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The aim of this study was to examine the relations between women’s 
perceived stress off the job (dependent variable), responsability for 
household chores, emotional support, number of children living at 
home,  neuroticism  and  age  (independent  variables).  Comparisons 
between  the  present  sample  and  two  independent  samples  from 
previous  research  were  made  with  regard  to  perceived  stress  and 
neuroticism.  The  sample  of  this  study  consisted  of  186  women 
working in the fields of health care and geriatric care. The results 
showed that perceived stress correlated positively with neuroticism 
and  number  of  children  and  negatively  with  emotional  support, 
though the effectsizes for number of children and emotional support 
were  fairly  small.  Neuroticism  was  the  strongest  predictor  for 
perceived stress. Implemented comparisons showed that the present 
sample reported significantly higher levels of perceived stress and 
neuroticism than the two independent samples. 

Keywords:  women, perceived stress off the job, responsability for  
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Många länder, såsom Sverige och Norge, har sett en dramatisk ökning av sjukfrånvaro de 

senaste  tio  åren,  speciellt  bland  kvinnor,  till  följd  av  hälsoproblem  som  utbrändhet, 

depression,  muskelvärk,  huvudvärk  och  mag-  och  tarmproblem.  De  flesta  av  dessa 

hälsoproblem anses vara stressrelaterade (Lundberg, 2005). 

Många studier pekar på att kvinnor kan vara en riskgrupp när det kommer till stressrelaterad 

ohälsa.  En  studie  gjord  i  Norge  av  Sandanger,  Nygård,  Sorensen  och  Moum  (2004) 

undersökte om kvinnors hälsa var mer känslig för omgivande stress än mäns. Detta gjordes 

genom att antalet rapporterade stressfulla livshändelser under det senaste året och nivå av 

stress på  arbetet  jämfördes  med hänseende till  kön,  ålder  samt symptom som ångest  och 

depression. Studien omfattade 626 kvinnor och 651 män. Resultaten visade att kvinnor hade 

högre poäng på ångest- och depressionssymptom. Unga kvinnor upplevde en större mängd 

stressande förhållandehändelser, sjukdomshändelser och händelser i det sociala nätverket än 

unga  män.  Generellt  sett  ökade  symptompoängen med högre  nivåer  av  stress.  För  stress 

överlag betydde att vara kvinna, att vara gammal, att ha en hög nivå av stress att ångest- och 

depressionssymptomen ökade. Slutsatsen som drogs var att stress var starkare relaterat till 
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symptom bland kvinnor än män vilket antyder en större känslighet för omgivande stress och 

för stress av somatiska sjukdomar bland kvinnor. 

Även Frankenhaeuser et al. (1989) har i sin forskning funnit könsskillnader med hänseende 

till  stress  i  en  studie  gjord  på  företaget  Volvo.  Man  undersökte  där  kvinnor  och  män  i 

chefsposition såväl som vanliga arbetare. Kvinnorna och männens stressreaktioner visade sig 

vara liknande under arbetstid. Däremot uppstod könsskillnader i stressnivåer efter arbetstid, 

där männens stressnivå gick ner relativt snabbt efter arbetsdagen medan kvinnornas stressnivå 

ökade. Dessa forskningsresultat har i förevarande studie bidragit till att undersöka eventuella 

bakomliggande faktorer till kvinnors stress utanför arbetstid. 

Stress

Stress kan ses som en yttre påverkan som ger grund till både inre fysiologiska och 

psykologiska förändringar eller avvikelser som kan utvecklas till en fara för individen (Rydén 

& Stenström, 2000). 

Lazarus  (1984)  menar  att  stressreaktioner  uppkommer  genom  att  vi  först  gör  en  primär 

tolkning av en yttre händelse, stressor. Denna tolkning bedömer om händelsen har en positiv 

neutral eller negativ innebörd för personen. Om denna stressor upplevs som ett hot eller en 

utmaning görs en sekundär tolkning där personen uppskattar om den har tillräckliga resurser 

för  att  avvärja  hotet  eller  klara  av utmaningen.  Beroende på  denna uppskattning reagerar 

sedan kroppen med fysiologiska och kognitiva beteendemässiga reaktioner. Bedömningen av 

situationen är alltså minst lika viktig för vårt hälsotillstånd. Det är viktigt att tänka på att 

omgivande stress för en person inte alltid handlar om svåra livshändelser såsom förlust av en 

närstående.  Vår  vardag  är  fylld  av  mindre  allvarliga  stressupplevelser  såsom för  mycket 

ansvar på jobbet, att känna sig ensam eller att ha ett bråk med sin partner. Dessa dagliga 

bekymmer är  för  visso mindre omfattande  än stora  livskriser  men kan dock ha en större 

påverkan på vår anpassning och hälsa (Lazarus, 1984). Måttlig stress behöver inte innebära 

ohälsa  utan  kan  i  stället  öka  vår  prestation.  Stressreaktioner  har  varit  viktigt  för  vår 

överlevnad och för att skydda kroppen. I dagens moderna samhälle kan dock vissa av dessa 

kroppsliga reaktioner orsaka mer skada än skydd. Problemet ur hälsosynpunkt verkar snarare 

vara bristen på vila och återhämtning än den absoluta nivån av stress (Lundberg, 2005).

Hans Selye var en av de första som förde samman stress och ohälsa. Han utvecklade och 

arbetade fram begreppet generella adaptionssyndromet. Han menar att oavsett vilken typ av 

stressorer vi utsätts för (emotionella eller fysiska) så leder de till biologiska reaktioner (GAS) 
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som ett sätt för kroppen att försvara oss mot hot. GAS består av tre olika skeden: alarmfasen, 

motståndsfasen och utmattningsfasen. I alarmfasen (1) gör sig kroppen redo för att försvara 

sig mot hot. Det sympatiska nervsystemet ser till att hjärtfrekvensen och muskelanspänningen 

ökar. Syreupptaget förbättras genom ökad andningsfrekvens och vi svettas för att balansera 

kroppstemperaturen.  Det  sympatiska  nervsystemet  stimulerar  även  binjurarna  att  frigöra 

katekolaminerna  adrenalin  och  noradrenalin.  Hypothalamus  (hjärnans  stresscentrum)  har 

verkan på hypofysen under stress, vilket i sin tur leder till att hormonet adrenokortikotropt 

frigörs och detta stimulerar binjurebarken att insöndra kortikosteroider, till exempel kortisol. 

I motståndsfasen (2) försöker kroppen bevara och hålla fast vid sitt motstånd mot det som 

utgör  stressfaktorn.  Slutligen  i  utmattningsfasen  (3)  ger  kroppen  upp  motståndet  av  ren 

utmattning. De hormoner som producerats i  väldigt stor mängd under motståndsfasen kan 

reduceras kraftigt, liksom viktiga mineraler, vilket leder till en kroppslig ojämvikt och man 

befinner sig då i riskzonen för att dö (Rydén & Stenström, 2000).

Lundberg  (2005)  skriver  att  stresshormonerna  adrenalin,  noradrenalin  och  kortisol  ofta 

används som objektiva stressindikatorer hos en individ. Adrenalin och noradrenalin har blivit 

sammankopplade med hjärt- och kärlsjukdomar som högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. 

Stresshormonet  kortisol  har  blivit  sammankopplat  med  hjärt-  och  kärlsjukdomar,  typ  2-

diabetes,  försämrad  kognition  och  försämrat  immunförsvar.  Kortisol  har  en  anti-

inflammatorisk effekt och en kronisk hög nivå av kortisol försämrar därför immunförsvaret.

Stress undersöks även med hjälp av självskattningsformulär. En svensk studie som prövade en 

översättning av Perceived stress scale (PSS) skapad av Cohen, Kamarck och Mermelstein 

(1983)  utfördes  av  Eskin  och  Parr  (1996).  Deltagarna  i  studien  var  43  kvinnliga  och  44 

manliga universitetsstudenter. Medelåldern för kvinnor var 24 år (SD=5.5) och för män 27 år 

(SD=7.0). De svenska studenterna visade sig vara signifikant mer stressade än de amerikanska 

studenterna som deltog i studien av Cohen et al. I Eskin och Parrs studie var medelvärdet för 

upplevd stress M= 24.4 (SD=7.2) för kvinnor och M=24.4 (SD=8.7) för män (Eskin & Parr, 

1996).

Kvinnors stress och dubbla roller

När det kommer till stressreaktioner har man i flera studier funnit skillnader mellan män och 

kvinnor. Som tidigare nämnt har en studie gjord i Norge av Sandanger et al. (2004) visat att 

kvinnor verkar  vara mer  känsliga  för  omgivande stress än män.  Man fann att  sambandet 
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mellan nivån av upplevd stress och symptom, såsom ångest och depression, var starkast bland 

kvinnor.  Weekes,  MacLean och Berger  (2005) använde sig av frågeformulär  för att  i  sin 

studie undersöka vilken predicerande effekt upplevd stress och exponering för stress hade på 

negativa hälsosymptom bland män och kvinnor. Deltagarna var 65 unga kvinnor och 42 unga 

män.  Stressexponering  mättes  genom  rapporterade  stressorer  såsom  arbets-  och 

familjerelaterade problem och dagliga bekymmer som till exempel trafikköer. Upplevd stress 

mättes genom en stress-skala, en depressions- skala och state-traite anxiety skalor.  Resultaten 

visade att kvinnorna rapporterade högre nivåer av exponering för stress än män. För båda 

könen korrelerade  stressexponering  positivt  med  hälsoproblem.  När  det  kom till  upplevd 

stress, hade denna ett starkt samband med hälsoproblem endast bland kvinnorna. Weekes et 

al.  konkluderar i denna studie att exponering för stress verkar vara en bättre prediktor för 

negativa hälsoproblem än upplevd stress.

Frankenhaeuser et al (1989), vars studie introducerades kort i inledningstexten, undersökte på 

arbetsplatsen Volvo kvinnors och mäns stressnivåer under arbetstid på arbetsplatsen,  efter 

arbetstid i hemmet samt i hemmet under en ledig dag. Urvalet var 30 kvinnor och 30 män 

bestående av både chefer och arbetare. Stressnivåerna mättes med hjälp av stresshormoner 

såsom  adrenalin  i  blod  och  urin  samt  mätningar  av  blodtryck.  Man  fann  i  studien  att 

stressreaktionerna  mellan  könen  var  likartade  under  arbetstid.  Könsskillnaderna  i 

stressreaktioner  framkom  istället  efter  arbetstid.  Efter  arbetsdagen  sjönk  männens 

stresshormoner och blodtryck relativt snabbt, man kunde skaka av sig stressen från arbetet. 

För  kvinnorna  däremot  höll  sig  blodtrycket  konstant  högt  efter  arbetstid  och 

stresshormonsutsöndringen  ökade.  Även  under  den  lediga  dagen  var  kvinnors  nivåer  av 

noradrenalin höga. Studien kom fram till att kvinnor, och särskilt de kvinnliga cheferna, hade 

svårare att slappna av och stressa ner efter arbetet.  Data från frågeformulär och intervjuer 

indikerade att kvinnors oavlönade arbete i hemmet utgjorde en stor del i att förklara dessa 

skillnader, något som också bekräftats i andra studier (Lundberg, 1996). 

Bekker, de Jong, Zijlstra och van Landeghem (2000) analyserade hälso- och stresseffekter 

med hänseende till kombinerandet av arbete och familjeomsorg. Studien, som omfattade 54 

kvinnor  och  män,  beaktade  faktorer  såsom självrapporterad  hälsa  samt  psykologiska  och 

fysiologiska stressreaktioner.  Resultaten visade att  kombination av arbete  och barnomsorg 

bland kvinnor korrelerade med högre nivåer av psykologisk stress. Kvinnorna med barn var 

således mer stressade än kvinnorna utan barn. I kontrast rapporterade männen som hade barn 

likvärdig eller till och med mindre psykologisk stress än män utan barn. Slutsatsen var att 
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kvinnorna med barn var den grupp med högst psykologisk stress, och att  uppfyllandet av 

multipla roller kan vara en börda för kvinnor (Bekker et al., 2000). 

I linje med Frankenhaeuser et al. (1989) fann Aryee (1993) i en studie av 95 stycken familjer i 

vilka  båda  föräldrarna  gör  karriär  att  utbrändhet  bland  kvinnor  påverkades  av  såväl 

arbetsstress som icke arbetsrelaterade stressorer, medan mäns utbrändhet endast påverkades 

av arbetsstress. Faktorer såsom bland annat rollkonflikt, ett icke flexibelt arbetsschema och 

upplevelsen av partnerns stöd påverkade utbrändhet bland kvinnorna, men inte bland männen. 

Resultaten förklarades med de socialiserade könsroller som innebär att kvinnor förväntas att 

ta  mer  ansvar  för  det  obetalda  arbetet  i  hemmet.  Faktorer  såsom  ett  icke  flexibelt 

arbetsschema gör det då svårare för kvinnor att hinna med sina multipla roller och kan öka 

utbrändhet  hos  kvinnor.  Resultaten  visade  även  att  utbrändhetssymptom  rapporterades  i 

signifikant högre grad hos kvinnor (Aryee, 1993). 

Wortman, Biernat och Lang (1991) menar att  det  är  särskilt  påfrestande för kvinnor med 

krävande jobb att försöka kombinera arbete och familj. Män med krävande jobb har ofta en 

partner som tar på sig huvudansvaret för hushåll och barnomsorg medan kvinnor i samma 

yrkessituation  oftast  inte  har  denna  möjlighet.  Som en  följd  av  detta  måste  kvinnor  ofta 

hantera högt uppdrivna krav på såväl arbetet som i hemmet, vilket innebär en stor stressfaktor 

(Wortman et al., 1991). 

Statistik gällande arbete som inte tar hänsyn till det osynliga, obetalda arbetet missgynnar 

kvinnor.  Ett  stort  projekt  i  Amerika  på 1980-talet  visade bland annat  att  kvinnor  ägnade 

dubbelt så mycket tid åt barnavård och tre gånger så mycket tid åt hushållsarbete än män. 

Trots att de flesta kvinnorna endast yrkesarbetade deltid var deras totala arbetsbörda större än 

männens,  80  timmar/vecka  jämfört  med  68  timmar/vecka.  Vid  giftermål  ökade  tiden 

kvinnorna  lade  ned  på  hushållsarbete,  medan  det  omvända  var  förhållandet  för  männen 

(Frankenhaeuser, 1997). Detta är inte endast ett fenomen i andra länder eller för den äldre 

generationen. 

Lundberg,  Mårdberg och Frankenhaeuser  (1994)  visade i  sin  studie,  som omfattade  cirka 

1200 yrkesarbetande svenska män och kvinnor, att de traditionella könsskillnaderna när det 

kommer  till  ansvar  för  hushållsarbete,  barnomsorg  och  dylikt  kvarstår.  De använde sig  i 

studien av termen Total Work Load (TWL). TWL innefattar alla aktiviteter som ökar på den 

totala  arbetsbördan,  betalt  såväl  som obetalt  arbete.  Studien  visade  att  kvinnor  upplevde 
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avsevärt mer stress, fler rollkonflikter mellan arbete och familj, samt högre arbetsbelastning 

än män.  Kvinnors dubbelroll, som leder till en hög arbetsbelastning, handlar inte bara om 

antal jobbade timmar på arbetet och i  hemmet. Det handlar även om vem som har själva 

ansvaret för att alla obetalda göromål såsom hushållssysslor, barnomsorg och så vidare blir 

utförda.  Kvinnorna  i  studien  hade  huvudansvaret  för  nästan  allt  hushållsarbete  och 

barnomsorg. De hade också en större arbetsbelastning än män och denna belastning ökade 

systematiskt  med  antalet  hemmavarande  barn.  I  familjer  med  tre  eller  fler  barn  ökade 

könsskillnaden i arbetsbörda till 20 timmar/vecka. Den totala arbetsbördan verkade vara som 

tyngst  mellan  åldrarna  35-40  år.  Till  följd  av  detta  minskade  också  arbetsbördan  för  de 

kvinnor som var äldre än 40 år och kanske därmed inte hade många hemmavarande barn. I de 

få fall där männen tog lika mycket ansvar för det obetalda arbetet  i  hemmet upplevde de 

samma ökade arbetsbörda och rollkonflikt som kvinnorna. Skillnaden är att männen i mycket 

högre grad själva tycks välja om de vill engagera sig i hemmet eller inte. Män har inte samma 

förväntningar från omgivningen och lika höga krav på sig själva, när det kommer till obetalt 

arbete i hemmet, som kvinnorna (Lundberg et al, 1994). 

Som vi tidigare nämnt har kvinnor en högre grad av sjukfrånvaro än män. Frankenhaeuser 

(1997) menar att en av orsakerna till detta kan vara kvinnors sämre arbetsvillkor. Men hon 

påpekar också att kvinnors hemarbete i kombination med lönearbetet ger en arbetsbörda som 

inte ger mycket tid över för återhämtning, och att detta är påfrestande. 

En  studie  som  behandlade  kvinnors  återhämtning  från  arbetsstress  gjordes  av  Lundberg, 

Lindfors  och Thiele  (2006).  Urvalet  för  studien  var  241 kvinnor  arbetande  inom vården. 

Kvinnorna fick själva rapportera hur de upplevde att de kunde återhämta sig efter arbetsdagen 

och man mätte även deras värden för bland annat blodtryck, blodlipider och triglycerider. Det 

visade sig att de kvinnor som rapporterade dålig återhämtningsförmåga, kände sig utmattade, 

upplevde stor mental och fysisk trötthet efter arbetet och hade frekventa sömnproblem var den 

grupp av kvinnor som var i störst risk för framtida ohälsa (Lundberg et al., 2006).

Många studier har således visat på könsskillnader när det kommer till stressreaktioner som 

kan leda till ohälsa. Men det finns även studier som inte renderat samma slutsatser. Steptoe, 

Lundwall  och Cropley (2000) undersökte i sin studie om kön, civilstånd och föräldraskap 

hade samband med blodtryck och hjärtrytm hos yrkesarbetande män och kvinnor under och 

efter  arbetstid.  Urvalet  i  studien  bestod  av  102  kvinnor  och  60  män.  De  fysiologiska 

variablerna mättes med en ambulerande blodtrycksmätare. Resultaten visade ingen signifikant 
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könsskillnad i blodtryck och hjärtrytm under eller efter arbetstid. Däremot fanns skillnader i 

ovan nämnda med hänseende till familjestruktur. När skillnader i blodtryck studerades dagtid 

gentemot kvällstid så visade det sig att föräldrar som rapporterade sig ha ett starkt socialt stöd 

var den enda gruppen som uppvisade en minskning i  blodtryck på kvällen.  Denna studie 

påvisar därmed socialt stöd som en buffert mot stress (Steptoe et al., 2000).

Socialt stöd 

Moss (1973) refererade till socialt stöd som ”den subjektiva känslan av tillhörighet, att vara 

accepterad eller att vara älskad, att vara behövd för ens egen del och för vad man kan göra”  

(s. 237). Det var först under sent 1970-tal och tidigt 1980-tal som man började reflektera i 

något  andra  banor  kring  socialt  stöd.  Det  vill  säga  mellanmänskligt  stöd  i  termer  av 

kommunikation, feedback, uttrycksfulla band personer emellan och interpersonligt utbyte av 

hjälp och bekräftelse (Schaefer, Coyne & Lazarus, 1981, refererad i Albrecht, Burleson & 

Goldsmith.  1994).  Socialt  stöd  är  en  form av  mänsklig  kommunikation  som utspelar  sig 

mellan människor inom vanliga och ovanliga situationer och livshändelser i  deras vardag. 

Olika typer av relationer exempelvis mellan vänner, arbetskamrater, chefer och släktingar kan 

påverka vårt  välmående både fysiskt och emotionellt.  Socialt  stöd kan hjälpa personer att 

återhämta sig  från sjukdom och lidande,  men stödet  kan även vara en hjälpande faktor  i 

konfliktsituationer (Albrecht et al. 1994).

Walker, MacBride och Vachont (1977) anser att socialt stöd omfattar de personliga relationer 

med vilka man bibehåller sin sociala identitet och får emotionellt stöd, instrumentellt stöd, 

tjänster, upplysning och nya sociala kontakter. Albrecht och Adelman (1987) menar att socialt 

stöd kan öka vår motståndkraft mot infektioner och sjukdomar och kan även bidra till att vi 

lever  längre,  intensifiera  vår  psykologiska  anpassning  och  vår  upplevelse  av  den  egna 

kapaciteten. 

Det har visat sig att kvinnor har ett bättre socialt stöd jämfört med män och att de även är 

bättre på att använda sig av stödet när de drabbas av problem. Det har även fastställts att män 

har större form av nätverk om man ser till själva omfånget, medan kvinnor har mer ihållande 

och personligt djupgående nätverk. Kvinnor är i större grad de som får mottaga socialt stöd, 

men även de som i större mån får ge socialt stöd till andra (Belle, 1987, refererad i Barnett, 

Biener & Baruch, 1987). Stödjande sociala nätverk har visat sig vara relaterat till lägre nivåer 

av stress (McCubbin, Joy, Cauble, Comeau, Patterson & Needle, 1980). Rydén och Stenström 

(2000)  antar  spekulativt  att  kvinnors  kvalitativt  olikartade  nätverkssituation  jämfört  med 
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männens kan verka som en buffert mot ohälsa. Samtidigt menar de att kvinnors djupgående 

och breda kontaktnät både vad det gäller arbets-, familje- och vänskapsrelationer, kan leda till 

en  nätverksbelastning  (network  strain)  vilket  sedermera  kan  leda  till  ohälsa.  Carlson  och 

Perrewé (1999) menar att den mängd socialt stöd en individ har i en specifik situation kan 

påverka hela stressprocessen. 

I  en  studie  gjord  i  USA av  121  arbetande  mödrar  undersökte  man  fyra  olika  problem i 

vardagen (arbete- och familjekonflikter, stress, otillräcklighet i förhållande till hushållsarbete 

och barnpassning och deras upplevelse av dubbla förpliktelser) och om dessa problem kunde 

underlättas  om man  upplevde  ett  gott  socialt  stöd  från  sin  partner.  Resultaten  visade  att 

kvinnorna upplevde problemen på en moderat till hög nivå och att dessa resultat korrelerade 

negativt  med kvinnornas upplevelse av socialt  stöd från partner.  Den upplevda bristen av 

socialt stöd från partnern visade sig vara relaterat till den ojämna uppdelningen av ansvar för 

hushållssysslor och barnpassning (Rees Edwards, 2006).

Carlson och Perrewé (1999) visade i en studie av 403 respondenter på ett statligt departement 

i USA att socialt stöd kan minska sannolikheten att individen upplever olika stressorer och 

tidskrav.  Forskarnas  syfte  var  att  studera  vilken  roll  socialt  stöd  hade  i  familj-  och 

arbetskonflikter. Dessa författare menar att socialt stöd kan vara en copingstrategi till arbets- 

och familjekonflikter och att ett förebyggande socialt stöd verkar som en buffert mot framtida 

stressorer (Carlson & Perrewé, 1999).

Personlighet

Många skadliga effekter av stress på hälsan ackumuleras under en längre tid och beror därför 

på långvarig och upprepad stress. Denna typ av stress är i sin tur mer benägen att påverkas av 

varaktiga  personlighetsfaktorer  än  övergående  bedömningar  och  hanteringsstrategier. 

Personlighet påverkar inte bara bedömningen och hanteringen av stress utan spelar också en 

väsentlig roll i uppkomsten av stressfulla situationer (Vollrath, 2001).

När det kommer till stressfyllda beteenden och personlighetsfaktorer som leder till ohälsa är 

typ A-beteende en välkänd beståndsdel.  Detta beteende karaktäriseras av personer som är 

dominanta, otåliga, tävlingsinriktade och som alltid har bråttom. Faktorer såsom tidspress, 

stor arbetsbörda,  konkurrens och betungande ansvar kan bidra till  utvecklandet av typ A-
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beteende  och  dess  sjukdomsrelaterade  följder.  Typ  A-beteende  verkar  dock  vara  mindre 

tillförlitligt i att förespå ett stressfyllt beteende hos kvinnor (Lundberg, 1996). 

Neuroticism, eller trait anxiety, är en personlighetsfaktor som i flera studier visat sig korrelera 

med stress, det är även förevisat att neuroticism är vanligare bland kvinnor än män. 

Det  finns  flera  olika  synonymer  till  neuroticism  såsom  emotionell  instabilitet, 

ångestbenägenhet och negativ affekt. Oavsett benämning så inbegriper neuroticism att man är 

känslig för negativa känslor. En person som är hög på neuroticism kan till sitt sätt vara lynnig, 

snarstucken, lättretlig, ängslig, instabil, pessimistisk och ha en benägenhet att klaga mycket. 

Eysenck  menar  att  personer  som är  höga  på  neuroticismdimensionen  har  en  tendens  att 

överreagera när de stöter på frustrationer och problem. Dessa personer har svårare att komma 

i balans efter en upprörande situation. De oroar sig även konstant över diverse dimensioner i 

sitt liv såsom sin hälsa, sina sociala kontakter, sitt arbete, sin framtid och så vidare. Dessa 

personer  har  ofta  perioder  av  irritation  och  upprörs  ofta  av  futiliteter  (Eysenck,  1990, 

refererad i Larsen & Buss, 2005). 

Forskning har visat att neuroticism och trait anxiety är signifikanta prediktorer för ångest och 

andra  negativa  känslotillstånd  under  stressfyllda  situationer  (Eysenck  &  Eysenck,  1985 

refererad  i  Vollrath,  2001).  Neuroticism  är  kopplat  till  större  stressexponering,  negativa 

situationsbedömningar och att man bedömer hot som ansenligare jämfört med personer som 

inte  uppvisar  detta  karaktärsdrag.  Dessa  personer  underskattar  även  sina  resurser  och 

använder sig av mindre effektiv coping (Vollrath, 2001). 

I en studie av Penley och Tomaka (2002) undersöktes om och hur personlighetsfaktorerna i 

Big  five  (Neuroticism,  Extraversion,  Openness,  Agreeableness  och  Conscientiousness) 

korrelerade med stress och copingprocesser. Deltagarna var 97 stycken manliga och kvinnliga 

universitetsstudenter som fick förbereda och hålla ett tal inför publik. Efter talet rapporterade 

deltagarna  sina  emotionella  reaktioner  och  copingstrategier  som använts  under  uppgiften. 

Resultaten visade att neuroticism korrelerade positivt med upplevd stress och negativa känslor 

såsom ångest, rädsla, skuld, självförakt och skam (Penley & Tomaka, 2002).

Oswald,  Zandi,  Nerstadt,  Potash,  Kalaydjian  och  Wand  (2006)  undersökte  i  en  studie 

samband mellan personlighetsfaktorer och kortisolutsöndring vid stress. Deltagarna var 68 

kvinnor och män som fick undergå ett psykologiskt stresstest i labratoriemiljö, bestående av 
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en  10  minuter  lång  tal-  och  räkneövning.  Resultaten  visade  att  kortisolutsöndringen  vid 

stresstestet  överensstämde  med  personlighetsfaktorer  på  ett  könsspecifikt  sätt.  Bland 

kvinnorna hade kortisolutsöndringen samband med hög nivå av neuroticism, men inte bland 

männen. Dessa författare menar att tidigare forskning visat att kortisolutsöndring vid stress 

har observerats hos deprimerade patienter. De menar vidare att deras funna samband mellan 

neuroticism och kortisolutsöndring vid stress bland icke deprimerade kvinnor kan innebära att 

dessa kvinnor kan vara i riskzonen för depression på grund av deras stressreaktion (Oswald et 

al.,  2006).  Kennedy  &  Hughes  (2004)  fann  i  linje  med  Oswald  et  al.  att  neuroticism 

korrelerade positivt med stressreaktioner. Studien omfattade 50 kvinnor som fick utföra en 

ansträngande och stressande räkneuppgift under tidspress. Deltagarnas blodtryck mättes innan 

och efter  räkneuppgiften  och  de  fick  även fullfölja  ett  antal  personlighetsformulär  såsom 

EPQ-R och STAI. Resultaten visade att neuroticism hade starkt samband med en ökning av så 

väl systoliskt som diastoliskt blodtryck under stress.

Martin och Lynn (1997) undersökte data från 37 nationer som behandlade könsskillnader i 

Eysencks tre personlighetsdimensioner: extraversion, neuroticism och psykoticism. Det mest 

framträdande fyndet i resultatet visade att kvinnor i alla 37 nationerna hade högre medelvärde 

på neuroticism än män. Skillnaden var signifikant i alla nationer utom en (Sri Lanka). Gotlib 

och Goodwin (2004) bekräftade denna könsskillnad. Målet med deras studie var att avgöra 

sambandet  mellan  kön  och  personlighetsfaktorerna  i  Big  five  och  att  studera 

personlighetsfaktorernas  roll  i  sambandet  mellan  kön  och  depression.  Undersökningen 

omfattade  3032  personer  som  fyllde  i  ett  frågeformulär  och  deltog  i  en  telefonintervju. 

Neuroticism  var  signifikant  högre  bland  kvinnor  än  män.  Det  visade  sig  dessutom  att 

neuroticism låg till grund för en stor del av könsskillnaderna i depression. Könsskillnaderna 

var  nämligen  inte  signifikanta  då  man  kontrollerade  för  neuroticism.  Anledningarna  till 

könsskillnaderna i neuroticism är oklara. Gotlib och Goodwin tror att sociala influenser från 

tidig ålder kan påverka kvinnor och män olika och kan leda till olika sätt att hantera och 

uppleva världen.

Vissa  studier  gör  gällande  att  neuroticism minskar  med ålder.  I  en  studie  av Spielberger 

(1983)  rapporterade  yngre  arbetande  kvinnor  (under  50  år)  signifikant  högre  nivåer  av 

neuroticism än sina äldre kvinnliga kollegor. För tre olika åldersgrupper var medelvärdena 

som  följer:  19-39  år  M=36.2  (SD=9.5),  40-49  år  M=35.0(SD=9.3),  50-69  år  M=31.8 

(SD=7.8) (Spielberger, 1983). 
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Sammanfattningsvis  har  studier  visat  att  kvinnor  tenderar  att  vara  mer  stressade  än  män 

(Sandanger  et  al.,  2004;  Weekes et  al,  2005; Frankenhaeuser et  al.,  1989).  Kvinnor utför 

generellt sätt större del av arbetet i hemmet och har ofta större förväntningar på sig att ta detta 

ansvar (Lundberg et al., 1994; Aryee, 1993).  Det har visat sig att kvinnors upplevda stress 

kan öka om de har barn (Lundberg et al, 1994; Bekker et al., 2000). Stödjande sociala nätverk 

har visat  sig  vara  relaterat  till  lägre nivåer  av stress (McCubbin et  al.,  1980).  Arbetande 

kvinnor som upplevde arbete- och familjekonflikter, stress och otillräcklighet i förhållande till 

hushållsarbete  och  barnpassning  upplevde  även ett  bristande  socialt  stöd  från  sin  partner 

(Rees Edwards, 2006). Ett flertal studier har visat att neuroticism har samband med stress 

(Penley & Tomaka, 2002; Oswald et al., 2006; Kennedy & Hughes, 2004). Kvinnor har i 

studier rapporterat signifikant högre nivåer av neuroticism än män (Martin & Lynn, 1997; 

Gotlib & Goodwin, 2004).

Syfte

Syftet med denna studie är att: 

• Undersöka om upplevd stress utanför arbetstid har samband med ansvar för göromål i 
hemmet, emotionellt stöd, antalet hemmavarande barn under 18 år, neuroticism samt 
ålder.

• Jämföra studiens urvalsgrupp i medelvärde för stress- och neuroticismdimensionerna 
med två andra urvalsgrupper som undersökts i tidigare studier.

• Vidare kommer det att undersökas om den upplevda stressen utanför arbetstid skiljer 
sig mellan heltids- respektive deltidsarbetande kvinnor i studien.
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Metod

Deltagare

Deltagarna i denna studie var yrkesarbetande kvinnor (N=186) inom vård och omsorg i Växjö 

kommun  och  Landstinget  Kronoberg.  Medelåldern  var  43.8  (SD=10.8).  Den  yngsta 

deltagaren var 18 år och den äldsta 64 år. Av antalet kvinnor var 143 sammanboende med en 

annan  person  och  43  var  ensamstående.  De  heltidsarbetande  kvinnorna  var  97  och  de 

deltidsarbetande kvinnorna var 89. Antalet kvinnor med eller utan barn: Inga barn=84, 

1 barn=39, 2 barn=45, 3 barn=12, 4 barn=5, 5 barn=1. Medelvärdet för antal barn var 1.0 

(SD=1.1).                        

Procedur

I denna studie tillämpades ett bekvämlighetsurval då det fanns en tidsbegränsning för studien 

på 10 veckor. Två olika varianter av formulär användes i studien, ett skriftligt formulär och en 

elektronisk  version  av  detta.  Det  skriftliga  formuläret  lämnades  ut  till  92  personer  och 

besvarades av samtliga. En förfrågan att lämna svar på den elektroniska versionen skickades 

ut till 200 personer varav 94 valde att besvara formuläret. En förenklad pilotstudie omfattande 

6 personer genomfördes för att undersöka hur lång tid formuläret som användes i förevarande 

studie tog att fylla i samt om formuläret var förståeligt. Kontakt etablerades med ett flertal 

enhetschefer  inom  Växjö  kommun  och  Landstinget  Kronoberg  vilket  ledde  till  en 

överenskommelse  med  enhetscheferna  om  att  få  besöka  deras  arbetsplatser  och  dela  ut 

formuläret  till  de kvinnliga anställda som ville deltaga i  undersökningen. I  majoriteten av 

fallen var det möjligt att personligen dela ut och samla in formulären. I det fall där detta inte 

var praktiskt genomförbart, lämnades en försluten låda i personalrummet i vilken de anställda 

kunde placera sina ifyllda formulär. 

En av arbetsplatserna hade så pass stor personalstyrka att ett personligt insamlande inte var 

genomförbart varken tidsmässigt eller praktiskt. En elektronisk version av det sammanställda 

formuläret lades därför upp på en hemsida med hjälp av programmet Query & Report  av 

Artologik. I programmet fanns valmöjligheten att använda sig av antingen en publik enkät 

eller en så kallad respondentenkät. Respondentenkät innebär att man behöver ha tillgång till 

alla respondenters emailadresser och kontaktuppgifter. Då författarna ansåg att anonymitet var 

en viktig del i datainsamlandet valdes istället en publik enkät. Detta innebär att ingen kan 

spåra vem som har svarat på enkäten. En förfrågan om deltagande mailades ut med hjälp av 
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personalansvarig på arbetsplatsen. Mailet innehöll samma information som försättsbladet på 

den  ursprungliga  skriftliga  versionen.  I  mailet  bifogades  även  länken  till  hemsidan. 

Respondenterna fick 7 dagar på sig att svara på enkäten.

Mätinstrument

I  denna studie  användes ett  frågeformulär  bestående  av fyra  olika delar.  Del  I  bestod av 

utvalda delar av Total Workload (TWL) som är ett formulär för bedömning av den totala 

arbetsbördan i  och  utanför  förvärvsarbetet.  Skalans  interna  homogenitet  visade  sig  ha  en 

tillräcklig  reliabilitet  som  varierade  från  0.70  till  0.92  (Mårdberg,  Lundberg  & 

Frankenhaeuser, 1991). Det är endast den del som behandlar ansvaret för göromål utanför 

förvärvsarbetet som använts i denna studie. Alla item i den delen inkluderades i förevarande 

studie. Anledningen till att denna del valdes ut var att endast arbetsbelastningen i hemmet 

undersöks  i  denna  uppsats.  Denna  del  består  av  ett  antal  göromål  i  hemmet  såsom 

hushållssysslor, barnomsorg och dylikt. Respondenten får ange i vilken utsträckning ansvaret 

för dessa göromål delas med någon annan (1= ansvaret helt någon annans, 3=ansvaret delas 

ungefär  lika,   5=  ansvaret  helt  mitt).  Vissa  göromål  i  skalan  var  inte  aktuella  för  alla 

respondenter  men  det  var  ändå  nödvändigt  att  kunna  göra  jämförelser  respondenterna 

emellan. Detta problem hanterades genom att lägga ihop varje individs totala summapoäng 

och att därefter dela denna siffra med antalet besvarade items. På detta sätt kunde jämförelser 

göras mellan alla respondenter trots att respondenterna svarat på olika antal items. Som en 

följd av detta blir minimumvärdet på skalan 1 och maxvärdet 5.

 Del II bestod av en svensk version av Perceived Stress Scale (PSS). Instrumentet består av 14 

items  som  mäter  mental  stress.  Respondenten  får  uppskatta  hur  ofta  under  den  senaste 

månaden man upplevt  diverse olika stressrelaterade problem (0= aldrig,  4= mycket  ofta). 

Vissa items är så kallade vända items som vid uträkning fick kodas om. Minimumvärdet på 

hela skalan är 0 och maxvärdet är 56. Skalan är testad för reliabilitet och validitet. Den interna 

homogeniteten  (0.82)  och  splithalf  reliabiliteten  (0.84)  på  den  svenska  versionen av  PSS 

visade sig vara högst adekvat (Eskin & Parr, 1996).  De kvinnliga studenterna från Eskin och 

Parrs studie användes som jämförelsegrupp gentemot förevarande studies urvalsgrupp.

Del III innefattade en svensk version av State-Trait Anxiety Inventory, Form Y-2 (STAI Form 

Y-2). Det är en skala som mäter ångestbenägenhet. Den består av 20 items där respondenten 

får skatta hur ofta den upplever vissa känslotillstånd (1= nästan aldrig,  4= nästan alltid). 

Minimumvärdet på hela skalan är 20 och maxvärdet är 80. Även denna skala har ett antal 

vända items. Vid genomfört ”test retest” har skalan visat på skäligen hög stabilitet och intern 
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homongenitet. Skalan har även testats för validitet (Spielberger, 1983). För jämförelser med 

förevarande studies urvalsgrupp valdes kvinnorna i åldersspannet 40-49 år från Spielbergers 

studie  ut.  De  var  135 yrkesarbetande  kvinnor.  Denna grupp var  ett  normativt  urval  med 

liknande utbildningsnivå och ålder (Spielberger, 1983).

Del IV består av en förkortad version av The Interview Schedule for Social Interaction (ISSI), 

utvecklad av Anna-Lena Undén och Kristina Orth-Gomér. Skalan i sin helhet mäter socialt 

stöd. Den fullständiga och ursprungliga skalan konstruerades av Henderson & Byrne. Den 

förkortade versionen visade sig inte ha några negativa effekter på reliabiliteten och validiteten 

(Undén, 1989). Eftersom den förkortade versionen även den var alltför omfattande valdes 

några items ut från denna. Dessa item behandlade emotionellt stöd, vilket var den variabel 

som  skulle  mätas.  De  item  som  författarna  ansåg  vara  bäst  lämpade  inkluderades  i 

förevarande studie. Totalt användes 10 items vilket gav skalan ett minimumvärde på 0 och ett 

maxvärdet på 10. Värdet på Cronbach’s alpha uppmättes på dessa 10 utvalda items till 0.82. 

Det  visade  sig  emellertid  att  ett  flertal  respondenter  till  den  elektroniska  versionen  av 

formuläret förbisett den sista frågan. Anledningen till detta var att den näst sista frågan, som 

var en Ja/Nej-fråga, efterföljdes av en uppmaning att hoppa över nästföljande fråga om man 

svarat Nej. Ett flertal respondenter hoppade dock över att fylla i den sista frågan trots att de 

svarat Ja på den föregående frågan. Då detta bortfall bestod av 29 respondenter togs beslutet 

att stryka den sista frågan för samtliga respondenter i undersökningen. Detta gav skalan ett 

nytt maxvärde på 9. Efter borttagandet av denna fråga uppmättes värdet på Cronbach’s alpha 

till  0.794. För att  tillse att  de frågor som valts  ut  representerade Undéns version av ISSI 

gjordes en statistisk prövning. Totalt 20 försökspersoner fick fylla i Undéns skala samt de 

utvalda frågorna som används i denna studie. På grund av tidsbrist kunde denna statistiska 

prövning inte  göras förrän efter  studiens genomförande.  En bivariat  korrelation visade på 

sambandet (r=.839, p<0.01).

Formuläret  i  sin  helhet  bestod  av  sammanlagt  61  items  och  tog  cirka  10-15  minuter  att 

fullfölja. I början av formuläret fick respondenterna även fylla i bakgrundsdata (ålder, antalet 

hemmavarande barn under 18 år, arbetstid i förvärvsarbetet samt vilka personer som ingår i 

hushållet) som var relevant för studien. Formuläret försågs med ett försättsblad där ämnet och 

syftet  med studien presenterades.  Försättsbladet  innehöll  även  en instruktion till  hur  man 

skulle gå tillväga för att fylla i formuläret. Här förklarades sedermera att deltagandet i studien 

var frivilligt och att respondenten när som helst under ifyllandets gång kunde avbryta. Det 

informerades även om att respondenterna hade anonymitet och att all data skulle behandlas 
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konfidentiellt.  Denna  information  gavs  även  muntligen  på  de  arbetsplatser  där  denna 

möjlighet fanns. 

Databearbetning

Efter  insamlandet  av  formulär  sammanställdes  respondenternas  svar  i  statistikprogrammet 

SPSS 12.0.  I  samband med detta  gavs alla  formulär  ett  nummer för att  kunna identifiera 

enskilda formulär i SPSS. Det interna bortfallet (deltagare som ej tagit ställning till ett item) 

uppgick till 13. Dessa kom alla från PSS och STAI Form Y-2. För att ändå kunna använda 

dessa formulär ersattes detta bortfall med svarsmedelvärdet för den aktuella dimensionen. Det 

externa bortfallet uppgick till 7. Detta bortfall bestod av formulär som exkluderades på grund 

av att de var felaktigt eller ofullständigt ifyllda.

Respondenternas  svar  fördes  in  i  SPSS varje  fråga  för  sig.  De frågor  som skulle  vändas 

omkodades med hjälp av statistikprogrammet. Även totalsummorna för varje dimension av 

formuläret  summerades.  Variablerna  upplevd  stress,  neuroticism,  ansvar  för  göromål  i 

hemmet, emotionellt stöd, antal hemmavarande barn under 18 år samt ålder kontrollerades 

och visade sig vara tämligen normalfördelade och datan innehöll inga outliers. Metoder som 

användes  i  den  statistiska  analysen  som presenteras  i  resultatdelen  var  deskriptiv  analys, 

Cronbach’s alfa, korrelationsanalyser (Pearsons r),  rankkorrelationer (Spearman rs) t-tester 

(independent sample t-test och one-sample t-test),  multiple regressions analyser (standard) 

samt  en  2  x  2  x  2vägs-ANOVA  mellan  grupper.  Variansanalysen  utfördes  efter  att  de 

oberoende variablerna splittrats i grupper efter medianen. 

Resultat

Tabell 1. Deskriptiv statistik för upplevd stress (Stress), ansvar för göromål i hemmet (Ansvar), emotionellt stöd,  
samt neuroticism. (n=186)

___________________________________________________________________________
M SD Min Max α

___________________________________________________________________________

Stress 26.3 7.8 9 48 0.850

Ansvar 3.6 0.7 2.1 5 0.813

Emotionellt stöd 6.6 2.3 0 9 0.794

Neuroticism 39.5 10.5 20 67 0.932

16



Ett medelvärde på 6.6 på en skala för emotionellt stöd med maxvärdet 9 kan förefalla vara 

ovanligt högt. Detta kan dock jämföras med den fullständiga skalan som denna förkortade 

version är baserad på (M= 22.2, max=30) (Undén, 1989). Förhållandet mellan medelvärdet 

och maxvärdet för de båda skalorna är mycket likvärdigt.

Urvalsgruppens medelvärde på stressdimensionen jämfördes med de kvinnliga deltagarnas 

medelvärde i studien gjord av Eskin & Parr (1996). Ett one-sample t-test visade att urvalet i 

nuvarande studie rapporterade signifikant högre upplevd stress än de kvinnliga studenterna 

(t=3.281,  p< .01,  eta²=0.045).  Medelvärdet  för urvalsgruppen på neuroticismdimensionen 

jämfördes sedan med gruppen av yrkesarbetande kvinnor i  studien av Spielberger (1983). 

Även här utmärkte sig denna studies urvalsgrupp då ett one-sample t-test visade att kvinnorna 

rapporterade signifikant högre värden på neuroticism än Spielbergers urvalsgrupp (t=5.815, 

p< .001, eta²=0.096). 

I tabell 2 nedan visas på samband (Pearson korrelation (r) för vilka N=186 ) mellan studiens 

variabler.  Genomförda Spearman rankkorrelationer (rs) visade på snarlika resultat. 

Tabell 2. Korrelationsmatris utifrån Pearsons korrelation (r).

___________________________________________________________________________

Stress   Neuroticism   Em.Stöd    Ansvar    Barn          Ålder
___________________________________________________________________________

Stress  ---             0.798**      -0.505**  0.058      0.235** -0.320**     

Neuroticism 0.798**        ---            -0.596**   0.097     0.085 -0.249**

           

Emotionellt stöd               -0.505**    -0.596**       ---           -0.136   -0.140          0.086

Ansvar 0.058         0.097           -0.136         ---       -0.014         0.036

Barn 0.235**     0.085           -0.140      -0.014        ---          -0.312**  
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Ålder                     -0.320**    -0.249**        0.086        0.036    -0.312**     --- 

** p<0.01

Oberoende t-tester  användes  för  att  finna  eventuella  skillnader  på  studiens  variabler  med 

hänseende till formulärtyp (skriftlig alternativt elektronisk), boendeform (sammanboende med 

annan person med eller utan barn alternativt ensamstående med eller utan barn) samt arbetstid 

(heltid alternativt deltid).

Tabell 3. Medelvärden för oberoende variabler uppdelat efter formulärtyp, boendeform och arbetstid.

__________________________________________________________________________________________

                                            Stress       Neuroticism     Em.Stöd     Ansvar     Barn       Ålder
___________________________________________________________________________

Heltid 26.2 39.9 6.5 3.6       0.9      43.3

Deltid 26.4 39.2 6.8 3.6       1.2         44.3

Skriftlig 26.3 39.0 6.9 3.8       1.0          43.3

Elektronisk 26.2 40.1 6.4 3.5       1.1          44.2

Sammanboende 26.3 39.3 6.7 3.3       1.1          43.7

Ensamstående 26.1 40.1 6.4 4.6       0.8      44.1    
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Resultatet  visade  att  det  fanns  en  signifikant  skillnad  (t=-16.947,  p  <  .001,  eta²=0.609) 

mellan sammanboende personer (M= 3.3, SD= 0.4)  och ensamstående personer (M= 4.6,  

SD= 0.5) beträffande ansvaret för göromål i hemmet. Det fanns även en signifikant skillnad 

(t=3.337,  p<.005,  eta²=0.057)  mellan  gruppen  som  fyllt  i  formuläret  skriftligt  (M=3.8,  

SD=0.7)  och  gruppen  som  fyllt  i  formuläret  elektroniskt  (M=3.5,  SD=0.6)  beträffande 

ansvaret för göromål i hemmet. Inga andra signifikanta skillnader kunde påvisas.

En  standard  multiple  regressions  analys  (MRA)  genomfördes  för  att  ta  reda  på  vilka 

oberoende  variabler (ansvar för göromål i hemmet, emotionellt stöd, antalet hemmavarande 

barn under 18 år, neuroticism samt ålder) som predicerade den beroende variabeln (upplevd 

stress).  Resultatet  visade att  neuroticism var den starkaste prediktorn (β=0.743, p<0.001). 

Även antalet hemmavarande barn visade sig vara en signifikant prediktor (β=0.139, p<0.01). 

Dessa variabler förklarade variansen i upplevd stress med (R²=0.672). Neuroticism förklarade 

enskilt 33 % av variansen i den beroende variabeln med en part correlation coefficient på 

0.576. Inga andra prediktorer visade sig ha signifikant verkan på upplevd stress. En standard 

MRA  med  boendeform  som  selektionsvariabel  genomfördes  sedan  för  att  undersöka 

eventuella  skillnader  mellan  variablerna  med  endast  sammanboende  som  urvalsgrupp 

(n=143). Andledning till att endast de sammanboende respondenterna selekterades var att de 

ensamstående var för få till antalet för att kunna utgöra en egen grupp i en MRA (n=43). 

Enligt Pallant (2006) bör man ha minst 15 personer per prediktor i MRA. Resultatet visade att 

neuroticism  fortfarande  var  den  starkaste  prediktorn  (β=0.732,  p<0.001).  Antalet 

hemmavarande barn uppgick inte till  signifikansnivå i denna MRA. Ålder visade sig dock 

vara en signifikant prediktor (β=-0.136, p<0.05). R² uppgick i denna MRA till 0.607.

Korrelationsmatrisen visade på ett samband mellan emotionellt stöd och stress, detta visade 

sig dock inte vara signifikant i den genomförda multiple regressions analysen. En 2 x 2 x 

2vägs-ANOVA mellan grupper  genomfördes därför  för  att  undersöka  vilken verkan vissa 

oberoende variabler  (neuroticism,  emotionellt  stöd och antal  barn)  hade  på den beroende 

variabeln  (stress).  Resultaten  visade  att  alla  tre  oberoende  variabler  hade  en  signifikant 

huvudeffekt  på  upplevd  stress,  dock  var  neuroticism  den  variabel  som  hade  starkast 

huvudeffekt på upplevd stress. Neuroticism (F=93.2, p<0.001, eta²=0.344), emotionellt stöd 

(F=7.7,  p<0.05,  eta²=0.041)  och  barnantal  (F=4.2,  p<0.05,  eta²=0.023).  Inga 

interaktionseffekter kunde ses (p>0.05).
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Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka om upplevd stress hade samband med ansvar för 

göromål i hemmet, emotionellt stöd, antalet hemmavarande barn under 18 år och neuroticism. 

Studien tog även ålder och arbetstid i beaktande. 

Resultaten visade att  det  fanns ett  signifikant positivt  samband mellan upplevd stress och 

neuroticism, vilket var i linje med tidigare forskning (Penley & Tomaka, 2002; Kennedy & 

Hughes,  2004;  Oswald  et  al,  2006;).  Personer  som rapporterade  hög nivå  av neuroticism 

upplevde sig vara mer stressade. Neuroticism visade sig vara den starkaste prediktorn för 

upplevd stress i denna studie. Det fanns även ett signifikant positivt samband mellan upplevd 

stress och antalet hemmavarande barn under 18 år. Detta är i enlighet med tidigare forskning 

av Bekker et al. (2000). De fann i sin studie att arbetande kvinnor som hade barn upplevde 

högre nivåer av stress än kvinnor utan barn, som en följd av den högre arbetsbelastningen av 

både yrkesarbete och barnomsorg. Lundberg et al. (1994) visade i sin studie att arbetsbördan 

för kvinnor ökade i förhållande till antalet hemmavarande barn. Dessa fynd har förmodligen 

en del i förklaringen till förevarande studies funna samband mellan upplevd stress och antalet 

hemmavarande barn. Det faktum att studiens urvalsgrupp hade en relativt hög medelålder kan 

ha påverkat funna samband. Om urvalsgruppen hade varit yngre skulle förmodligen antalet 

respondenter som hade hemmavarande barn under 18 år varit större till antalet då det fanns en 

signifikant negativ korrelation mellan antalet hemmavarande barn under 18 år och ålder. Detta 

hade eventuellt kunnat stärka sambandet mellan upplevd stress och antalet barn. 
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Fördelningen av sammanboende och ensamstående respondenter  är  i  denna  studie  väldigt 

skev.  Det  kan inte  uteslutas att  detta  förhållande kan ha påverkat  resultatet.  När gruppen 

sammanboende studerades separat visade det sig att antalet hemmavarande barn inte längre 

var en signifikant prediktor för upplevd stress. En anledning till detta skulle kunna vara att de 

sammanboende  personerna  har  en  person  att  dela  påfrestningen  av  föräldraskapet  och 

barnomsorgen  med.  Denna  förklaring  är  dock  lite  problematisk.  I  den  MRA  där  endast 

sammanboende ingick som urvalsgrupp blev nämligen variabeln ålder en signifikant prediktor 

för upplevd stress, och sambandet mellan ålder och stress var negativt. De yngre kvinnorna i 

studien var alltså mer stressade. Detta kan vara en följd av att de yngre kvinnorna hade fler 

hemmavarande  barn  under  18  år.  Alltså  kan  denna  skillnad  i  resultat  för  de  båda  MRA 

egentligen vara av mindre betydelse.

Emotionellt  stöd visade sig ha ett  signifikant  negativt  samband med upplevd stress,  detta 

resultat  överensstämmer  med  tidigare  forskning  (McCubbin  et  al.,  1980).  Detta  samband 

framkom inte i genomförd MRA utan i  variansanalysen. Anledning till  detta kan vara att 

emotionellt  stöd  korrelerade  starkare  med  neuroticism än  upplevd  stress.  Då  neuroticism 

visade sig vara den i särklass starkaste prediktorn för upplevd stress i genomförd MRA kan 

neuroticism och emotionellt  stöd  ha  samvarierat  och  därmed lett  fram till  tidigare  nämnt 

resultat för genomförd MRA där emotionellt stöd inte visade sig vara signifikant. 

Ansvar för göromål i hemmet visade sig inte ha ett signifikant samband med upplevd stress. 

Lundberg et al (1994) fann i sin studie att kvinnor var mer stressade än män och att de utförde 

större del  av det obetalda arbetet  i  hemmet.  Inga korrelationer mellan dessa två variabler 

gjordes dock i Lundbergs studie, vilket kan förklara att ett samband inte heller kunde påvisas i 

förevarande studie. Anledningen till detta kan också vara valet av skala, något som diskuteras 

mer utförligt i metoddiskussionen. Det kan också vara så att respondenterna i studien inte blir 

stressade av ansvaret  för göromål  i  hemmet.  Detta är  dock mindre troligt  då antalet  barn 

predicerade  upplevd  stress.  Medan  mäns  stressreaktioner  och  hälsoproblem  främst  är 

relaterade till situationer på arbetet, är kvinnors stressreaktioner och hälsoproblem relaterade 

till såväl arbete som situationen hemma (Aryee, 1993; Lundberg, 1996). Denna uppfattning 

styrks  av  det  faktum  att  den  upplevda  stressen  inte  skiljde  sig  mellan  heltid-  och 

deltidsarbetande kvinnor. Det kan även vara så att det som frambringar mest stress inte är 

situationen i sig utan tanken på vad som borde göras i hemmet och oro för exempelvis ett 

sjukt barn (Lundberg, 1996). Detta är dock något som inte är helt enkelt att mäta, därför kan 

författarna endast spekulera runt detta. 
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Medelvärdet  för  ansvar  för  göromål  i  hemmet  visade  att  kvinnorna  i  studien  utförde  en 

betydligt större del av det obetalda arbetet i hemmet. Denna tendens förklaras till viss del om 

man ser till boendeform. De kvinnor som var ensamstående höjde givetvis medelvärdet för 

hela  urvalsgruppen, men om man studerade de sammanboende kvinnornas resultat  enskilt 

visade medelvärdet att uppdelningen ändå inte var helt jämlik. Kvinnorna rapporterade alltså 

att de utförde en i viss omfattning större del av det obetalda arbetet i hemmet jämfört med sin 

partner. Även när det kommer till  typ av formulär (skriftligt/elektroniskt) kan skillnaden i 

ansvar  för  göromål  i  hemmet  bero  på  boendeform,  då  fler  respondenter  som fyllt  i  den 

skriftliga  versionen  var  ensamstående  jämfört  med  de  respondenter  som  fyllt  i  den 

elektroniska versionen.

Det faktum att studiens urvalsgrupp rapporterat signifikant mer upplevd stress och högre nivå 

av neuroticism jämfört med de två olika grupperna som refereras till i Spielberger (1983) och 

Eskin och Parrs (1996) respektive studier kan bero på att selektionen inte skett på likartat sätt. 

Deltagarna i Eskin och Parrs studie var universitetsstudenter, det kan därför vara vanskligt att 

göra  direkta  jämförelser  med  denna  grupp  som  är  så  olik  till  åldersfördelning  och 

arbetssituation. Deltagarna i Spielbergers studie var dock även de yrkesarbetande kvinnor i 

liknande ålder som förevarande studies respondenter,  emellertid arbetande inom en annan 

yrkeskategori.  Det  är  svårt  att  uttala  sig  om eventuella  bakomliggande orsaker  till  denna 

skillnad.  Författarna  har  spekulerat  kring  urvalsgruppens  specifika  situation.  Urvalet  för 

denna  studie  är  yrkesarbetande  kvinnor  inom  ett  område  som  drabbas  av  mycket 

nedskärningar, omorganiseringar och andra potentiellt stressande företeelser. Uppgifter från 

Statistiska centralbyrån (SCB) visar på att Sverige under de senaste decennierna genomgått 

stora förändringar inom vård och omsorg. Nya vård- och omsorgsformer har inrättats och 

andra  former  har  drabbats  av  betydande  nedskärningar.  Diverse  ekonomiska  och 

organisatoriska modeller har provats. Strävan efter rationalisering och effektivisering är en del 

av vardagen inom vård och omsorg (Thorslund, 2002). En studie av Johnson, Brems, Mills, 

Neal och Houlihan (2006) som omfattade 919 anställda inom missbruks- och mentalvården 

visade att  omorganiseringar på arbetsplatsen kan leda till  en ökad nivå av upplevd stress. 

Studien  visade  också  att  anställda  som  upplevde  att  de  hade  möjlighet  att  påverka 

förändringar  på  arbetsplatsen  inte  uppfattade  förändringarna  som  lika  stressande.  Detta 

underlag kan vara en potentiell  förklaring till  urvalsgruppens tendens att  rapportera högre 

nivåer av upplevd stress och neuroticism.

Metoddiskussion
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En  brist  i  denna  studie  är  att  två  av  skalorna  som  användes  i  formuläret  är  förkortade 

versioner av längre beprövade skalor. Skalan som användes för att mäta emotionellt stöd hade 

ett acceptabelt värde på Cronbach’s alfa. Ytterligare studier skulle dock behövas för att kunna 

säkerställa den förkortade skalans tillförlitlighet. Vad det anbelangar formulärets första del 

där hushållssysslor och dylikt valts ut från en större skala (TWL) är det mycket svårt att dra 

några slutsatser av resultatet. Förvisso visade skalan ett acceptabelt värde på Cronbach’s alfa, 

men  problemet  är  att  alla  respondenter  inte  har  svarat  på  alla  item.  Detta  eftersom  att 

respondenterna uppmanades att hoppa över de item som inte var aktuella för deras situation. I 

datan gavs dessa överhoppade item värdet noll. Detta faktum och att skalan inte är i sin helhet 

innebär  förmodligen  att  skalan  har  låg  tillförlitlighet.  Troligtvis  påverkade  detta  att  ett 

samband mellan upplevd stress och ansvar för göromål i hemmet inte kunde påvisas. Då det 

fanns ett samband mellan stress och antal barn kan man spekulativt anta att en mer tillförlitlig 

skala möjligtvis hade renderat ett annat resultat när det beträffar sambandet mellan upplevd 

stress och ansvar för göromål i hemmet. I det fullständiga TWL-formuläret som användes av 

Mårdberg et al. (1991) fick respondenterna exempelvis ange hur många timmar per vecka 

man ägnade åt obetalt arbete i hemmet. Ett sådant mer objektivt tillägg i den förkortade skalan 

hade kanske bidragit till ett annat resultat. Anledningen till att förkortade versioner av två 

längre mer reliabla skalor användes i studien var att frågeformuläret var så pass långt. Att ha 

för  många  frågor  som sträcker  sig  över  många  områden  kan  påverka  ett  frågeformulärs 

kvalitet negativt (Dyer, 1995). En annan brist i denna studie är det interna bortfallet. Då 13 

personer valt att inte ta ställning till ett specifikt item tvingades författarna att ersätta detta 

utelämnade  item  med  en  medelvärdespoäng  för  den  aktuella  dimensionen.  Detta  kan  ha 

påverkat  studiens  resultat,  men  metoden  anges  som ett  alternativ  av  Spielberger  (1983). 

Anledning till det interna bortfallet är förmodligen i majoriteten av fallen att respondenten 

inte förstod innebörden av ett visst item. Det är nämligen ett och samma item som i ett flertal 

av fallen utelämnats, närmare bestämt item 4 i  PSS (Hur ofta har Du under den senaste  

månaden tagit itu med dagliga förtret på ett tillfredställande sätt?). 

En svaghet med att använda sig av självskattningsformulär är att man riskerar att respondenter 

svarar socialt önskvärt. Denna tendens att svara på ett visst sätt för att framstå i bättre dager i 

istället  för  hur  man  egentligen  känner  och  tycker,  är  ett  hot  mot  den  interna  validiteten 

(Christensen,  2004).  De  resterande  skalorna  (PSS  och  STAI-Y2)  har  dock  visat  på  hög 

reliabilitet  och  validitet  vilket  talar  för  att  resultatet  ändå  är  av  betydelse.  Det  kan  vara 

problematiskt  att  dra  några  slutsatser  om  korrelationer  mellan  neuroticism  och 

självrapporterad hälsostatus då personer som rapporterar en hög nivå av neuroticism är mer 
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troliga att skatta sin hälsa som sämre. Detta kan vara en störande variabel (Scheier & Carver, 

1992 refererad i Kennedy & Hughes, 2004). Dock har flera studier som istället använt ett 

objektivt  mätinstrument  för  upplevd stress,  till  exempel  blodtryck  och  kortisolutsöndring, 

även  de  visat  att  det  finns  samband  mellan  neuroticism och upplevd stress  (Kennedy & 

Hughes, 2004; Oswald et al., 2006). Därför anser författarna att resultatet i förevarande studie 

har relevans trots valet av mätinstrument. 

Ytterligare  hot  mot  validiteten  är  den  personliga  påverkan  som  kan  ha  förekommit  vid 

utdelning  av  formulär  på  de  olika  arbetsplatserna.  Eftersom  två  olika  typer  av  formulär 

användes,  skriftliga  och  elektroniska,  kunde  jämförelser  mellan  dessa  två  göras.  Inga 

skillnader i resultat med hänseende till de två formulärtyperna fanns (med undantag för ansvar 

för göromål i hemmet), därmed borde denna påverkan vara liten.

På grund av studiens tidsbegränsning finns det variabler som inte kunde inkluderas i studien 

men som hade varit  intressanta att  beakta med hänseende till  studiens syfte.  Exempel  på 

sådana variabler är typ av arbete, socioekonomisk situation, andra personlighetsfaktorer samt 

levnadsvanor. Studien kan inte påvisa någon kausalitet och resultaten är inte generaliserbara 

eftersom urvalet  inte  skedde slumpmässigt.  Dock tyder  studien på  att  det  finns  ett  starkt 

samband mellan upplevd stress och neuroticism i denna urvalsgrupp. Antalet hemmavarande 

barn under 18 år och emotionellt stöd förefaller också ha samband med upplevd stress dock är 

effektstorleken relativt liten.

Framtida forskning

Urvalet  för denna studie  var kvinnor som arbetar inom vård och omsorg.  Eftersom dessa 

kvinnor kommer från snarlika verksamhetsområden skulle det vara intressant att  replikera 

studien med en annan målgrupp. En möjlig sådan grupp skulle kunna vara personer arbetande 

inom den privata sektorn. Det skulle även vara intressant att undersöka personer med högre 

utbildningsnivå  och  högre  yrkesbefattning.  Detta  för  att  undersöka  om  våra  resultat  är 

generaliserbara för andra urvalsgrupper med en annan livssituation.  Om en replikering av 

studien skall genomföras bör ett annat mätinstrument för ansvar för göromål i hemmet brukas.

Kvinnor idag yrkesarbetar generellt sätt i samma utsträckning som män men har fortfarande 

större ansvar för barn och hem. Därför är det troligt att stress från rollkonflikter och hög 

arbetsbelastning kommer att bli ett ännu större problem för kvinnor i framtiden (Lundberg, 

1996; Bekker et al., 2000). Därför anser författarna det nödvändigt att fler studier utförs för att 
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utröna vad som skulle kunna förändra denna ojämna uppdelning av ansvar. Frankenhaeuser 

(1997)  menar  att  ändrade  värderingar  är  på  frammarsch  där  fadersrollen  håller  på  att 

förändras. Att fler män tar ut föräldraledighet tror Frankenhaeuser kan leda till att männen tar 

ett  ökat  ansvar  hemma.  Resultatet  i  förevarande  studie  kan  vara  en  indikation  på  att 

utvecklingen går åt rätt håll.  De sammanboendekvinnorna gjorde förvisso en större del av 

arbetet i hemmet än sin partner, men fördelningen var inte utmärkande ojämn. Statistik från 

riksförsäkringsverket  (RFV)  visar  att  antalet  fäder  som tar  ut  föräldraledighet  nästan  har 

fördubblats de senaste tio åren, men fördelningen är långt ifrån jämställd. Endast en femtedel 

av de uttagna dagarna utbetalades som föräldrapenning till män år 2006 (RFV, 2006).

Som tidigare nämnt har neuroticism i denna studie visat sig ha den starkaste predicerande 

effekten  på  upplevd  stress.  Kvinnor  har  i  studier  visat  sig  rapportera  högre  nivåer  av 

neuroticism än  män (Gotlib  & Goodwin,  2004;  Martin  & Lynn,  1997).  Neuroticism kan 

dessutom spela  en signifikant  roll  i  uppkomsten av depressiva symptom som en följd  av 

stressande dagliga bekymmer (Hutchinson & Williams, 2007). Författarna anser därför att 

mer  forskning  behövs  för  att  undersöka  varför  kvinnor  är  överrepresenterade  i 

neuroticismdimensionen. Gotlib och Goodwin (2004) spekulerar i sin studie att anledningen 

kan vara de sociala roller som könen får i samhället. Det finns studier som tyder på att flickor 

och pojkar i grundskolan behandlas olika av sina lärare. Pojkar får mer uppmärksamhet, högre 

förväntningar på sig att  prestera och bättre betyg än flickor (Bienvenu, Nestadt, Samuels, 

Costa, Howard & Eaton, 2001 refererad i Gotlib & Goodwin, 2004). Om så är fallet i flera 

olika samhällsmiljöer kan detta leda till att flickor utvecklar högre nivåer av neuroticism än 

pojkar. Följden av en sådan utveckling kan vara att flickor arbetar hårdare men har en mer 

negativ tilltro till att kunna nå sina mål jämfört med pojkar. Eftersom tidigare studier inte har 

funnit  att  könsskillnaden  i  depression  och  neuroticism  kan  förklaras  av  genetiska 

könsskillnader med hänseende till dessa två är det troligt att miljömässiga faktorer spelar en 

roll i detta samband (Gotlib & Goodwin, 2004). Mackintosh, Gatz, Wetherell Loebach och 

Pedersen (2006) fann i sin studie av svenska tvillingar att genetiska faktorer förklarade nästan 

hälften av variansen i neuroticism, vilket tyder på att genetiska faktorer spelar en betydande 

roll  i  uppkomsten  av  neuroticism.  Kvinnorna  i  studien  hade  ett  högre  medelvärde  på 

neuroticism  än  männen,  dock  fann  man  inte  heller  i  denna  studie  några  könsskillnader 

beträffande ärftliga influenser på neuroticism. Anledningen till könsskillnaden i neuroticism 

verkar därmed vara relativt oförklarad. 
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Det faktum att ålder och neuroticism korrelerade negativt i denna studie var intressant med 

hänseende  till  spekulationerna  ovan.  Även  andra  studier  har  kommit  fram  till  liknande 

resultat.  I  en  longitudinell  studie  över  en  23-årsperiod  studerades  2804  personer  i  fyra 

generationer  av  familjer.  Resultaten  visar  att  negativ  affekt  minskade  med  ålder  för  alla 

generationer, dock avtog minskningen hos de äldsta personerna. Höga nivåer av neuroticism 

modererade minskningen i negativ affekt över tid (Turk, Reynolds & Gatz, 2001). Även i 

studien av Spielberger (1983) rapporterade de äldre kvinnorna lägre nivåer av neuroticism. 

Det kan alltså vara så att  neuroticism är en föränderlig personlighetsdimension. Detta kan 

dessvärre inte förevarande studie frambringa några svar på. Författarna ställer sig frågan om 

det kan vara så att samhället bidrar till att kvinnor socialiseras in i en personlighetsroll där 

neuroticism är en betydande faktor? Om så är fallet vad kan göras för att motverka detta?
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Bilaga 1. Frågeformulär med försättsblad
Institutionen för samhällskunskap
C-uppsats i Psykologi
Hanna Bergström och Annika Bäck

En undersökning om stress utanför arbetet

Syftet med detta frågeformulär är att studera kvinnors stress utanför arbetstid. 
Deltagandet är helt frivilligt. Du kan när som helst bestämma Dig för att avsluta 
besvarandet av formuläret, om Du så önskar. Uppgifterna kommer att hanteras 

konfidentiellt och Du är anonym, vilket innebär att ingen kommer att få ta del av 
Dina enskilda resultat.

Instruktioner:

Enkäten består av olika frågor och påståenden som rör Din situation utanför 
arbetstid likväl som Dina känslor och tankar. Efter varje påstående eller fråga 

finns en siffra som anger ett svarsalternativ. Ringa in eller kryssa för det 
alternativ Du anser bäst stämma in på Din situation. Arbeta snabbt och tänk inte 

för länge över meningen i varje fråga. Detta är ett skattningsformulär som 
handlar om Dina upplevelser. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. 

Försäkra Dig till sist om att Du inte har hoppat över någon fråga. Detta är 
mycket viktigt då vi behöver formuläret i sin helhet.

Tack för Din medverkan!

Hanna Bergström & Annika Bäck
hbffr02@student.vxu.se    abdfr05@student.vxu.se

Handledare: Ulf Stenström
Tel nr: 070-6077286
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Bakgrundsdata:

Ålder:______

Vilka personer ingår i Ditt hushåll utöver Dig själv?

□  ingen annan person
□  make(a)/sambo
□  barn
□  annan person

Hur många barn under 18 år har Du som bor hemma?

______ st

Ange Din arbetstid i förvärvsarbetet?

□  heltid
□  deltid

Nedan följer ett antal frågor om Din situation utanför arbetet. Ange i vilken utsträckning Du 
delar ansvaret med någon annan (Din make(a)/sambo, rumskamrat, hemhjälp etc.). Ringa den 
siffra som stämmer bäst in på Din situation. Lämna obesvarat det som inte gäller Dig. 

I.
 Ansvaret 

helt 
någon 
annans

Ansvaret 
till stor del 

någon 
annans

Ansvaret 
delas 

ungefär 
lika

Ansvaret 
till stor 
del mitt

Ansvaret 
helt mitt

Tvätt/strykning
1 2 3 4 5

Matinköp
1 2 3 4 5

Matlagning
1 2 3 4 5

Diskning
1 2 3 4 5

Städning (tex. dammsuga, 
bädda/plocka upp leksaker)

1 2 3 4 5

31



Trädgårdsskötsel/gräsklippning/skötsel 
av rumsväxter

1 2 3 4 5

 Ansvaret 
helt 

någon 
annans

Ansvaret 
till stor del 

någon 
annans

Ansvaret 
delas 

ungefär 
lika

Ansvaret 
till stor 
del mitt

Ansvaret 
helt mitt

Sköta ekonomin (sparande, skatter, 
hushållskassa etc.)

1 2 3 4 5

Underhåll/reparationer av bil

1 2 3 4 5

Inköp av kläder, hushållsartiklar

1 2 3 4 5

Planera viktiga inköp och förändringar 
som rör hushållet

1 2 3 4 5

Vårda sjuk eller gammal anhörig

1 2 3 4 5

Ta hand om, stödja och hjälpa vänner

1 2 3 4 5

Sköta husdjur
1 2 3 4 5
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För Dig med hemmavarande barn (hoppa annars över denna del)

 Ansvaret helt 
någon annans

Ansvaret till stor 
del någon annans

Ansvaret delas 
ungefär lika

Ansvaret till 
stor del mitt

Ansvaret helt 
mitt

Sköta småbarn: 
mata, tvätta,klä på 1 2 3 4 5

Göra saker 
tillsammans med 
barnen: lek, spel, 
högläsning m.m.

1 2 3 4 5

Undervisning/läxor
1 2 3 4 5

Skjutsa barn, 
hämta på dagis 1 2 3 4 5

Ordna med 
barntillsyn, läkar/ 
tandläkarbesök 1 2 3 4 5
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Nedan följer ett antal frågor eller påståenden som rör Dina tankar och känslor. Ta ställning till 
varje alternativ och ringa in Ditt svar. Ibland kan frågorna verka likartade men Du ska ändå 
behandla varje fråga för sig. Tänk inte för mycket på varje fråga utan välj det alternativ som 
verkar stämma in på Dig bäst. Det finns inga riktiga eller felaktiga svar på frågorna nedan. 

II.
Aldrig Sällan Ibland Ganska 

ofta
Mycket 

ofta

1. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden blivit upprörd över något som 
skett helt oväntat? 0 1 2 3 4

2. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du inte haft kontroll 
över de viktiga faktorerna i Ditt liv? 0 1 2 3 4

3. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt Dig nervös och stressad? 0 1 2 3 4

4. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden tagit itu med dagliga förtret på 
ett tillfredställande sätt? 0 1 2 3 4

5. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden effektivt hanterat avgörande 
förändringar i Ditt liv? 0 1 2 3 4

6. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt Dig säker på Din förmåga 
att hantera Dina personliga problem? 0 1 2 3 4

7. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden tyckt att saker och ting har 
utvecklat sig som Du velat? 0 1 2 3 4

8. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du inte kunde hantera 
allt som måste göras? 0 1 2 3 4
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9. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du har haft kontroll över 
irriterande moment i Ditt liv? 0 1 2 3 4

Aldrig Sällan Ibland Ganska 
ofta

Mycket 
ofta

10. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du har haft kontroll över 
saker och ting? 0 1 2 3 4

11. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden blivit arg över saker som har 
hänt och som låg utanför Din kontroll? 0 1 2 3 4

12. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden kommit på Dig själv med att 
fundera över saker Du måste utföra? 0 1 2 3 4

13. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden kunnat bestämma hur Du skulle 
använda Din tid? 0 1 2 3 4

14. Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att problemen blivit så 
många att Du inte kunnat bemästra dem? 0 1 2 3 4
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Ringa in siffran som motsvarar det svarsalternativ som bäst beskriver hur Du känner. 
III. 

 nästan
aldrig ibland ofta

nästan
alltid

1. Jag känner mig glad 1 2 3 4

2. Jag känner mig nervös och 
rastlös

1 2 3 4

3. Jag känner mig tillfreds med 
mig själv

1 2 3 4

4. Jag önskar att jag kunde vara 
lika lycklig som andra verkar vara

1 2 3 4

5. Jag känner mig misslyckad 1 2 3 4

6. Jag känner mig utvilad 1 2 3 4

7. Jag är lugn och samlad 1 2 3 4

8. Jag känner att svårigheterna 
blir oöverstigliga

1 2 3 4

9. Jag oroar mig för mycket för 
saker som inte spelar någon roll

1 2 3 4

10. Jag är lycklig 1 2 3 4

11. Jag tänker tankar som upprör 
mig

1 2 3 4

12. Jag saknar självförtroende 1 2 3 4

13. Jag känner mig trygg och 
säker

1 2 3 4

14. Jag har lätt för att fatta beslut 1 2 3 4

15. Jag känner mig otillräcklig 1 2 3 4

16. Jag är nöjd 1 2 3 4

17. Oviktiga tankar stör mig 1 2 3 4

18. Jag tar besvikelser så hårt att 
jag inte kan få dem ur tankarna

1 2 3 4

19. Jag är en stabil person 1 2 3 4
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20. Jag blir spänd el. orolig när 
jag tänker på det som på sista 
tiden angått mig mest

1 2 3 4

Denna sista del handlar om människor i Din omgivning. Svara på varje fråga genom att kryssa 
i rutan som motsvarar det svarsalternativ som bäst stämmer in på Din situation.

IV.
1 a. Finns det någon särskild person som Du känner att Du verkligen kan få stöd av?

□ Nej (Gå till fråga 2)  □ Ja, men jag behöver inte det  □ Ja

1 b. Skulle Du vilja känna ytterligare någon sådan person, eller är det tillräckligt med 
honom/henne?

 □ Ytterligare någon □ Vet inte  □ Tillräckligt

2 a. Har Du någon Du kan dela Dina innersta känslor med och anförtro Dig åt?

 □ Nej (Gå till fråga 3)  □ Ja

2 b. Skulle Du vilja ha ytterligare någon att anförtro Dig åt, skulle Du föredra att vara utan, 
eller är Du nöjd som det är?

 □ Skulle föredra att inte ha någon  □ Nöjd  □ Vill ha ytterligare någon

3 a. Tror Du att de där hemma eller några andra verkligen uppskattar vad Du gör för dem?

 □ Ja  □ Inte tillräckligt  □ Inte alls 

3 b. Skulle Du vilja att någon av dem visade mer uppskattning, eller mindre, eller är det bra 
som det är? 

 □ Mindre  □ Bra  □ Mer

4 a. Finns det människor i Din omgivning som Du lätt kan be om saker? Till exempel 
människor som Du känner så väl att Du kan låna verktyg eller köksgrejor?

 □ Nej (Gå till fråga 5)  □ Ja 

4 b. Skulle du vilja att det fanns fler sådana människor, eller färre, eller är det bra som det är?

 □ Färre  □ Bra  □ Fler

5 a. Bortsett från dem därhemma, finns det någon som Du kan vända Dig till om Du är i 
svårigheter? Någon som Du lätt kan träffa och som Du litar på och kan få verklig hjälp av när 
Du har det besvärligt? 

 □ Nej (Hoppa över sista frågan)  □ Ja

5 b. Skulle Du vilja ha mer tillgång till sådan hjälp eller är det bra som det är?
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 □ Bra  □ Mer
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