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Abstrakt 

Den här uppsatsen undersöker könsskillnader på de beroende variablerna livskvalitet, 

stress och self-efficacy. Den undersöker också om de oberoende variablerna 

fritidsintressen, ålder och socialt stöd påverkar. Frågeställningen är om det finns en negativ 

korrelation mellan stress och livskvalitet samt en negativ korrelation mellan stress och self-

efficacy och slutligen om det finnas en positiv korrelation mellan livskvalitet och self-

efficacy. I studien användes kvantitativ metod och stress mäts med PSS-10, self-efficacy 

med GSE och livskvalitet med BBQ. Pearsons korrelationstest visade på negativa 

korrelationer mellan livskvalitet och stress samt mellan stress och self-efficacy. Det fanns 

även en positiv korrelation mellan livskvalitet och self-efficacy. Multipel regression visade 

att socialt stöd predicerar livskvalitet och self-efficacy signifikant positivt och socialt stöd 

predicerar stress signifikant negativt.  Kön predicerar self-efficacy signifikant positiv och 

stress signifikant negativt. Oberoende t-test visade att det fanns signifikanta skillnader 

mellan könen på både self-efficacy och stress. Livskvalitet hade ingen korrelation med kön 

och oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant könsskillnad på livskvalitet.  

Nyckelord 
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Self-efficacy 
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Kön 

Socialt stöd 
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Introduktion 

Stress är för många människor ett växande problem. Studier visar också att upplevelsen av 

stress kan skilja mellan könen. Enligt en SIFO undersökning så är kvinnor dubbelt så 

vardagsstressade som män. Undersökningen visade att 35% av kvinnorna och 15% av 

männen kände vardagsstress, kopplat till hem och hushållsarbete. Undersökningen visade 

också att 28% av kvinnorna och 22% av männen var trötta på att känna av stress och 

tidsbrist (Skoda, 2016). Det finns många studier som undersöker könsskillnader på stress 

men inte lika många på livskvalitet och self-efficacy. Den här uppsatsen undersöker därför 

könsskillnader på stress, livskvalitet och self-efficacy. Uppsatsen undersöker också om 

ålder, fritidsintresse och socialt stöd är något som påverkar. 

Kön har, i denna studie definierats som man eller kvinna. Definitionen av stress i 

studien är den upplevelsen som uppstår av fysisk och psykisk påfrestning. Livskvalitet i 

studien definieras som hur nöjd en person är med sin upplevelse av sitt liv. Self-efficacy i 

studien definieras som individens tilltro till att själv klara av en handling i en särskild 

situation. 

Stress 

Stress påverkas bland annat av yttre stimuli som kallas stressorer och de kan upplevas olika 

för olika individer. Individen själv avgör om situationen är en stressor eller inte vilket gör 

att det varierar från individ till individ. Den kroppsliga reaktionen på stressorn är det vi 

kallar för stress. När individen exponeras för en stressor så måste individen själv avgöra 

om huruvida denne kan klara av situationen eller inte och detta kan bidra till fysiologiska, 

psykologiska och beteendemässiga förändringar om individen upplever att denne inte 

kommer att klara av den uppkomna situationen (Ogden, 2012). 

Det finns positiv och negativ stress. Den negativa stressen är skadlig, särskilt om 

individen exponeras för den under en längre tid, medan den positiva stressen kan höja 

människans förmågor under en kortare period (Ogden, 2012). Det är sedan länge känt att 

psykisk stress påverkar hälsan och det har spekulerats kring om bland annat 

immunsystemet blir negativt påverkat av stress och därmed bidrar till att vi blir sjuka 

(Rector et al., 2014). Stress, oavsett sort, kan kopplas samman med ett flertal olika 

fysiologiska reaktioner. Enligt Hans Selyes teori från 1936, det generella 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0889159114000130
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adaptionssyndromet, har reaktionen av stress tre faser. Den första fasen är alarmfasen där 

det sympatiska systemet signalerar till kroppen att förbereda sig för att ta hand om stressen 

som upplevs som ett hot för kroppen. Hormonutsöndringen ökar och glukos och syre 

transporteras till hjärnan, hjärtat och skelettmuskulaturen och de blodkärl som förser dessa 

organ med blod utvidgas medan övriga blodkärl krymper. Andningsfrekvensen ökar och 

därmed också syreupptaget och för att hålla kroppstemperaturen jämn utsöndrar kroppen 

svett. Den andra fasen är motståndsfasen och den involverar kroppens försök att bli av med 

den exponerade stressorn. I utmattningsstadiet, som är det tredje och sista stadiet, blir den 

kroppsliga jämvikten störd som en effekt av den höga utsöndringen av mineraler och 

hormoner. Ett av de hormoner som utsöndras vid stress och som lätt kan mätas är kortisol 

(Rydén & Stenström, 2015). 

Det finns några studier som undersöker hur män och kvinnor skiljer sig åt när det 

kommer till stress. En enkätstudie som gjordes i Egypten på läkarstudenter visade att det 

inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor på deras upplevda stress. För 

att mäta stress använde de sig av PSS-10 (Perceived stress scale-10). Resultat visade dock 

att kvinnor skattade högre på depression och neuroticism. I studien diskuteras att 

anledningen till att man inte fann några könsskillnader kan bero på förändringar som sker 

på läkarutbildningen och i Egypten. Fler kvinnor sökte sig in på läkarutbildningen och det 

skedde sociala förändringar där kvinnor deltog och engagerade sig på flera områden i 

landet. En annan anledning som diskuteras i studien är också att det kanske inte finns några 

könsskillnader på grund av att de som söker sig till läkarutbildningen har speciella 

personlighetsdrag (Amr, El Gilany & El-Hawary, 2008). En annan enkätstudie som gjordes 

på lärare i Grekland visade att kvinnor upplevde signifikant högre nivåer av arbetsrelaterad 

stress än männen. Författarna diskuterar om de kvinnliga lärarna kan vara mer stressade på 

grund av miljön i klassrummen och elevernas beteende. De diskuterar också att lärarna ofta 

får ta med sig arbetet hem och på så vis möts arbetsstressen och vardagsstressen 

(Antoniou, Polychroni & Vlachakis, 2006). En svensk enkätstudie undersökte om det fanns 

könsskillnader på utbrändhet och stressrelaterad långtidssjukskrivning. Undersökningen 

visade att kvinnor hade signifikant högre poäng än män på utbrändhet och de rapporterade 

även mer stressrelaterad långtidssjukskrivning än männen. De diskuterar sina resultat 
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utifrån vad kvinnorna i studien själva rapporterat som möjliga orsaker till att de kände en 

högre stress än män. Kvinnorna rapporterade att de hade en sämre ekonomisk situation och 

kände att de hade mindre kontroll över arbetet och livet än männen (Hallsten, Bellaagh & 

Gustafsson, 2002).  

PSS-10 (Perceived stress scale-10) är ett mätinstrument för generell upplevd stress, 

där deltagarna får skatta hur ofta de har upplevt saker den senaste månaden som 

oförutsägbara, okontrollerbara och överbelastande (Cohen, S., Kamarck, T., & 

Mermelstein, R.,1983). PSS-10 består av tio frågor, ett exempel på en fråga är ”Under den 

senaste månaden, hur ofta har du känt att du var oförmögen att kontrollera de viktiga 

sakerna i ditt liv?” (Nordin & Nordin, 2013).  

Livskvalitet 

Livskvalitet innebär hur nöjd en person är med sitt liv. Genom en känsla av hög livskvalitet 

så resulterar det i positiva känslor som glädje och tillfredsställelse. Det ger en känsla av att 

värdefulla områden i livet är lyckade. Det bidrar till ett ökat självförtroende, self-efficacy, 

optimism och psykiskt välmående. Den glädjen och framgången som hög livskvalitet ger 

har visat sig kunna leda till längre och lyckligare äktenskap, fler vänner, högre inkomst, 

bättre arbetsprestation, bättre psykiskt välmående och ett längre liv. Det är viktigt att livet 

känns meningsfullt och att de områden som värderas högt i en persons liv känns 

tillfredsställande (Frisch, 2005). "it matters with life as with play; what matters is not how 

long it is, but how good it is" (Hadas, 1958, s. 63). 

Det finns 16 områden som kan påverka en persons livskvalitet enligt Frisch (1994), 

hälsa, mig själv som person, syn på livet, pengar, karriär, fritid, lärande, kreativitet, 

samhälleligt engagemang, kärlek, vänner och vänskap, barn, släktingar, ditt hem, ditt 

grannskap och miljön runt dig. Flera av de områdena tas även upp i BBQs livskvalitets 

test. 

BBQ (Brunnsviken brief quailty of life inventory) är ett subjektivt psykometriskt test 

som mäter livskvalitet med fokus på sex områden: fritid, ser på livet, kreativ, lärande, 

vänner och vänskap samt mig själv som person. I BBQ så värderar individen hur viktiga de 
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sex områdena är samt hur nöjd individen är med de olika områdena. BBQ består av tolv 

påståenden och en om kreativitet är så här ”Jag är nöjd med mina möjligheter att få vara 

kreativ: att få använda min fantasi i vardagen, inom en hobby, på jobbet eller i studier” 

(Lindner et al., 2016). 

En enkätstudie undersökte skillnader mellan män och kvinnor när det kom till fysisk 

aktivitet, psykiska symtom och livskvalitet hos patienter med psykisk sjukdom. Studien 

visade att kvinnorna hade lägre värden av livskvalitet och var generellt sett mer 

deprimerade än männen i studien. Förhållandet mellan kön och livskvalitet kan bero på 

graden av depression. Ytterligare en variabel i studien var ålder men där fann man inga 

signifikanta skillnader mellan könen (Bonsaksen, 2012).   

Self-efficacy 

Self-efficacy innebär individens tilltro till sig själv, om människor inte tror att de har 

förmågan att lyckas med vissa saker så kommer de inte ens försöka att lyckas. Self-

efficacy är en viktig faktor för vad som avgör om vi lyckas. Det kan vara skillnaden varför 

en av två personen med samma färdigheter lyckas, en av dem har högre self-efficacy och 

lyckas därför och den andra har lägre self-efficacy och misslyckas med uppgiften 

(Bandura, 1997).  

I en studie av Collins så testade han barns matematiska problemlösning hos de som 

ansåg att de hade hög och låg matematisk self-efficacy. Studien visade att barn som ansåg 

att de hade hög matematisk self-efficacy hade större framgång än barnen som tvekade på 

sin förmåga och hade låg self-efficacy (Bandura, 1997).  

Self-efficacy kan även var en bidragande faktor till om vi blir påverkade av stress. En 

individ som utsätts för stressorer men som har förmågan att kontrollera dem får inte 

negativa effekter som en individ som utsätts för stressorer men inte har förmågan att 

kontroll dem (Bandura, 1997). 

General Self-Efficacy Scale (GSE) mäter individens tro på sin egen förmåga när det 

kommer till att hantera och lösa olika situationer. Den består av tio påståenden där varje 

påstående kan skattas till tar helt avstånd eller instämmer helt. Ett exempel från GSE är 
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”Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och förverkliga mina mål” 

(Koskinen-Hagman, Schwarzer, & Jerusalem, 1999). 

En enkätstudie undersökte hur self-efficacy och self-concept hos män och kvinnor 

påverkade deras sätt att lösa matematiska problem samt om det fanns några könsskillnader. 

Studien fann en signifikant skillnad mellan könen. Män hade högre self-efficacy än 

kvinnor. En slutsats som drogs var att det var därför männen lyckades bättre, för om 

kvinnor inte trodde på sig själva så kunde de inte heller lyckas (Pajares & Miller, 1994).  

En meta-studie som undersökte könsskillnader när det kommer till akademisk self-efficacy 

fann att kvinnor hade högre self-efficacy i ”language arts” och män hade högre i 

matematik, dator och social vetenskap. Den fann att könsskillnaderna ökade i takt med att 

åldern ökade, samt att det behövdes göras fler studier för att kunna konstatera vad 

könsskillnaderna beror på (Huang, 2013).  

Socialt stöd 

Socialt stöd är en coping strategi som kan användas för att lättare hantera stress. Strategin 

innebär att man söker socialt stöd och känslomässigt stöd genom att umgås med vänner 

och prata med dem. Genom att använda den strategin så kan det minska stressen (Holt et 

al., 2012).  

En litteraturstudie fann könsskillnader i socialt stöd. Kvinnor har ofta mer socialt 

stöd och har både vänner och familj att finna stöd hos medan män ofta bara har familj att 

finna stöd hos. Skillnaderna finns ofta genom livet och man kan redan se skillnader hos 

barn och deras umgängeskretsar där flickor och kvinnor ofta har en större umgängeskrets. 

Författarna diskuterar om det beror på kön eller könsroller i samhället och skriver att 

tidigare studier har visat att det snarare beror på könsroller än kön (Shumaker & Hill, 

1991).  

Sammanfattning 

Gemensamt för flera ovanstående studier är att de har haft samma beroende variabler 

i relation till kön. De har kommit fram till olika resultat men de flesta studier har funnit 

könsskillnader. Några av dessa har även undersökt hur ålder påverkar de beroende 

variablerna och fått varierat resultat. Fritidsintresse lades till som en oberoende variabel i 
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den här studien eftersom det kan tänkas påverka de beroende variablerna eftersom det 

ingår i BBQ (Lindner et al., 2016), det har inte funnits några undersökningar på hur det 

påverkar de beroende variablerna i de tidigare nämnda studierna förutom att det är en del 

av livskvalitet. Socialt stöd är med som en oberoende variabel eftersom det används som 

en coping strategi och har visats kunna hjälpa till med att hantera stress och minska 

stressen (Holt et al., 2012). Det är därför intressant om det hjälper till och påverkar self-

efficacy och livskvalitet också. Vänner och vänskap är även ett område på BBQ och kan 

påverka livskvalitet (Lindner et al., 2016). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns några skillnader mellan män 

och kvinnor i livskvalitet, stress och self-efficacy. Uppsatsen kommer även att undersöka 

om det finns ett samband mellan stress, livskvalitet och self-efficacy. Kön, ålder, socialt 

stöd och fritidsintresse kommer att undersökas i en multipel regression mot var och en av 

de beroende variablerna för att se om det kan bilda modell och utgöra prediktorer.   

• Finns det en negativ korrelation mellan stress och livskvalitet?  

• Finns det en negativ korrelation mellan stress och self-efficacy? 

• Finns det en positiv korrelation mellan livskvalitet och self-efficacy? 

• Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till stress? 

• Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till livskvalitet? 

• Finns det någon skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till self-efficacy? 

 

Metod 

Deltagare  

Deltagarna i studien består av män och kvinnor, eftersom studien ska studera skillnader 

mellan män och kvinnor har en så jämn fördelning som möjligt mellan könen försökts 

uppnå. Målet var att uppnå cirka 30 deltagare av varje kön, totalt cirka 60 deltagare. 

Resultatet blev 30 kvinnor och 28 män, totalt 58 deltagare. Studien har genomförts med ett 

bekvämlighetsurval där enkäten distribuerades som en webb-enkät via sociala medier.  
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Instrument  

För att mäta deltagarnas stress användes en svensk version av PSS-10 (Perceived stress 

scale-10) den har 10 items (Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R.,1983). Cronbachs 

alfa visar α = 0,84 (Nordin & Nordin, 2013). Livskvalitet mäts med BBQ (Brunnsviken 

brief quailty of life inventory) den består av 12 items och har Cronbachs alfa α = 0,76 

(Lindner, 2016). Båda enkäterna använder kvotskala på alla items som börjar på 0 och går 

upp till 4. Self-efficacy mäts med en svensk version av GSE (General Self-Efficacy Scale), 

Cronbachs alfa visar α = 0,91 (Löve, Moore & Hensing, 2011). GSE använder ordinal 

skala där alla items börjar med 1 och går upp till 4 (Koskinen-Hagman, Schwarzer & 

Jerusalem, 1999). BBQ, PSS-10 och GSE sammanställdes till en webb-enkät. BBQ består 

av 12 items uppdelat på sex livsområden som är fritid, ser på livet, kreativ, lärande, vänner 

och vänskap samt mig själv som person (Lindner, 2016). PSS-10 berör saker som hänt den 

senaste månaden för deltagarna som är oförutsägbara, okontrollerbara och överbelastande 

(Nordin & Nordin, 2013). GSE består av 10 items som undersöker individens tro på sin 

egen förmåga när det kommer till att hantera och lösa olika situationer. En fråga om kön 

placerades ut på enkäten för att kunna göra en jämförelse mellan könen. Det placerades 

även en fråga om ålder där deltagarna kunde fylla i sin ålder. En fråga om fritidsintresse 

lades också till med formuleringen ”Har du något fritidsintresse?” där svarsalternativen var 

ja eller nej. Slutligen så lades en fråga om socialt stöd till ”Till vilken utsträckning 

upplever du att du har goda sociala kontakter?” där respondenterna kunde skatta sitt svar 

från 1 inte alls till 7 mycket goda. 

Procedur 

Enkäterna GSE, PSS-10 och BBQ sammanställdes till en enkät där frågor om kön, ålder, 

socialt stöd och fritidsintresse lades till. Enkäten lades sedan ut i sociala medier. När 

deltagarna öppnade enkäterna möttes de av denna information:  

”Samtycke till deltagande i forskningsstudie. 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i denna studie som undersöker livskvalitet, self-

efficacy (tilltro till dig själv) och stress. Undersökningen tar cirka 5–10 minuter. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när som helst 
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under undersökningen. Alla svar är anonyma och ingen annan än forskaren i studien 

kommer få ta del av det insamlade materialet.” 

Målet var att få så jämn fördelning mellan könen som möjligt. Resultatet blev 30 

kvinnor och 28 män. När enkäten var avslutad skapades en mall i Microsoft Excel för att 

kunna räkna ut alla poäng som varje deltagare fick på GSE, PSS-10 och BBQ så smidigt 

som möjligt.  

När alla enkäter var färdigräknade så matades datan in i SPSS. För kön så kodades 

kvinna med värdet 1 och man kodades med värdet 2. Först genomfördes pearsons 

korrelationstest mellan de beroende variablerna, stress, livskvalitet och self-efficacy. Sedan 

genomfördes en multipel regression med livskvalitet som den beroende variabeln med de 

oberoende variablerna kön, ålder, socialt stöd och fritidsintresse. Efter det så genomfördes 

en multipel regression med stress som den beroende variabeln med de oberoende 

variablerna kön, ålder, socialt stöd och fritidsintresse. Sedan gjords en sista multipel 

regression med self-efficacy som den beroende variabeln med de oberoende variablerna 

kön, ålder, socialt stöd och fritidsintresse. Avslutningsvis så genomfördes en rad oberoende 

t-test. Först ett oberoende t-test på kön och livskvalitet. Sedan genomfördes ett oberoende 

t-test med kön och stress. Till sist så genomfördes ett oberoende t-test med kön och self-

efficacy. 

Etik 

När deltagarna öppnade enkäten fick de information om att studien undersöker livskvalitet, 

stress och self-efficacy för att täcka informationskravet. De fick även information om att 

deltagandet är frivilligt och deltagarna har möjlighet att avbryta när de vill, ofärdiga 

enkäter kommer inte räknas till resultatet för att täcka samtyckeskravet. Enkäterna är 

anonyma, eftersom de genomförts som webb-enkäter finns det ingen personlig kontakt. 

Det finns inga frågor på enkäterna som kan avslöja vem personen är, den enda 

personuppgiften är kön och ålder, så konfidentialitetskravets täcks väl. Eftersom enkäterna 

är så pass privata så undviks en olämplig inblick i deltagarnas privatliv och eftersom det är 

möjligt för deltagarna att avbryta när de vill så känner sig förhoppningsvis deltagarna inte 

kränkta och individskyddskravet uppfylls (Langemar, 2008) 
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Resultat 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om det finns ett samband mellan stress, self-

efficacy och livskvalitet. Den undersöker också om det finns någon skillnad mellan män 

och kvinnor. De beroende variablerna som har undersökts är stress, livskvalitet och self-

efficacy för att se om det finns ett potentiellt samband med de oberoende variablerna kön, 

ålder, fritidsintresse och socialt stöd. En fråga som låg till grund för arbetet var om det 

skulle finnas skillnad mellan könen i stress, livskvalitet och self-efficacy. De andra 

frågeställningarna var om man kan se en negativ korrelation mellan stress och livskvalitet. 

En positiv korrelation mellan livskvalitet och self-efficacy samt en negativ korrelation 

mellan self-efficacy och stress. 

Pearsons korrelationstest, two-tailed (N=58) utfördes och visade en signifikant svag 

negativ korrelation mellan livskvalitet och stress r = -.345, p =.008. Livskvalitet och self-

efficacy påvisade en signifikant svag positiv korrelation r = .312, p =.017. Stress och self-

efficacy fick en signifikant medelstark negativ korrelation r = -.497, p = <.001. 

En multipel regression genomfördes med livskvalitet som den beroende variabeln med 

de oberoende variablerna kön, ålder, socialt stöd och fritidsintresse. En signifikant model 

visade: F(5,44) = 3,905, p <.005. Modellen förklarar 22,9% av variansen i livskvalitet 

(Adjusted R2 = .229). Tabell 1 visar information från regressions coefficienten för 

prediktions variablerna. Den största beta-vikten hade socialt stöd .470, p=.001. Pearsons 

korrelationstest, one-tailed visar en signifikant positiv korrelation mellan livskvalitet och 

socialt stöd r = .473, p = <.005.  

Tabell 1 

Coefficient för livskvalitet i relation till beroende variabler 

Variable B SE B β p 

Kön 4,273 4,492 .124 .347 

Ålder .093 .212 .056 .664 

Socialt stöd 7,212 1,975 .470 .001 

Fritidsintresse -.545 9,604 -.008 .955 
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En multipel regression genomfördes med stress som den beroende variabeln med de 

oberoende variablerna kön, ålder, socialt stöd och fritidsintresse. En signifikant model 

visade: F(5,44) = 2,538, p =.042. Modellen förklarar 13,6% av variansen i stress (Adjusted 

R2 = .136). Tabell 2 visar information från regressions coefficienten för prediktions 

variablerna. Den största beta-vikten hade kön -.364, p=.012. Pearsons korrelationstest, one-

tailed visar en signifikant trend med en negativ korrelation mellan stress och socialt stöd r 

= -.211, p =.071. Det visar också en signifikant negativ korrelation med kön r = -.397, p = 

<.005. 

Tabell 2 

Coefficient för stress i relation till beroende variabler 

Variable B SE B β p 

Kön -4,833 1,836 -.364 .012 

Ålder .012 .087 .018 .895 

Socialt stöd -1,039 .807 -.176 .205 

Fritidsintresse 2,384 3,925 .086 .547 

 

En multipel regression genomfördes med self-efficacy som den beroende variabeln 

med de oberoende variablerna kön, ålder, socialt stöd och fritidsintresse. En model visade: 

F(5,44) = 2,187, p =.073. Modellen förklarar 10,8% av variansen i self-efficacy (Adjusted 

R2 = .108). Tabell 3 visar information från regressions coefficienten för prediktions 

variablerna. Den största beta-vikten hade kön .353, p=.016. Pearsons korrelationstest, one-

tailed visar en signifikant positiv korrelation mellan self-efficacy och kön r = .348, p 

=.007. Det visar också en signifikant positiv korrelation med socialt stöd r = .258, p =.035. 

Tabell 3 

Coefficient för self-efficacy i relation till beroende variabler 

Variable B SE B β p 

Kön 3,151 1,253 .353 .016 

Ålder -.042 .059 -.098 .479 

Socialt stöd 1,032 .551 .260 .068 
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Fritidsintresse 1,511 2,678 .081 .576 

 

Ett oberoende T-test genomfördes för att se om det fanns en signifikant skillnad 

mellan könen på livskvalitet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen på 

livskvalitet. Den visade t(56) =-.837, p=.406, two-tailed. Tabell 4 visar skillnader i 

medelvärdet mellan könen, dock är skillnaden inte signifikant.  

Ett oberoende T-test genomfördes för att se om det fanns en signifikant skillnad 

mellan könen på stress. Den visade t(56) =2.806, p=.007, two-tailed.  Det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen på stress. Tabell 4 visar att det finns en skillnad på 

medelvärdet mellan könen på stress, kvinnor har högre medelvärde än män och har därför 

rapporterat att de upplever högre stress. 

Ett oberoende T-test genomfördes för att se om det fanns en signifikant skillnad 

mellan könen på self-efficacy. Den visade t(56) =-2.622, p=.011, two-tailed.  Det fanns en 

signifikant skillnad mellan könen på self-efficacy. Tabell 4 visar att det finns en skillnad på 

medelvärdet mellan könen på self-efficacy. Män har högre medelvärde och har därför 

rapporterat en högre grad av self-efficacy. 

Tabell 4  

Deskriptiv statistik med medelvärde (M) och standardavvikelse (S) för 

variabeln kön i relation till livskvalitet, stress och self-efficacy 

                             Stress                     Livskvalitet                    Self-efficacy 

 Kvinna M 19,3 S 7,6 M 59,1 S 18,2 M 29,0 S 4,4 

Man M 14,8 S 4,2 M 62,7 S 14,4 M 31,8 S 3,7 

 

Ett oberoende t-test gjordes för att se om det fanns en signifikant skillnad mellan kön 

och socialt stöd, efter att resultatet på multipel regression visade att Pearsons 

korrelationstest var signifikant mellan de beroende variablerna och socialt stöd. Det 

oberoende t-testet fann ingen signifikant skillnad mellan kön och socialt stöd. Den visade 

t(56) =-.726, p=.471, two-tailed. 
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Diskussion 

Stress 

Av den tidigare forskning som tagits upp om stress och kön så visade tre av fyra 

undersökningar att kvinnor var mer stressade än män (Antoniou et al., 2016; Skoda, 2016; 

Hallsten et al., 2002; Amr et al., 2008). Den sista undersökningen fann inga könsskillnader 

(Amr et al., 2008). Det resultatet som har framkommit i den här uppsatsen visar signifikant 

effekt för kön i betavikt och en negativ korrelation. Det innebär att kvinnor upplever högre 

nivåer av stress än män, likt studien som gjordes på lärare i Grekland där kvinnor upplevde 

en högre nivå av stress än män. Författarna diskuterar om de kvinnliga lärarna kan vara 

mer stressade på grund av miljön i klassrummen och elevernas beteende och att de ofta får 

ta med sig arbetet hem. Så stressen från jobbet möter sedan vardagsstressen (Antoniou et 

al., 2006). Studien som genomfördes av SIFO på uppdrag av Skoda visade att kvinnor är 

dubbelt så vardagsstressade som män (Skoda, 2016).  Även en svensk studie fann att 

kvinnor hade högre poäng än män på utbrändhet och de uppgav även mer stressrelaterad 

långtidssjukskrivning än männen. De diskuterar sina resultat utifrån vad kvinnorna i 

studien själva rapporterade som möjliga orsaker till att de kände en högre stress än män. 

Kvinnorna rapporterade att de hade en sämre ekonomisk situation och kände att de hade 

mindre kontroll över arbetet och livet än männen (Hallsten et al., 2002). En bidragande 

orsak till könsskillnaderna på stress kan vara att kvinnor har lägre self-efficacy och att det 

bidrar till deras ökade stress. Genom att de inte kan hantera och kontrollera stressorerna 

som de utsätts för lika bra som en person med hög self-efficacy, det här resultatet stämmer 

överens med det Bandura, (1997) diskuterar. Han menar att self-efficacy kan var en 

bidragande faktor till om vi blir påverkade av stress. En individ som utsätts för stressorer 

men som har förmågan att kontrollera dem får inte negativa effekter som en individ som 

utsätts för stressorer men inte har förmågan att kontroll dem (Bandura, 1997). 

Socialt stöd är en coping strategi som kan användas för att lättare hantera stress. 

Genom att använda den strategin så kan det minska stressen (Holt et al., 2012). Det 

stämmer överens med resultatet som visar att stress har en negativ korrelation med socialt 

stöd. Det innebär att låg stress resulterar i högt socialt stöd.  
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Det är intressant att det inte fanns könsskillnader på socialt stöd men att det finns 

könsskillnader på stress. Eftersom både män och kvinnor har lika högt socialt stöd men att 

kvinnor trots det rapporterar högre nivåer av stress. Det stämmer inte överens med tidigare 

teori om att socialt stöd kan användas för att minska stressen. En studie av Shumaker och 

Hill (1991) fann att kvinnor har högre socialt stöd och diskuterar att det kan bero på 

könsroller. 

Livskvalitet 

En studie som undersökte könsskillnader i livskvalitet fann att kvinnor hade rapporterat 

lägre värden på livskvalitet än män samt att de var mer deprimerade än män. De ansåg att 

skillnaden i livskvalitet kan bero på graden av depression (Bonsaksen, 2012). Resultatet i 

den här uppsatsen har inte funnit någon signifikant skillnad mellan könen på livskvalitet. 

Det enda som kan stödja studien är att mäns medelvärde var lite högre än kvinnors, 

resultatet var dock inte signifikant. Båda den här och den tidigare studien har ett litet urval, 

samt att den tidigare studien har ett skevt urval av män och kvinnor med tolv män och sex 

kvinnor. Det räcker inte med två studier för att avgöra om det finns en könsskillnad på 

livskvalitet. Mer forskning behövs eftersom det kan skilja sig beroende på studiernas urval.  

Den här studien har funnit att både betavikt och en positiv korrelation visar signifikant 

effekt för socialt stöd. Det betyder att hög livskvalitet resulterar i högt socialt stöd. Det 

finns ingen tidigare forskning som har undersökt livskvalitet i relation till socialt stöd på 

samma sätt som den här studien. Diskussionen utgår därför ifrån resultat i den här studien. 

En tänkbar förklaring till att socialt stöd bidrar till högre livskvalitet och tvärtom är att en 

del av BBQ som mäter livskvalitet innehåller just delen vänner och vänskap. Därför är det 

rimligt att en person som har bra socialt stöd också har högre livskvalitet.  

Self-efficacy 

Det finns inte mycket forskning på könsskillnader för self-efficacy, men en studie fann att 

män hade högre self-efficacy än kvinnor. Den studien undersökte self-efficacy och hur det 

påverkade deras matematiska problemlösning. De diskuterar att det är därför männen 

lyckades bättre, för om kvinnor inte tror på sig själva så kan de inte heller lyckas. (Pajares 

& Miller, 1994). En annan studie fann liknade resultat, där hade män högre self-efficacy på 
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områdena matematik, dator och social vetenskap och kvinnor hade högre på ”language 

arts”. De fann att könsskillnaderna ökade i takt med att åldern ökade, samt att det behövde 

göra fler studier för att kunna konstatera vad könsskillnaderna beror på (Huang, 2013). 

Även om den här uppsatsen inte har fokus på akademisk self-efficacy så har resultatet 

påvisat en könsskillnad likt de tidigare studierna, det visar signifikant effekt för kön i 

betavikt och en positiv korrelation. Män rapporterade högre self-efficacy än kvinnor och 

det resulterade i ett signifikant resultat. En tänkbar förklaring till varför män har högre self-

efficacy är att kvinnor, likt tidigare studie inte tror på sig själva i den mån som männen 

gör. Det behövs mer forskning på det här området för att kunna utreda just vad det är som 

påverkar könsskillnaderna på self-efficacy.  

Self-efficacy har en positiv korrelation med socialt stöd det är intressant eftersom det 

är möjligt att det sociala stödet bidrar med uppmuntran som ökar individens tilltro till sig 

själv och därför bidrar till högre self-efficacy.  

Stress, livskvalitet och self-efficacy 

Stress och livskvalitet har en negativ korrelation det går att se kopplingar till tidigare 

studier som förklarar resultatet. En studie fann att kvinnor förutom högre stress och 

utbränning även rapporterade att de hade det sämre ekonomisk och mindre kontroll över 

arbetet och livet än männen (Hallsten et al., 2002). Pengar och karriär är två av de områden 

som kan påverkar livskvalitet. Även hälsan är en viktig aspekt på livskvalitet och för en del 

som lider av stress så leder det till utbrändhet och det drar ner livskvaliteten. (Frisch, 

1994). En annan studie fann att kvinnliga lärare var mer stressade än männen på grund av 

miljön som de hade i klassrummet bland annat och att stressen från jobbet följde med dem 

hem och möttes av vardagsstressen (Antoniou et al., 2002). Det är också en möjlig 

förklaring till varför det påverkar livskvalitet eftersom även miljön runt om oss och vår syn 

på livet påverkar livskvalitén. Om jobbstressen och vardagsstressen byter av varandra eller 

krockar med varandra så känns det troligt att det även skulle påverka synen på livet åt det 

negativa hållet och dra ner livskvalitet.  
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Livskvalitet och self-efficacy  

Det finns en positiv korrelation mellan livskvalitet och self-efficacy, self-efficacy handlar 

om tilltron till sig själv och en del av BBQ som mäter livskvalitet handlar om just 

individen som person och dess syn på olika områden. Det är rimligt att en hög tilltro till sig 

själv också genererar högre livskvalitet eftersom en person med hög self-efficacy har större 

chans att lyckas med det de vill och det borde också leda till att det är nöjda med sitt liv 

och får högre livskvalitet.  

Stress och self-efficacy  

Stress och self-efficacy har en negativ korrelation det går att se kopplingar mellan dem. 

Self-efficacy kan bidra till en känsla av att ha kontroll som gör att en individ kan hantera 

stressorer bättre så de slipper de negativa effekterna av stress. En person som har låg self-

efficacy känner inte den kontrollen och blir därför påverkad av stressen (Bandura, 1997).  

Metodologisk diskussion 

En praktisk implikation är att det var svårt att se till så könsfördelningen i uppsatsen blev 

så jämn som möjligt. Det slutade till slut med 30 kvinnor och 28 män, idealt hade det varit 

lika många män som kvinnor. Enkäten låg ute så länge som möjligt men inga nya deltagare 

tillkom och därför så avslutades den med 30 kvinnor och 28 män. Att det inte blev en 

jämnare könsfördelning har inte påverkat resultatet, eftersom resultatet trots det påvisade 

könsskillnader. 

Den här studien använder sig av kvantitativ metod vilket ansågs vara bäst för den här 

typen av undersökning. Hade den genomförts med en kvalitativ metod så hade 

deltagarantalet i studien minskat till ett väldigt litet urval. Det hade givit ett djupare fokus 

på individnivå där möjligheterna till att utforska orsakerna hade varit bättre. Urvalet hade 

dock varit så litet så möjligheterna för att applicera det till verkligheten hade inte varit lika 

stora. Eftersom den här studien vill undersöka könsskillnader på livskvalitet, stress och 

self-efficacy så var kvantitativ metod bäst lämpad. Alla de områdena hade sedan tidigare 

färdigutvecklade testformulär vars validitet och reliabilitet hade testats. Det hade varit 

intressant att göra en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod där deltagarna först 
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får göra GSE, PSS-10 och BBQ, för att sedan gå vidare med kvalitativa intervjuer där 

orsakerna kan undersökas mer. Det hade dock blivit en för omfattande studie i detta fall.  

Den här studien skulle undersöka om det fanns några könsskillnader, vilket det fanns 

på två av tre områden. Det fanns skillnader på stress och self-efficacy men inte på 

livskvalitet. Under de undersökningar visade det sig att socialt stöd som undersöktes som 

en oberoende variabel för att se om det skulle påverka de beroende variablerna påverkade 

alla de beroende variablerna. Det var ett oväntat fynd, eftersom det oftast nämns som något 

som kan påverka stress, men det påverkade även livskvalitet och self-efficacy. 

Korrelationen mellan stress och socialt stöd visade en signifikant trend, flera deltagare i 

studien hade varit gynnsamt och lett till en starkare korrelation. Det var även oväntat att det 

inte fanns könsskillnader på alla de beroende variablerna utan bara på två eftersom tidigare 

studier har funnit könsskillnader, men det kan som sagt bero på urvalet.  

Av de två andra oberoende variablerna fritidsintresse och ålder så var det ingen av de 

som visade sig påverkar de beroende variablerna när de undersöktes i en multipel 

regression. Det är intressant att fritidsintresse inte var med och påverkade eftersom det är 

en del av BBQ (Lindner et al., 2016). Ålder visade sig inte heller påverka de beroende 

variablerna, det finns tidigare studier som visar att det påverkar men även tidigare studier 

som inte har funnit att det påverkar. Urvalet styr troligtvis om ålder påverkar, det är till 

exempel troligt att man skulle kunna se en skillnad i ålder på stress när personen befinner 

sig i småbarnsåren och försöker hinna med allt som måste göras i jämförelse med när 

personen är pensionär och inte behöver hinna med att jobba och ta hand om barn. Det är 

möjligt att om den här studien gjordes en gång till så kanske det nästa gång hade funnits 

skillnader i ålder på grund av att de var ett annat urval.  

För framtida forskning så skulle det vara intressant med en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa metoder som nämnts ovan för att kunna fokusera mer på orsakerna till 

varför kvinnor t ex har högre stress och vad som orsakar könsskillnaderna. Denna studie 

syftade endast till att undersöka om det fanns könsskillnader, inte vad som möjligen kan 

orsaka dessa skillnader. Genom att utgå från detta resultat kan framtida forskning 

undersöka de bakomliggande orsakerna för könsskillnader djupare.  
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