 

höga krav kan leda till någonting bra om arbetstagaren upplever kontroll.  

Krav och kontrollmodellen består av fyra profiler som beskriver förhållandet mellan 

krav och kontroll. Yrken där psykologiska krav är höga liksom den egna kontrollen, 

kallas för aktiva arbeten. Det är arbeten som bidrar till personlig utveckling, positiva 
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känslor, och produktivitet och risken för negativ stress anses därmed vara liten. 

Motsatsen till aktiva arbeten är passiva arbeten, där är både kraven på arbetstagaren och 

den egna kontrollen låg. Arbetsuppgifterna kräver liten kompetens och är inte särskilt 

utmanande, vilket kan få följderna minskad motivation och produktivitet. De arbeten 

där risken för stress är som störst är de yrken där kraven är höga och kontrollen låg och 

kallas därför för hög-stressarbeten. Det är yrken som kan leda till åkommor som 

utmattning, depression och fysisk ohälsa. Motsatsen till hög-stressarbeten är låg-

stressarbeten, vilka är yrken där arbetstagaren har låga krav och hög grad av kontroll 

och risken för stress är därmed liten (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990).  

En annan modell som förklarar förhållandet mellan individens resurser och belastningar 

är Krav – Resursmodellen (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Det är 

en modell som visar på att arbetsförhållanden kan delas upp i två övergripande 

kategorier - arbetskrav och arbetsresurser. Arbetskrav är de faktorer i arbetet som 

framkallar belastningar som senare kan leda till stress. Det är fysiska, psykiska, sociala 

eller organisatoriska aspekter som kräver upprätthållande kognitiva och emotionella 

strategier hos individen. För att klara av och hantera dessa belastningar behöver 

individen ha psykiska, fysiska, sociala samt organisatoriska resurser i arbetet. 

Resurserna har som funktion att lösa svåra arbetssituationer, minska på kraven och bidra 

till utveckling och kunskap. Exempel på krav är tidspress, fysisk arbetsbörda och 

skiftarbete. Exempel på resurser är individens känsla av kontroll, feedback från 

omgivningen samt belöningar. 

Primär och sekundär värdering 

I krav och kontrollmodellen samt i Krav – Resursmodellen är krav en negativ faktor 

som hanteras genom individens känsla av kontroll eller resurser. Det finns forskning 

som motsäger sig denna negativa syn på krav och anser istället att det finns olika typer 

av krav, vilka kan leda till både positiva och negativa utfall (Cavanaugh, Boswell, 

Roehling & Boudreau ,2000; Lazarus & Folkman, 1984; Lin, Siu, Shi & Bai, 2009; 

Zhao & Yamaguchi, 2008). Lazarus och Folkman (1984) menar att det är individens 

upplevelse av en stressig situation som påverkar huruvida utfallet kommer att bli 

positivt eller negativt. En individ som befinner sig under stress utför en kognitiv 

uppskattning och värdering av hur hotfull situationen uppfattas vara. Individen utför 

även en kognitiv värdering av vilka möjligheter det finns för att hantera den stressiga 

situationen.  

Lazarus och Folkman (1984) kallar individens uppskattning om fara för primär 

värdering, medan individens möjlighet att lösa den stressfulla situationen kallas för 

sekundär värdering. Dessa två värderingar används av individen för att skapa sig en bild 

av hur situationen kommer att påverka dess välbefinnande. Enligt Lazarus och Folkman 

(1984) finns det tre typer av primär värdering, irrelevans, välgörande/positiv samt 

stressande. Den första och andra tillämpas då en händelse i stort sett endast kommer att 

påverka individen positivt, alternativt inte alls.  

Den tredje typen av värdering, den stressande, är den primära värdering som är av 

intresse då det talas om krav och stress. Denna värdering utförs av individen i de 

situationer som kan innebära skada och andra negativa utfall. Den stressande 

värderingen kan komma i uttryck som förlust/skada, hot eller utmaning (Lazarus & 

Folkman, 1984). Vid förlust/skada kan inte situationen påverkas av individen, utan 
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händelsen har redan ägt rum. Fokus hamnar då på hantering av efterföljande känslor. 

Vid hot och utmaning däremot, kan individen påverka situationen med hjälp av olika 

kognitiva förmågor.  

Beroende på om individen ser situationen som ett hot eller en utmaning kommer det att 

bidra till olika utfall (Lazarus & Folkman, 1984). Väljer individen att se möjligheterna 

så kommer upplevelsen av situationen att resultera i en känsla av personlig utveckling 

och andra positiva följder som iver, spänning och välbefinnande. Lägger istället 

individen vikt på de negativa konsekvenserna kan det leda till känslor som oro, ånger 

och rädsla.  

Situationsbunden coping 

Den sekundära värderingen som handlar om individens möjlighet att ta sig ur en stressig 

situation (Lazarus & Folkman, 1984) hanteras med hjälp av olika copingstrategier. 

Copingstrategier är kognitiva förmågor som individen använder sig av för att hantera 

och bemästra yttre påfrestningar (DeLongis & Preece, 2000). Den traditionella synen på 

coping, vilket delvis lever kvar idag, utgår från att det är en process som baseras på 

individens personliga egenskaper (Carver & Connor-Smith, 2010; Geisler, Wiedig-

allison & Weber, 2009; Hambrick & McCord, 2010). 

 Lazarus och Folkman (1984) myntade ett nytt sätt att se på coping, vilket även har 

anammats av andra forskare (DeLongis & Preece, 2000; Parkes, 1984). De menar att 

coping är en situationsbunden process där en typ av strategier fungerar bra i vissa lägen 

men sämre i andra. I den situationsbundna copingprocessen ligger fokus på den 

specifika situationen framför personen som befinner sig i den (Lazarus & Folkman, 

1984). DeLongis och Preece (2000) menar att det är viktigt att en individ använder rätt 

strategi för rätt sammanhang för att hantera den upplevda stressen på bästa sätt.  

Enligt Lazarus och Folkman (1984) startar copingprocessen då en individ uppfattar en 

situation eller händelse som stressande. Denna händelse tolkas och bland annat graden 

av allvar bedöms. Utifrån allvarsgrad väljer individen hur han eller hon ska gå till 

handling. Det är individens faktiska handling som är intressant och inte vad individen 

tror sig göra eller anser sig borde göra, vilket är i fokus i personlighetsbaserad coping 

(Lazarus & Folkman, 1984). 

 Lazarus och Folkman (1984) menar vidare att själva processen skiljer sig från person 

till person, men att det går att urskilja vissa mönster eller händelser i processen gång. 

Det första steget i processen kan ses som en sorts förväntan hos individen för vad som 

komma skall. Det är en förberedande period där individen frågar sig vad som kommer 

att krävas av henne och vilka följderna kommer att bli. I steg två är stressen som störst 

och individen blir då medveten om hur allvarlig situationen är och får en bild av dess 

konsekvenser. Processen avslutas med ett slags utvärdering med frågor som: Vad var 

meningen med det hela? Hur kan liknande situationer undvikas?  Samt vilka nya 

kunskaper har införskaffats (Lazarus & Folkman, 1984)?  

Problemorienterad och emotionell copingstrategi 

Copingstrategier kan komma till uttryck på olika sätt men det finns två övergripande 

kategoriseringar - problemorienterad strategi och emotionell strategi (Lazarus & 

Folkman, 1984; DeLongis & Preece, 2000). Den emotionella copingstrategin är vanlig 

då individen upplever den stressiga situationen som ohanterlig och känner att han eller 
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hon behöver upprätthålla sitt hopp och sin optimism (Lazarus & folkman, 1984). 

Strategin präglas av att individen försöker bibehålla sitt lugn. (DeLongis & Preece, 

2000). Vanliga sätt att handla i samband med emotionell coping är undvikande 

beteenden, distansering och önskan om socialt stöd (Lazarus & Folkman, 1984, 

DeLongis & Preece, 2000). Ett annat förekommande beteende är att individen jämför 

sig med andra personer som har det värre eller föreställer sig hur illa det kunde vara 

(DeLongis & Preece, 2000).  

Vid den problemorienterande strategin ligger i stället fokus på att förändra den stressiga 

situationen (DeLongis & Preece, 2000). Förändringen kommer till uttryck hos individen 

som en handling och en vilja att lösa den situation som bidragit till stress. Ett vanligt 

beteende är att tänka tillbaka till liknande situationer och agera utifrån sin erfarenhet. Ett 

annat är att bita ihop och se situationen som en utmaning och att den eventuellt kommer 

att leda till personlig utveckling (Lazarus & Folkman, 1984; DeLongis & Preece, 2000).  

Åsikterna går isär huruvida emotionell och problemorienterad strategi kan verka 

parallellt hos individen (Lazarus & Folkman, 1984) eller om individen tenderar att 

tillämpa en av strategierna i större utsträckning (Parkes, 1990; Strutton & Lumpkin, 

1994). Rådande studie utgår från det sistnämnda. Detta eftersom det finns studier som 

visar på skillnader i just hantering av stress, mellan individer som använder sig av 

problemorienterad strategi och de som använder emotionell strategi (Strutton & 

Lumpkin, 1994; Zhao & Yamaguchi, 2008).  

Studier har visat att de individer som tillämpar problemorienterad copingstrategi 

hanterar stress bättre och upplever även mer arbetstillfredsställelse än de individer som 

har mer fokus på emotionell copingstrategi (Strutton & Lumpkin, 1994; Zhao & 

Yamaguchi, 2008). Andra studier visar att individer som försöker lösa och ta i tu med 

stressiga situationer upplever mindre negativa psykologiska symptom framför de som 

väljer att undvika situationen (Moos & Holahan, 2003). 

Hinder och Utmaning  

Lazarus och Folkman (1984) talar om hot och utmaning i samband med krav och stress 

där hot leder till negativa utfall och utmaning till positiva. Andra forskare använder 

begreppen hinder och utmaning. (Boswell, Olson-Buchanan & LePine, 2004; 

Cavanaugh, Boswell, Roehling & Boudreau, 2000; Lin, Siu, Shi & Bai, 2009; Zhao & 

Yamaguchi, 2008). Hindrande och utmanande krav är två relativt nya begrepp i 

stressforskningen men är av ett stort intresse i dagens samhälle där arbetsrelaterad stress 

är ett betydande problem (Währborg, 2002).  

Hindrande faktorer anses vara negativa på det sätt att de begränsar individens personliga 

utveckling och möjlighet att uppnå sina personliga mål. Det är krav som uttrycks i 

arbetslivet som till exempel organisationspolitik, byråkrati, otydliga ramar eller 

individens rädsla över att förlora jobbet. Motsatsen till hindrande faktorer är utmanande 

faktorer, vilka bidrar till individens personliga utveckling och genererar kunskap och 

prestation. En stor arbetsbörda, korta deadlines samt ansvar är några exempel på 

utmanande krav (Cavanaugh et al., 2000; Lin et al., 2009; Zhao & Yamaguchi, 2008;).  

Eftersom utmanade krav kan bidra till personlig utveckling och andra positiva utfall 

(Boswell, Olson-Buchanan & LePine, 2004; Cavanaugh, Boswell, Roehling & 

Boudreau, 2000; Lin, Siu, Shi & Bai, 2009; Zhao & Yamaguchi, 2008) så är det 



5 
 

intressant att skaffa sig mer kunskap kring dessa krav och undersöka vikten av dem i 

arbetslivet. Hur upplevelsen av dessa krav skiljer sig mellan individer och hur kraven 

påverkar copingstrategier och stress är intressanta frågor både vad gäller utmanande och 

hindrande krav.  

Boswell, Olson-Buchanan och LePine (2004) visar i en omfattande studie att hindrande 

stress har ett positivt samband med negativt arbetsrelaterade utfall som minskad lojalitet 

och större tendenser att söka sig efter nya jobb. Utmanande stress visar på motsatsen, 

det vill säga, ett positivt samband med ökad lojalitet och färre tendenser att söka sig 

efter nya arbetsplatser. Cavanaugh et al. (2000) samt Lin et al. (2001) kom även de fram 

till liknande resultat i sina studier. De påvisar att utmanande stressorer har ett positivt 

samband med arbetsstillfredställelse och engagemang. Hindrande stressorer har däremot 

ett negativt samband med engagemang, men ett positivt samband med individens 

intention att frivilligt lämna sin anställning. 

Det har även hittats ett samband mellan olika copingstrategier och om individen 

upplever stress som utmanande eller hindrande, vilket Zhao och Yamaguchi (2008) 

visar med sin undersökning. De fann ett samband mellan utmanande stress och 

problemorienterad copingstrategi. Dessa två faktorer hade tillsammans en positiv effekt 

på arbetstillfredsställelse (Zhao & Yamaguchi, 2008). Liknande samband kunde även 

Pearsall, Ellis och Stein (2009) hitta i sin undersökning om prestationer i arbetsteam. De 

team som utsattes för utmanande stress tillämpade en högre grad av problemorienterad 

copingstrategi, medan de team som utsattes för hindrande stress använde sig av en 

högre grad av emotionell strategi. Resultatet i studien visade vidare att de team som 

presterade bäst, var de som utsattes för utmanade stress och använde sig av 

problemorienterad strategi.  

Enligt tidigare forskning så finns det en skillnad mellan de individer som tillämpar 

problemorienterad copingstrategi och de som använder emotionell strategi. 

Problemorienterad strategi visar ansatser till att fungera bättre vid hantering av 

arbetsrelaterad stress. Individer som använder problemorienterad strategi tenderar därför 

att uppleva en lägre nivå av stress i förhållande till individer som använder sig av 

emotionell strategi (Pearsall, Ellis & Stein, 2009; Strutton & Lumpkin, 1994; Zhao & 

Yamaguchi, 2008). Detta utesluter dock inte att individer som tillämpar emotionell 

strategi aldrig klarar av att bemästra svåra krav som leder till stress. De individer som 

använder sig av emotionell copingstrategi gör det i ett försök att minska på stressen och 

i viss mån lyckas de. Höga grader av problemorienterad strategi borde således relatera 

till lägre nivåer av stress än vad höga grader av emotionell strategi borde göra. 

Det handlar inte bara om på vilket sätt individen kontrollerar och bemästrar upplevda 

krav, utan även om hur individens ser på upplevda krav. Samma krav kan uppfattas 

positivt och utmanande av en individ medan det uppfattas som ett negativt hot av en 

annan (Lazarus & Folkman, 1984). Om det då finns ett samband mellan copingstrategi 

och stress kan det tänkas att detta samband kan komma att förstärkas genom individens 

upplevelse av krav. Det betyder då att krav kan fungera som en moderator.  

I arbetssammanhang kan kunskapen kring hur copingstrategier fungerar och vetskapen 

att samma krav kan upplevas positivt och negativt komma att ha betydelse. Det kan 

hjälpa till att skapa förståelse kring varför vissa arbetstagare blir mer stressade än andra. 

Det kan också vara en hjälp till att placera rätt person på rätt plats. Individer som har 
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lättare att hantera stress och tenderar att se svåra situationer som en utmaning kan tänkas 

passa bättre i de funktioner i arbetslivet som kräver hög stresstålighet. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambanden mellan olika 

copingstrategier (problemorienterad och emotionell) och stress. Vidare syftade studien 

till att undersöka om upplevelsen (positiv eller negativ) av krav hade en modererande 

effekt på sambanden mellan copingstrategi och stress. 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan problemorienterad copingstrategi och 

stress. Hypotes 2: Det finns ett svagt negativt samband mellan emotionell copingstrategi 

och stress. Hypotes 3: Upplevelsen av krav har en modererande effekt på sambanden 

mellan copingstrategi och stress. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Arbetsrelaterad stress kan liknas vid studierelaterad stress, vilket bidrog till att studien 

valdes att genomföras bland studenter vid Stockholms Universitet. På 

universitetsområdet är det relativt lätt att få tag på ett stort deltagarantal. Urvalet bestod 

av 62 kvinnor och 35 män. Ålderspannet för hela gruppen gick från den yngsta 

deltagaren som var 18 år till den äldsta deltagaren som var 50 år. Medelåldern för 

urvalet var 24.3 år (SD = 5.3 år).  

 

Material 

Materialet som användes var ett frågeformulär med fyra delar (A – bakgrundsfrågor, B 

– coping, C – krav och D – stress). Del A bestod av två faktafrågor som rörde 

undersökningsdeltagarens ålder och kön.  

 

Del B var baserat på ett frågeformulär konstruerat av Strutton och Lumpkin (1994)  som 

i sin tur hade influerats av Lazarus och Folkmans (1984) ”Ways of Coping Checklist”. 

De frågor som användes översattes till svenska. I Strutton och Lumpkins (1994) 

formulär var problemorienterad och emotionell copingtstrategi uppdelat på 12 

underdimensioner. I föreliggande studie användes endast två övergripande mått, 

problemorienterad och emotionell copingstrategi. 

Del B började med att deltagarna uppmanades att tänka tillbaka till en specifik studie - 

eller arbetsrelaterad situation där de hade upplevt stress och fick därefter skatta på en 

Likert skala 1-10 hur stressade de hade varit just där och då, 1= Något stressad och 10= 

Mycket stressad. Del B fortsatte med 29 påståenden som mätte copingstrategi, 13 

stycken mätte problemorienterad strategi och 16 mätte emotionell strategi. 

Undersökningsdeltagarna skulle kryssa i det svarsalternativ som passade bäst in på 

deras tankar och handlingar som uppkommit i den specifika studie- eller 

arbetsrelaterade situationen. Det fanns 6 stycken svarsalternativ från stämmer inte alls 

(1) till stämmer helt (6). 

 

Del C handlade om upplevelsen av krav och utformades i samband med denna studie då 

det saknades ett liknande mått på krav. Måttet som baserades på Zhao och Yamaguchis 
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(2008) test vilket mäter Challenge och Hindrance stress, bestod av totalt 14 frågor med 

svarsalternativ negativt (1) till positivt (6) (se Appendix ). 

 

Den sista delen, Del D, handlade om upplevd stress och utgjordes av en etablerad skala, 

den svenska versionen av Perceived Stress Scale, (PSS) (Eskin & Parr, 1996). PSS är ett 

frågeformulär med 14 frågor som mäter graden av stress i olika situationer med 

svarsalternativ från Aldrig (1) till Mycket ofta (6). I det befintliga formuläret sträcker 

sig svarsalternativen mellan 1 och 5, men då resterande delar i denna studies 

frågeformulär har sex svarsalternativ valdes detsamma för stressfrågorna för att inte 

förvirra undersökningsdeltagarna. 

 

Procedur 

Av de studenter som befann sig i de södra husen på Stockholms universitet tillfrågades 

100 stycken varav samtliga tackade ja till att delta. De fick en kort muntlig instruktion 

om att det rörde sig om en enkät som delades ut i samband med en C-uppsats och att det 

skulle ta cirka fem minuter. Om studenterna valde att delta så skulle de få lite godis som 

tack för hjälpen. I frågeformuläret som delades ut på plats, fanns information om att 

medverkan var anonym samt frivillig. Undersökningsdeltagarna lämnades i fred för att 

besvara enkäten, som samlades in en stund senare och det var även då som godiset 

delades ut.  

Av de 100 insamlade enkäterna var 97 av enkäterna användbara i analysen. Tre enkäter 

togs bort på grund av oläsliga svar vilket resulterade i att 97 enkäter användes vid 

datainmatningen. Då datainmatningen var slutförd visade det sig att det totalt var 90 

stycken fullständigt ifyllda enkäter, det vill säga ett internt bortfall på 9 procent. Då 

olika delar av enkäten användes vid olika analyser kom deltagarantalet att variera, 91 

respektive 93, från analys till analys.  

I regressionsanalyserna användes endast generell stress som beroende variabel då den 

ansågs vara mer intressant än specifik stress eftersom generell stress beskriver 

undersökningsdeltagarnas stressnivå vid mättillfället. Skattningen av specifik stress 

fanns med i undersökningen som en hjälp för att deltagarna skulle komma på hur de 

handlar och tänker under stress. Detta förutsatte att samtliga deltagare tänkte tillbaka till 

en situation då de upplevt stress, trots att de inte var stressade vid själva mättillfället. 

Analys av data 

Först estimerades samtliga skalors reliabilitet (Cronbachs alfa). Sedan slogs de delfrågor 

som tillhörde samma dimension ihop till ett index, vilket resulterade i 4 olika variabler. 

Deskriptiv statistik för samtliga variabler presenteras i Tabell 1. För att utforska 

sambanden mellan problemorienterad copingstrategi och stress samt mellan emotionell 

copingstrategi och stress, samt den eventuellt modererande effekten av krav, 

analyserades data med hjälp av hierarkisk regressionsanalys.  

 

Inför regressionsanalysen delades kravvariabeln på medianen (3.6) för att skapa två lika 

stora grupper, en positiv och en negativ. Denna diktomisering utfördes då studiens syfte 

var att titta på skillnaden mellan negativ och positiv upplevelse av krav. En 

interaktionsterm skapades för problemorienterad copingstrategi och krav och även för 

emotionell copingstrategi och krav. I regressionsanalyserna lades copingstrategi in i 
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regressionerna i första steget, åtföljt av krav i andra steget. Slutligen lades 

interaktionstermen in i regressionen i det tredje avslutande steget.  

 

Resultat 

Analyserna visade på att det fanns ett klart negativt samband mellan problemorienterad 

copingstrategi och stress och ett svagt positivt samband mellan emotionell 

copingstrategi och stress. Krav hade ingen modererande effekt på ovan nämnda 

samband. 

Resultaten i Tabell 1 visar på ett signifikant negativt samband mellan problemorienterad 

copingstrategi och generell stress (r = -.37 p < 0.01), samt ett svagt, men signifikant, 

positivt samband mellan emotionell copingstrategi och generell stress (r =.26, p < 0.05).  

Tabell 1. Deskriptiv statistik och bivariata korrelationer mellan samtliga variabler 

Variabel M SD α 1 2 3 4 

1. Stress 

2. Problemorienterad 

3. Emotionell 

4. Krav 

3.34 

3.64 

2.96 

3.59 

0.78 

0.69 

0.66 

0.70 

0.85 

0.70 

0.67 

0.80 

 

- 

-.37** 

.26* 

-.35** 

 

- 

.18 

.43** 

 

 

- 

.07 

 

 

 

- 

 
(N = 90) *p < 0,05; **p < 0,01 

I Tabell 2 redovisas resultatet av den hierarkiska regressionsanalysen för 

problemorienterad copingstrategi tillsammans med krav, predicerat på generell stress. 

Det första steget i analysen för problemorienterad strategi visar att prediktorn gav ett 

klart signifikant samband med generell stress. Variabeln förklarade 12 % av variationen 

i stress. Det fanns även ett signifikant samband i det andra steget där prediktorerna 

problemorienterad coping och krav förklarade tillsammans 17 % av variationen i 

generell stress. I det tredje och sista steget fanns inget signifikant samband, variablerna 

problemorienterad coping, krav samt interaktionen dem emellan, förklarade 16 %, vilket 

innebär en sänkning av den förklarade variansen i stress. Krav hade därmed ingen 

modererande effekt på sambandet mellan copingstrategi och stress.  

I Tabell 3 redovisas resultatet från studiens andra hierarkiska regressionsanalys, den för 

emotionell copingstrategi tillsammans med krav, predicerat på generell stress. Där fanns 

ett signifikant samband i både steg 1 och steg 2. I det första steget, förklarades 5 % av 

variationen i generell stress av emotionell copingstrategi, medan i det andra steget 

förklarades 17 % av variationen. I det tredje och sista steget erhöll inget signifikant 

samband och andel förklarad varians sänktes, även här, till 16 %. Krav hade alltså ingen 

modererande effekt på sambandet emotionell copingstrategi och stress heller . 
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Tabell 2. Hierarkisk regressionsanalys med standardiserade koefficienter (ᵦ) för 

problemorienterad copingstrategi tillsammans med krav, predicerat på stress 

 

Prediktor 

 

1 

Stress 

2 

 

3 

Steg 1 

Problemorienterad 

 

Steg 2 

Problemorienterad 

Krav 

 

Steg 3 

Problemorienterad 

Krav 

Problemorienterad x Krav 

 

R
2
 

R
2  

change 
 

         -.36*** 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

         

 

         .12*** 

.13*** 

 

-.28** 
 

 

-.28** 

-.24* 
 

 

 

 

 

             

 

            .17*** 

.05* 

 

 

-.37* 
 

 

-.37* 

-.71 
 

 

 

-.37* 

-.71 

.52 

 

        .16*** 

.00 

 
(N = 91)* p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0,001  

Tabell 3. Hierarkisk regressionsanalys med standardiserade koefficienter (ᵦ) för 

emotionell copingstrategi tillsammans med krav, predicerat på stress 

 

Prediktor 

 

1 

Stress 

2 

 

3 

Steg 1 

Problemorienterad 

 

Steg 2 

Problemorienterad 

Krav 

 

Steg 3 

Problemorienterad 

Krav 

Problemorienterad x Krav 

 

R
2
 

R
2  

change 
 

         -.26* 
 

 

 

 
 

 

 

 

        

        

         

          .05* 

.07* 

 

.28** 
 

 

.28** 

-.35*** 
 

 

 

 

 

             

 

          .17*** 

.12*** 

 

 

.30* 
 

 

.30* 

-.24 
 

 

 

.30* 

.24 

-.12 

 

        .16*** 

.00 

 
    
(N = 93)* p < 0.05; ** p < 0,01; *** p < 0,001  
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Då krav inte hade någon signifikant modererande effekt på sambanden mellan de olika 

copingstrategierna och stress, utfördes inga vidare analyser för att undersöka 

skillnaderna mellan positivt upplevda krav och negativt upplevda krav. 

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambanden mellan olika 

copingstrategier (problemorienterad och emotionell) och stress. Vidare syftade studien 

till att undersöka om upplevelsen av krav (positiva eller negativa) hade en modererande 

effekt på dessa samband. 

Regressionsanalyser visade att det fanns ett klart negativt samband mellan problemorienterad 

copingstrategi och stress, vilket bekräftade hypotes 1 - höga grader av problemorienterad 

copingstrategi relaterar till låga nivåer av stress. Hypotes 2 - det finns ett svagt negativt 

samband mellan emotionell copingstrategi och stress, fick däremot inget stöd då resultatet 

visade att det istället fanns ett svagt positivt samband mellan emotionell copingstrategi och 

stress. Höga nivåer av emotionell strategi relaterar till höga nivåer av stress.  

Att det blev ett svagt positivt samband mellan emotionell copingstrategi och stress är i 

sig inte förvånande. Tidigare forskning har visat att individer som tillämpar emotionell 

copingstrategi hanterar stress ganska dåligt (Pearsall, Ellis & Stein, 2009; Strutton & 

Lumpkin, 1994; Zhao & Yamaguchi, 2008). Det kan dock tyckas att en individ som 

tillämpar en copingstrategi gör det i ett försök att bemästra stress och borde därför 

minska stressen något. Detta var anledningen till att hypotes två utgick från att det 

skulle finnas ett svagt negativt samband mellan emotionell copingstrategi och stress. 

Hypotes 3 blev inte heller bekräftat då resultatet från de hierarkiska 

regressionsanalyserna visade att krav inte hade någon modererande effekt på sambandet 

mellan varken, problemorienterad copingstrategi och stress, eller mellan emotionell 

copingstrategi och stress. Sambanden mellan coping och stress tycks vara likadana för 

individer med positiva kravupplevelser såväl som negativa kravupplevelser. 

Det negativa sambandet mellan problemorienterad copingstrategi och stress och det 

positiva mellan emotionell copingstrategi och stress, är i enighet med tidigare forskning 

(Strutton & Lumpkin, 1994; Zhao & Yamaguchi, 2008) . Det pekar på att det är bättre 

att hantera stress genom att lägga fokus på självkontroll, ansvar och aktiv 

problemlösning, framför hantering av stress genom att skylla på andra och distansera 

sig. Detta är ett intressant och användbart resultat då det betyder att det går att reducera 

stress, bara individen använder sig av rätt copingstrategi. Om individer kan lära sig att 

tillämpa problemorienterad strategi kan det bidra till minskad stress på arbetsplatser, 

hos studenter och i andra sammanhang. 

Strutton och Lumpkin (1994) diskuterade i sin forskningsrapport att vid rekrytering av 

nyanställda skulle de sökande kunna utföra ett test som mäter vilken av 

problemorienterad eller emotionell copingstrategi de tenderar att använda. På så sätt kan 

företag välja ut vilka individer som kommer att hantera stress bättre (Strutton & 

Lumpkin, 1994). Det kan tyckas att det skulle räcka med att medvetandegöra att de två 

strategierna fungerar olika bra i samband med stress. På så sätt kan de individer som 

använder sig av emotionell strategi försöka lära sig att ta till nya beteenden som är mer 
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riktade åt problemorienterad strategi. Detta för att bättre hantera stress och även få 

möjlighet att uppleva andra positiva utfall. Problemorienterad strategi bidrar inte bara 

till lägre stressnivå utan det kan även leda till ökad arbetstillfredsställelse och personlig 

utveckling hos individen (Strutton & Lumpkin, 1994; Zhao & Yamaguchi, 2008). 

Genom att se svåra situationer som en utmaning och genom att göra ett försök att 

bemästra dessa svårigheter, kan individen växa som människa (Krypel & Henderson-

King, 2010).  

Då korrelationsstudier endast visar sambandet mellan två variabler och inte riktningen 

där emellan betyder det att studiens resultat kan tolkas på olika sätt. Föreliggande studie 

utgick från att individer under stress, använder sig av olika copingstrategier. Dessa 

copingstrategier har som funktion att hantera orsaken till stress, vilket i sin tur gör att 

stressnivån kan sänkas. Det negativa sambandet mellan problemorienterad 

copingstrategi och stress har därför tolkats som följande: Ju högre grad av 

problemorienterad strategi en individ använder, desto bättre lyckas individen med att 

hantera stress vilket då resulterar i en låg stressnivå. Det positiva sambandet mellan 

emotionell strategi och stress har i sin tur tolkats som att ju mer en individ använder sig 

av emotionell strategi desto sämre lyckas han eller hon med att sänka stressnivån. 

Då utförda analyser i studien endast visar på just ett samband går det egentligen inte att 

uttala sig om hur copingstrategier fungerar vad gäller hantering av stress. För att kunna 

uttala sig om copingstrategiers funktion borde en annan undersökningsmetod ha valts. 

En för - och eftermätning skulle kunna visa om tillämpningen av en särskild 

copingstrategi fungerar bättre eller sämre. Ett experiment skulle därför ha varit en mer 

fördelaktig undersökningsmetod. Undersökningsdeltagarna borde ha delats upp i två 

grupper, en för de som tillämpar en högre grad av problemorienterad strategi och en för 

de som tillämpar en högre grad av emotionell strategi. En estimering av 

undersökningsdeltagarnas stressnivå skulle behöva mätas innan copingstrategin kickar 

igång. Avslutningsvis skulle stressnivån mätas ytterligare en gång för att undersöka om 

den har sänkts och vilken strategi som fungerade bäst. Detta skulle även medföra ett 

annat val av analysmetod än i föreliggande studie. Det är dock något som får lämnas 

över till framtida forskning. 

På grund av de analyser som har genomförts borde studiens resultat ha tolkats 

annorlunda. Det negativa sambandet mellan problemorienterad strategi och stress kan 

förstås som att vid låga nivåer av stress, tillämpar individen problemorienterad strategi. 

Medan det positiva sambandet mellan emotionell copingstrategi och stress kan förstås 

som, att vid höga nivåer av stress använder sig i stället individen av emotionell strategi. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning då det har visat sig att individer tenderar att 

tillämpa emotionell copingstrategi då de upplever att den stressiga situationen är 

ohanterlig och känner att hoppet och optimismen måste upprätthållas (Lazarus & 

folkman, 1984). Det kan då tolkas som så, att individer som upplever höga nivåer av 

stress också upplever starkare känslor av att situationen är ohanterlig, vilket skulle 

resultera i en högre grad av emotionell strategi. 

Liksom hypotes 2, så blev inte hypotes 3 – upplevelsen av krav har en modererande 

effekt på sambanden mellan copingstrategi och stress, bekräftat. En möjlig förklaring 

till att det inte fanns en modererande effekt av krav kan vara, att i de studier som 

beskrivs i inledningen utgår forskarna från två olika typer av krav. Vissa krav kan ses 
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som positiva och utmanande till exempel arbetsbörda, ansvar och deadlines. Andra krav 

kan ses som negativa och hindrande, till exempel organisationspolitik, otydliga ramar 

och arbetsosäkerhet (Cavanaugh, Boswell, Roehling & Boudreau, 2000; Lin, Siu, Shi & 

Bai, 2009; Zhao & Yamaguchi, 2008).  

Uppdelning mellan utmanande och hindrande krav valdes bort i rådande studie. Detta då 

samma krav till exempel, ansvar, ansågs kunna ses som negativt och hindrande av några 

individer samtidigt som de kan upplevas som positivt och utmanande av andra. Hade 

studiens kravmått istället använt sig av hindrande och utmanande faktorer som mått på 

negativa och positiva krav, kunde resultatet ha blivit annorlunda. Detta är något som 

kan vara intressant att undersökas närmare i framtida studier.  

En annan aspekt vad gäller kravmåttet (del C) är att det inte utgjordes av en etablerad 

skala. Måttet var konstruerad i samband med föreliggande studie, vilket kan ha orsakat 

brister i undersökningens validitet. Det är svårt att hitta rätt sorts frågor för att lyckas 

mäta det som avses att mäta. Det är alltid säkrare att använda en etablerad skala vilket 

copingdelen (del B) baserades på och stressdelen (del D) utgjordes av.  

Vid estimeringen av reliabilitet hade trots allt måttet för krav en alfanivå på 0.80, vilket 

var i närheten av alfanivån för det etablerade stressmåttet (0.85). Så länge alfanivå är 

över 0.70 kan det anses acceptabelt. Däremot låg variablerna problemorienterad och 

emotionell copingstrategi något lågt, med en alfanivå på 0.70 respektive 0.67. 

Ytterligare en aspekt vad gäller brister i frågeformuläret är att frågorna tillhörande 

copingdelen översattes från engelska till svenska. Detta kan ha orsakat feltolkningar och 

brister i mätinstrumentets validitet. För att undvika feltolkningar så borde frågorna först 

ha översatts till svenska av en person och sedan översättas tillbaka till engelska av en 

annan. En jämförelse mellan de två engelska versionerna skulle sedan säkerställa att 

frågorna har översatts riktigt. 

En annan förklaring till att det inte fanns någon modererande effekt kan vara att 

variabeln krav skulle ha behandlats som en mediator i stället för en moderator. Det kan 

vara så att sambandet mellan copingstrategi och stress skulle kunna gå genom 

upplevelsen av krav. Detta skulle då ge en fördjupad förståelse för hur det sambandet 

uppstår. I studier där det har hittats ett samband mellan problemorienterad 

copingstrategi och utmanande stress samt mellan emotionell copingstrategi och 

hindrande stress (Pearsall, Ellis & Stein, 2009; Zhao & Yamaguchi, 2008) kan krav ha 

agerat mediator. De individer som antog problemorienterad copingstrategi hanterade 

utmanande stress bättre, just för att de upplevde krav som mer utmanande. De individer 

som antog emotionell copingstrategi upplevde i sin tur en högre nivå av stress, på grund 

av att de upplevde krav som mer hindrande. Med krav som mediator, finns det inget 

direkt samband mellan copingstrategi och stress. Sambandet beror istället på huruvida 

individen upplever krav som positivt eller negativt. Detta är också något som skulle 

vara intressant att forska vidare kring i framtida studier. 

Det bör även diskuteras att studien undersöktes på studenter och inte arbetstagare som 

den egentligen var avsedd att studera. Anledningen till att studien ändå valdes att 

genomföras på studenter vid Stockholms universitet var främst av bekvämlighet. Det är 

bekvämt då det går att få tag på många undersökningsdeltagare i olika åldrar och från 

olika utbildningar på en och samma gång. Det handlade dock inte bara av bekvämlighet, 



13 
 

utan en stor anledning var att stress kring studieuppgifter kan liknas på den stress som 

finns kring arbetsuppgifter. Krav som handlar om tid, prestationer och ansvar är 

densamma för studenten som för arbetstagaren. Det är en press hos studenten att lyckas 

med tentor och ta poäng, inte bara för att lära sig saker och ta sin examen, utan även för 

att få sina pengar från Centrala studienämnden (CSN). Pengarna från CSN kan liknas 

med arbetstagarens prestation för att få ut sin lön.  

Det finns dock skillnader som kan ha påverkat resultatet och som kan påverka 

generaliserbarheten. Studenters och arbetstagares upplevelse av krav samt vilken typ av 

copingstrategi de antar kan skilja sig åt. Studenten kan anses ha friare tyglar än vad 

arbetstagaren har. Studenter kan själva bestämma sina tider och på vilken nivå han eller 

hon ska ligga, då det endast straffar studenten själv. En arbetstagare, däremot, som inte 

utför ett bra jobb påverkar även företaget. Det kan tänkas att en student, som ensam 

ansvarar över att färdigställa sina studieuppgifter, använder sig av problemorienterad 

copingstrategi i större utsträckning. Ett undvikande beteende skulle resultera i ett icke 

godkänt betyg. I arbetssammanhang kan det däremot anses, i viss mån, vara lättare att 

lämna över arbetsuppgifter på någon annan vilket möjliggör användandet av emotionell 

copingstrategi.  

En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är bias i urvalsförfarandet. 

Undersökningsledaren valde själv ut vilka som skulle medverkan i undersökningen. 

Detta kan ha orsakat ett snedvridet urval då en viss typ av människor kan ha tillfrågats. 

Detta kan komma att påverka generaliserbarheten. Ytterligare en aspekt som rör 

undersökningsdeltagarna är deras känsla av social önskvärdhet. Då 

undersökningsledaren inte var anonym och även befann sig i närheten av 

undersökningsdeltagarna medan frågeformuläret besvarades, kan det ha påverkat hur 

deltagarna valde att svara. 

Sammanfattningsvis så visade resultatet, oavsett hur det har tolkats, att det fanns en 

skillnad mellan problemorienterad copingstrategi och emotionell copingstrategi i 

samband med stress. Det skulle vara intressant att forska vidare kring varför vissa 

individer tillämpar problemorienterad strategi och andra använder sig av emotionell 

strategi. Det skulle även vara intressant att studera hur det skiljer sig mellan olika 

situationer. Det kan också vara intressant att studera om det faktiskt finns en skillnad 

mellan studenter och arbetstagare vad gäller copingstrategier och stressnivåer, vilket 

diskuterades tidigare i rapporten. Tyvärr, så hade inte upplevelsen av krav någon 

modererande effekt på sambandet mellan copingstrategi och stress. Det betyder att 

sambanden mellan copingstrategi och stress tycks vara lika för individer som upplever 

krav som positiva såväl som för individer som upplever krav som negativa. En möjlig 

förklaring kan vara att variabeln krav skulle ha behandlats som en mediator istället för 

en moderator, vilket också kan vara en intressant aspekt att studera i framtida forskning. 
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Appendix 

 

Krav 

 Att tvingas fatta egna beslut 

 Att vara ansvarig för uppgifter 

 Att ha ansvar över andra personer 

 Brådskande uppgifter. 

 Arbeta övertid. 

 Kort deadline. 

 Hög arbetsbelastning.  

 Avancerade arbetsuppgifter.  

 Arbetsuppgifter med otydliga instruktioner.  

 Att behöva konkurrera med andra.  

 Höga förväntningar från familj och vänner. 

 Höga förväntningar på mig själv. 

 Höga förväntningar från kollegor/studiekamrater. 

 Höga förväntningar från chef/lärare. 


