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Sammanfattning  
Syftet var att undersöka graden av upplevd stress  i hem‐ och arbetsmiljö ur ett könsperspektiv. Syftet var även att 
undersöka om antal barn och ansvarsnivå i hemmet har någon betydelse för upplevd stress. Självskattad stress i hem‐ 
och  arbetsmiljö  undersöktes  med  Perceived  Stress  Scale  hos  126  arbetande  eller  studerande  män  och  kvinnor.  
Studien visade att kvinnor upplevde högre  stress än män  främst  i hemmet. Det  framkom också att män upplever 
högre  stress  i  arbetet  än  i  hemmet,  medan  kvinnor  inte  uppvisade  någon  skillnad  mellan  de  båda  miljöerna. 
Huvudslutsatsen var att upplevd stress kan förklaras av kön. Det konstaterades även att de traditionella könsrollerna 
verkar leva kvar både i empirin och i litteraturen, trots att vi många gånger tror att vi lever i ett jämställt samhälle. 
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Sammanfattning 
 
Syftet var att undersöka graden av upplevd stress i hem- och arbetsmiljö ur ett könsperspektiv. 
Syftet var även att undersöka om antal barn och ansvarsnivå i hemmet har någon betydelse för 
upplevd stress. Självskattad stress i hem- och arbetsmiljö undersöktes med Perceived Stress 
Scale hos 126 arbetande eller studerande män och kvinnor.  Studien visade att kvinnor 
upplevde högre stress än män främst i hemmet. Det framkom också att män upplever högre 
stress i arbetet än i hemmet, medan kvinnor inte uppvisade någon skillnad mellan de båda 
miljöerna.  Huvudslutsatsen var att upplevd stress kan förklaras av kön. Det konstaterades 
även att de traditionella könsrollerna verkar leva kvar både i empirin och i litteraturen, trots 
att vi många gånger tror att vi lever i ett jämställt samhälle. 
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UPPLEVD STRESS - EN JÄMFÖRANDE STUDIE 
MELLAN HEMMILJÖ OCH ARBETSMILJÖ UR ETT KÖNSPERSPEKTIV 

 
Stress. Vad tänker du på när du hör ordet? Är det positivt eller negativt? Eller kanske både 
och? I vilka situationer känner du dig mest stressad? Du kanske aldrig känner dig stressad? 
Eller är du tvärtom en person som stressar upp dig i de flesta situationer? Detta är några av 
tankarna vi hade när vi började fundera kring ämnet till denna studie. Så småningom ledde det 
fram till att vi bestämde oss för att undersöka människors upplevda stress i olika miljöer.  
 
Vad är då stress? Währborg (2002) skriver att begreppet stress blev etablerat med forskaren 
Hans Selye. Selye skrev redan 1936 om försök med råttor som visade att då råttorna utsattes 
för allvarlig icke-specifik skada uppträdde ett syndrom vars symptom är oberoende av 
skadans natur (Selye, 1998). Det spelade ingen roll vilken typ av skada råttan utsattes för, 
utan det väsentliga var att den skadades. Eftersom syndromet verkade företräda en 
allmängiltig ansträngning för organismen att anpassa sig till nya förhållanden kallar Selye 
(1998) detta syndrom för General adaption syndrome, vilket Währborg (2002) på svenska 
kallar Det generella anpassningssystemet. Selye (1998) skriver att syndromet utvecklas i tre 
steg, där det första steget karaktäriseras av en hel del kroppsliga reaktioner som uppträder 6-
48 timmar efter skadan. Dessa reaktioner beskriver Selye (1998) som ett generellt alarm av 
organismen när man plötsligt hamnar i en, för överlevnaden, kritisk situation. Det andra steget 
karaktäriseras också av kroppsliga reaktioner som börjar efter 48 timmar och där han 
beskriver att organismen i slutet av detta steg har byggt upp ett sådant motstånd att organen 
återvänder till att praktiskt taget fungera normalt igen. Om den livshotande påfrestningen 
fortsätter förlorar organismen sitt motstånd efter 1-3 månader och ger efter för symptomen, 
som liknar de från det första steget. Denna utmattningsfas betraktar Selye (1998) som 
syndromets tredje steg. De icke-specifika element som Selye (1998) redogör för kom senare 
att kallas stress (Selye, 1956; Währborg, 2002). 
 
Enligt Selye (1956)  är stress i grund och botten graden av alla slitningar man utsätts för i 
livet. Selye (1956) skriver också om metoder för att bota sjukdomar, med början tusentals år 
före Kristus fram till första halvan av 1900-talet. De metoder han skriver om är exorcism, 
blodförlust, piskrapp, placering under rinnande kallt vatten, framkallande av feber, elektriska 
chocker, samt injektion av främmande substanser. Dessa metoder har en sak gemensamt och 
det är att de orsakar allvarliga slitningar, alltså orsakar de stress. Selye menar att chockartad 
stress möjligtvis kan bota sjukdomar och han beskriver vidare två möjliga mekanismer som 
förklaring till detta. Den ena mekanismen innebär att om människan tvingas repetera vissa 
försvarsmässiga kroppsliga handlingar kan våra vitala mekanismer tvingas i god form. Den 
andra mekanismen innebär att en extremt hotande påfrestning till och med kan hjälpa 
människor att komma över, inte bara den skada som påfrestningen orsakade, utan, i 
förbifarten, även en sjukdom (Selye, 1956). Endera av dessa möjliga mekanismer skulle också 
kunna förklara den icke-specifika naturen av alla dessa behandlingar. Med icke-specifik 
behandling menas behandlingar vars fördelar inte är begränsad till en enda sjukdom (Selye, 
1956). 
 
Ovanstående beskrivna stressorer anser vi vara av objektiv och fysiologisk karaktär. Under 
senare år har dock flera rön visat att definitionen av stressbegreppet bör vara mer 
subjektinriktad (Johnson & Leventhal, 1974; Lazarus & Folkman, 1984; Perski, 2006; 
Währborg, 2002). Lazarus och Folkmans (1984) definition av stress har blivit allmänt veder-
tagen och den lyder: ”Psychological stress is a particular relationship between the person and 
the environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources 
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and endangering his or her well-being” (Lazarus & Folkman, 1984, s. 19). Detta innebär att en 
och samma stressor kan upplevas olika stressande för olika individer.  
 
Stress ansågs ju historiskt sett, som vi ovan beskrivit, hjälpa till att bota sjukdomar. På senare 
år har det dock talats mer om att stress ger upphov till sjukdomar (Larmén, 1992; Perski, 
2006; TCO, 2002). Ett exempel är utbrändhet, som är en stressrelaterad sjukdom. Begreppet 
utbrändhet introducerades i början av 1970-talet (Freudenberger & North, 1986; Maslach 
1998; Währborg, 2002). Denna förändring visar att stress kan definieras på många olika sätt. 
 
Währborg (2002) menar att forskning kring utbrändhet i huvudsak har fokuserat på betydelsen 
av arbetslivet och att han anser att det finns en risk med detta, då människan luras att tro att 
arbetslivet är den enda orsaken till att man utvecklar stressrelaterade sjukdomar.  
 
Vi ansåg därför att det vore intressant att undersöka människors upplevda stress i hemmiljö 
och i arbetslivet. Vi tyckte även att det vore intressant att undersöka de båda miljöerna var för 
sig, men även göra jämförelser mellan dem. 
 
När kunskap söktes till den aktuella studien som berör skillnader och likheter mellan 
individens upplevda stress i hemmiljö och i yrkes- och/eller studiemiljön fanns svårigheter att 
finna sådan, då tidigare studier främst behandlar ohälsa. Med ovanstående som utgångspunkt 
var syftet med studien att undersöka graden av upplevd stress i hemmiljö och i yrkes- 
och/eller studiemiljö (hädanefter kallad arbetsmiljö) ur ett könsperspektiv. Syftet var även att 
undersöka om antal barn och ansvarsnivå i hemmet har någon betydelse för upplevd stress. 
 

Tidigare forskning 
 
Stress hos kvinnor och män 
Perski (2006) anser att män och kvinnor är olika känsliga för stress och att det delvis kan 
förklaras med biologiska mekanismer, alternativt bero på att kvinnor utsätts för mer 
påfrestningar i livet än män eller att de uppmärksammar och reagerar på andra saker än män 
(Perski, 2006). Perski (2006) skriver också att för kvinnor är stress i hemmet och i relationer 
lika betydande som den stress som förekommer i arbetet. Medan män oftast reagerar på 
arbetsrelaterade belastningar. Generellt sett är kvinnors arbeten tuffare i den meningen att de 
rymmer mindre egen kontroll och mer enformighet. Kvinnor har också generellt sett sämre 
betalt än män och brist på pengar kan vara ytterligare en orsak till stress (Cleary, 1987).  
 
I en studie av Lundberg och Frankenhaeuser (1999), där halten av noradrenalin mättes, 
framkom det att de dagliga påfrestningarna för kvinnor inte upphör i och med att de lämnar 
arbetet utan fortsätter även efter hemkomsten. För män är däremot tiden efter hemkomst en tid 
för rejäl återhämtning. Studien visade också att kvinnors halt av noradrenalin var högre än 
mäns även under arbetstid. Tidigare forskning har visat att kvinnor har mer ansvar i hemmet 
än män (Frankenhaeuser, 1997; Larmen, 1992; Lundberg & Frankenhaeuser 1999; Perski & 
Rose, 2008). Dessutom skriver Frankenhaeuser (1997) att den totala arbetsbördan ökar i takt 
med antal barn för kvinnor men inte för män.  
 
Viljan att prestera och visa sig duktig 
Det finns en skillnad mellan människor beträffande känslighet för påfrestningar (Perski, 
2006). ”Det är inte bara hur man har det utan också hur man tar det - så kan problematiken 
kring stresskänslighet uttryckas” (Perski, 2006, s. 62). Reaktioner på påfrestningar kan vara 
medfödda, men även inlärda under uppväxten. Om man som barn bara fått uppmärksamhet 
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när man gjort något bra skapas en strävan efter att vara ”duktig”, något som i värsta fall kan 
driva individen till sjukdom. Att försöka vinna självkänsla genom prestation kan således få 
långtgående konsekvenser (Perski, 2006).  
 
Perski och Rose (2008) skriver att ”Kvinnans plats i samhället och arbetslivet är fortfarande 
inte lika självklar som mannens. Dessutom måste de visa sin duglighet på hemmaplan, där 
den traditionella synen på kvinnorollen fortfarande dominerar. Inte så märkligt att duktigheten 
blir en fälla då” (Perski & Rose, 2008, s. 206). För männen är dock ett annat symptom 
vanligare, nämligen ett personlighetsdrag som kallas typ A-beteende (Perski, 2006). 1958 
introducerade kardiologerna Ray Rosenman och Meyer Friedman begreppet typ A-beteende 
(Währborg, 2002). Detta uppenbara beteende framstod för Rosenman och Friedman (1961) 
som ett resultat av en kombination mellan vissa personlighetsdrag som till exempel över-
driven driftighet, en ständig önskan om erkännande, framsteg och bedrifter och en ihållande 
benägenhet för att ta sig an många olika uppgifter för att nämna några. Denna så kallade 
”bråttom-sjuka”, beskrivs av forskare som beteenden hos människor som för en oupphörlig 
kamp för att åstadkomma mer på kortare tid (Ouellette Kobasa, 1987; Währborg, 2002). Typ 
A-människor för en ständig kamp mot tiden, såväl som mot andra människor och till och med 
mot sina barn (Perski & Rose, 2008). De uppvisar tävlingslust, fientlighet och aggressivitet 
och de är hänsynslösa och brutala i sin framfart. Tidspressen, tävlingen och frustrationen tär 
på nerverna och hjärtat (Perski, 2006; Perski & Rose, 2008; Währborg, 2002). 
 
Stress som hot mot välmående 
Tidigare forskning visar att en del former av perfektionism är förknippat med utmattning på 
arbetet, föräldrastress samt depression (Hewitt & Flett, 1991; Mitchelson & Burns, 1998). 
Krantz och Östergren (2001) fann att stort ansvar för hemsysslor och/eller hög belastning i 
arbetet var faktorer som bidrog till vanliga fysiska och psykiska symptom bland kvinnor. 
Dessutom fann Barnett och Shen (1997) i en undersökning att sysslor i hemmet som man har 
låg kontroll över men inte sysslor man har hög kontroll över, är kopplat till psykologisk 
stress. De fann däremot inga skillnader mellan könen.  
 
Frågeställningar 
Mot bakgrund av detta formulerades följande frågeställningar: 
1. Finns det någon skillnad mellan upplevd stress i hemmiljö och arbetsmiljö? 

a) Det förväntades generellt sett ingen skillnad mellan den upplevda stressen i 
arbetsmiljö och i hemmiljö. 

b) Det förväntades ingen skillnad i den upplevda stressen mellan de olika miljöerna för 
kvinnor. 

c) Det förväntades att män upplever högre stress i arbetsmiljö än i hemmiljö. 
 
2. Finns någon skillnad i upplevd stress mellan könen? 

a) Det förväntades att kvinnor generellt sett upplever högre stress än män. 
b) Det förväntades att kvinnor upplever högre stress än män i hemmiljö. 
c) Det förväntades att kvinnor upplever högre stress än män i arbetsmiljö. 
d) Det förväntades att kvinnor har större ansvar för sysslorna i hemmet än män. 

 
3. Finns det någon skillnad i upplevd stress i hemmiljö beroende på antal hemmavarande 

barn? 
a) Det förväntades att upplevd stress i hemmiljö ökar i takt med antal hemmavarande 

barn. 
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b) Det förväntades att upplevd stress i hemmiljö ökar i takt med antal barn i större 
utsträckning för kvinnor än för män. 

4. Finns det någon skillnad i upplevd stress i hemmiljö beroende på ansvar för sysslorna i 
hemmet? 
a) Det förväntades att upplevd stress ökar i takt med ansvar. 
b) Ingen könsskillnad förväntades, det vill säga upplevd stress ökar i takt med ansvar för 

både kvinnor och män. 
 
De avgränsningar som gjordes var att respondenterna arbetar och/eller studerar i någon grad 
samt bor i villa. Det undersöktes inte heller om det fanns några kausala samband mellan 
faktorerna.  
 

Metod 
 
Procedur/genomförande 
Studien genomfördes med en kvantitativ ansats och den design som användes var en 
tvärsnittsdesign (Bryman, 2002). Enkäter användes för att samla in data. Bryman (2002) 
skriver att enkäter är ett bra sätt att samla in en större mängd data på kort tid. Enkäter är även 
lätta att förstå och besvara för respondenterna. Dessutom är respondenterna anonyma, vilket 
kan öka ärligheten i känsliga frågor (Bryman, 2002). För att kunna mäta hur individen 
upplever stress i sin hemmiljö och/eller arbetsmiljö utformades en enkät i tre delar (se Bilaga 
1). Den första delen bestod av demografiska frågor där respondenterna fick fylla i uppgifter 
såsom kön, ålder, finansierad sysselsättning med mera. Del två och del tre skulle endast 
besvaras av de som hade sysselsättning i någon grad, alltså som arbetade eller studerade. 
Respondenterna ombads dock att skicka in enkäten ändå, med del ett ifylld, så att bortfallet 
kunde analyseras. Enkäten skulle besvaras av en vuxen i hushållet. Om det fanns mer än en 
vuxen i hushållet ombads den som stod näst på tur att fylla år att fylla i enkäten. Dessa 
kriterier valdes för att försöka få en slumpmässig fördelning mellan män och kvinnor. Om 
hushållet hade vuxna hemmavarande barn skulle enkäten besvaras av någon av föräldrarna, 
eftersom det antogs att de har ansvaret för sysslorna i hemmet. I följebrevet informerades om 
målgrupp, studiens syfte samt konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet 
och nyttjandekravet som Bryman (2002) skriver att man bör ta hänsyn till. Författarnas e-
postadresser angavs så respondenterna kunde ta kontakt vid eventuella frågor. Enkäterna 
delades ut till 402 villor runt om i Östergötland. Enkäterna delades ut i de områden som fanns 
i närheten. Detta kallar Bryman (2002) ett bekvämlighetsurval. Villorna var uppförda från 
1970-talet till 2000-talet. En stor spridning på villornas ålder eftersträvades, då olika ålder på 
hus har olika krav på underhåll. 
 
Vid insamlingen av litteratur och teorier användes främst databaser (PsycINFO) samt internet 
och olika bibliotekskataloger (till exempel Linköpings Universitetets bibliotekskatalog och 
Linköpings Statsbibliotek).  
 
Deltagare 
Målgruppen för studien var människor som arbetar eller studerar i någon grad och som bor i 
villa. I analyserna skildes ej yrkesarbetande och studerande åt, då avsikten med studien var att 
undersöka de som hade sysselsättning. Av de 402 enkäter som delades ut har 182 (ca 45 %) 
enkäter återsänts. Det innebär att 220 enkäter aldrig återsändes. Av de 182 enkäter som 
återsändes var 126 användbara i studien. 49 enkäter besvarades av personer som inte utgjorde 
målgruppen och det interna bortfallet var 7 personer (tre påståenden eller fler i del två 
och/eller del tre var obesvarade). En del enkäter var ofullständigt ifyllda på del ett, 
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demografidelen. Dessa enkäter användes dock inom de områden som var besvarade. Det 
externa bortfallet kan inte redogöras för, då kännedom saknas om dem som ej besvarade 
enkäten. Studien baserades således på de 126 enkäter som var användbara. Demografidelen 
innehöll bakgrundsinformation om respon-denterna. I Tabell 1 presenteras resultaten för 
demografin.  
 
Tabell 1 
Demografisk information 

Variabel  Total  
% (n) 

Kvinnor
% (n) 

Män 
% (n) 

Kön Kvinnor 55,6 (70)   
Män 44,4 (56)   

     
Antal 
hemmavarande 
barn 

0 31,0 (39) 23,2 (16) 41,1 (23) 
1 15,9 (20) 17,4 (12) 14,3 (8) 
2 40,5 (51) 44,9 (31) 35,7 (20) 
3   7,1 (9)   7,2 (5)   7,1 (4) 
4   4,8 (6)   7,2 (5)   1,8 (1) 

 Internt bortfall   0,8 (1)   
     
Högsta utbildning Grundskola   2,4 (3)   2,9 (2)   1,8 (1) 

Gymnasieskola/komvux 16,7 (21) 21,4 (15) 10,7 (6) 
Folkhögskola   3,2 (4)   1,4 (1)   5,4 (3) 
Universitet/högskola 73,8 (93) 70,0 (49) 78,6 (44) 
Annan   4,0 (5)   4,3 (3)   3,6 (2) 

     
Sysselsättnings-
grad 

90 - 100 % 76,2 (96) 64,3 (45) 91,1 (51) 
75 - 89 % 15,1 (19) 24.3 (17)   3,6 (2) 
50 - 74 %   7,1 (9) 10,0 (7)   3,6 (2) 
< 50 %   1,6 (2)   1,4 (1)   1,8 (1) 

     
Övrig 
sysselsättning 

Ja 34,9 (44) 35,3 (24) 35,7 (20) 
Nej 63,5 (80) 64,7 (44) 64,3 (36) 

 Internt bortfall   1,6 (2)   
     
Fördelning av 
hemsysslor 

Mindre än 50 % ansvar 27,8 (35)   8,7 (6) 51,8 (29) 
50 % ansvar  30,2 (38) 24,6 (17) 37,5 (21) 
Mer än 50 % ansvar 41,3 (52) 66,7 (46) 10,7 (6) 

 Internt bortfall   0,8 (1)   
     
Hjälp med 
hemsysslor av 
någon utanför 
hemmet 

Ja   7,1 (9)   5,7 (4)   8,9 (5) 
Nej 92,9 (117) 94,3 (66) 91,1 (51) 

 
Åldersspannet var mellan 18 år och 74 år, där medelåldern var 47,62 (s = 10.36). För kvinnor 
var medelåldern 44,43 (s = 9.31) och för män var medelåldern 51,05 (s = 10.46). 
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Stress 
För att operationalisera begreppet stress användes Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen, 
Kamarck & Mermelstein, 1983; Eskin & Parr, 1996). PSS är utarbetad av Cohen et al. (1983) 
och bygger på Lazarus transactional stress model (Eskin & Parr, 1996). Enligt denna modell 
betraktas en händelse som en stressor om individen upplever händelsen som ett hot och om 
hon inte upplever sig ha tillräcklig kapacitet att hantera händelsen, så kallad coping (Eskin & 
Parr, 1996). Det är alltså personens upplevelse av situationen som står i centrum. PSS anses 
mäta i vilken grad individen upplever sitt liv oförutsägbart, okontrollerbart och överlastat, det 
vill säga vara ett instrument för att mäta mental stress (Cohen et al., 1983). Denna skala har 
Eskin och Parr (1996) sedan översatt till svenska. Den uppvisade hög validitet och den interna 
reliabiliteten (Cronbach’s alpha) uppvisade ett värde på .82 vilket anses högt (Eskin & Parr, 
1996). Det är denna svenska, validerade skala som användes i den aktuella studien. PSS är en 
väl etablerad skala som översatts till flera språk och används i flera länder (Eskin & Parr, 
1996). PSS består av 14 påståenden och är designad att mäta graden av vilka situationer i vårt 
liv som vi värderar som stressande, oförutsägbara, okontrollerbara och överbelastade. 
Respondenterna ska gradera varje påstående enligt en fem-gradig Likert-skala (0=aldrig, 
4=mycket ofta) beroende på hur ofta de under den senaste månaden upplevt en specifik 
känsla, till exempel ”Hur ofta har Du under den senaste månaden blivit upprörd över något 
som skett helt oväntat?” (se Bilaga 1). En del av frågorna är ställda med omvänd skala. Den 
PSS-poäng som en person kan få i genomsnitt per miljö är som lägst 0,0 (minimalt 
självskattad stress) och som högst 4,0 (maximalt självskattad stress). PSS utgjorde del två och 
del tre i enkäten. I del två ombads respondenterna tänka på hemmiljö när de besvarade 
frågorna och i del tre ombads de tänka på sin arbetsmiljö.  
 
Statistisk metod 
Enkäterna behandlades i SPSS (version 17). Studiens data borde teoretiskt ha betraktats som 
data på ordinalskalenivå (Heiman, 2001). Då skalan inte tillåter några extremvärden som kan 
förskjuta medelvärdet åt något håll betraktades dock datan på intervallskalenivå, såsom man 
brukligen använder denna och liknande skalor (Cohen et al., 1983; Eskin & Parr, 1996). 
 
Skillnaden mellan upplevd stress i hemmiljö och i arbetsmiljö för respektive kön, beräknades 
med hjälp av beroende t-test. Jämförelser mellan könen beträffande upplevd stress i hemmiljö, 
samt i arbetsmiljö beräknades med hjälp av oberoende t-test. Jämförelser mellan kvinnors och 
mäns ansvarsfördelning i hemmiljö beräknades med hjälp av Chi-2. Jämförelser mellan 
upplevd stress beroende på antal hemmavarande barn och ansvars-fördelning i hemmet 
beräknades med hjälp av två-vägs ANOVA. Signifikansnivå mindre än p = .05 betraktades 
som signifikant. Vid samtliga beräkningar användes tvåsidig testning. 
 

Resultat 
 

Jämförelser mellan upplevd stress i hemmiljö och i arbetsmiljö 
Ingen signifikant skillnad mellan den upplevda stressen i hemmiljö och arbetsmiljö 
uppvisades, t(125) = 1.37, p  = .173, se Tabell 2. Skillnaden beräknades även för respektive 
kön. Kvinnorna uppvisade ingen skillnad mellan upplevd stress i arbetsmiljö och hemmiljö, 
t(69) = .00, p  = 1.000, se Tabell 2. Kvinnors medelvärde i hemmiljö, utan avrundning var 
exakt samma som i arbetsmiljö (1,6951). Männen upplevde däremot en signifikant högre 
stress i sin arbetsmiljö än i hemmiljö, t(55) = 2.78, p  = .007, se Tabell 2.  
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Jämförelser mellan könen 
Kvinnor upplevde signifikant högre stress totalt sett än män, t(124) = 2.57, p = .011, se Tabell 
2. Kvinnor upplevde signifikant högre stress i hemmiljö än män, t(124) = 2.90, p = .004, se 
Tabell 2. Det fanns en tendens till att kvinnor upplever högre stress än män i arbetsmiljön, 
t(124) = 1.68, p = .095, se Tabell 2.  
 
 
Tabell 2 
Medelvärde för stress (PSS) uppdelat på kön och miljö 
 Total (n = 126)

M       (s) 
Kvinnor (n = 70) 
M       (s) 

Män (n = 56) 
M       (s) 

Total 1,59 (0,53) 1,69 (0,55) 1,46 (0,47) 

Hemmiljö 1,56 (0,61) 1,70 (0,65) 1,39 (0,51) 

Arbetsmiljö 1,62 (0,56) 1,70 (0,59) 1,53 (0,50) 
 
 
Jämförelser mellan antal hemmavarande barn och upplevd stress i hemmiljö  
En huvudeffekt för antal hemmavarande barn erhölls, F(2,107) = 5.87, p = .004, se Figur 1. 
Vid närmare analys av resultatet användes ett post hoc-test (Tukey) framkom att föräldrar till 
1 barn upplevde signifikant högre stress än vuxna utan barn, p = .001, samt än föräldrar till 2 
barn, p = .004. Däremot framkom ingen signifikant skillnad i upplevd stress mellan vuxna 
utan barn och föräldrar till 2 barn, p = .746. Ingen interaktionseffekt mellan kön och antal 
barn uppvisades, F(2,107) = .28, p = .759, se Figur 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Upplevd stress i hemmiljö  Figur 2. Upplevd stress i hemmiljö i 
i förhållande till antal hemmavarande barn. förhållande till antal hemmavarande barn 
 fördelat på kön. 
 
Vid de statistiska beräkningarna har personer med tre och fyra barn uteslutits, då de var för få 
individer i dessa grupper för att tillförlitliga resultat skulle kunna erhållas. 
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Jämförelser mellan ansvarsfördelning i hemmiljö 
Kvinnor uppvisade ett signifikant större ansvar för sysslorna i hemmet än män, χ2 (2) = 45.44, 
p < .000, se Tabell 1. Det fanns ingen huvudeffekt av den upplevda stressen beroende på 
ansvar för sysslorna i hemmet, F(2,122) = .30, p = .743, se Figur 3. Det fanns heller ingen 
interaktionseffekt mellan kön och ansvar för sysslorna i hemmet, F(2,122) = 1.79, p = .171, se 
Figur 4. Poängteras bör att antal kvinnor med mindre än 50 % ansvar för sysslor i hemmet 
samt antal män med mer än 50 % ansvar för sysslor i hemmet var få, se Tabell 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Upplevd stress i hemmiljö  Figur 4. Upplevd stress i hemmiljö i 
i förhållande till ansvaret för sysslorna i förhållande till ansvaret för sysslorna i 
hemmet. hemmet fördelat på kön. 
 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka graden av upplevd stress i hemmiljö och i arbetsmiljö ur 
ett könsperspektiv. Syftet var även att undersöka om antal barn och ansvarsnivå i hemmet har 
någon betydelse för upplevd stress. Studien visade att kvinnor upplevde en högre stress än 
män och då främst i hemmiljö. Vidare framkom det att kvinnor upplevde lika hög stress i 
hemmiljö som i arbetsmiljö. Män, däremot, upplevde högre stress i arbetsmiljö än i hemmiljö. 
Studien visade också att kvinnor hade större ansvar för sysslor i hemmet än män, men ansvar 
för hemsysslor hade ingen påverkan på upplevd stress i hemmet. Ytterligare ett resultat var att 
de som har ett hemmavarande barn upplevde en högre stress än personer utan hemmavarande 
barn, samt än personer med två hemmavarande barn. Ingen interaktionseffekt mellan antal 
hemmavarande barn och kön erhölls.  
 
Jämförelser mellan upplevd stress i hemmiljö och i arbetsmiljö, samt jämförelser mellan 
könen 
Vår studie visade att kvinnor upplevde lika hög stress i hemmiljö som i arbetsmiljö. Män 
däremot upplevde betydligt högre stress på arbetet än i hemmet. Vår studie visade också att 
kvinnors upplevda stress, i hemmiljö och totalt sett, var högre än mäns. I arbetsmiljön, 
däremot, fann vi inte denna skillnad. Dock kunde tendenser till att kvinnor upplevde högre 
stress urskiljas. En möjlig förklaring till detta skulle, enligt oss, kunna vara att kvinnor 
uppvisar typ A-beteende eller viljan att visa sig duktig (Ouellette Kobasa, 1987; Perski, 2006; 
Perski & Rose, 2008; Währborg, 2002). Perski (2006) skriver att personer som vill vinna sin 
självkänsla genom prestation, blir ofta väldigt engagerade i olika aktiviteter och har mycket 
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svårt att säga nej till erbjudanden och nya utmaningar. Människan väljer ofta en 
sysselsättning, ett yrke eller en livsposition som är krävande. Även små misslyckanden kan då 
uppfattas som en tragedi för den personen (Perski, 2006). Karasek och Theorell (1990) skriver 
att typ A-beteenden är högt korrelerat med orosbenägenhet, ett personlighetsdrag som kan 
komma fram om du varit i en stressande miljö under en längre tid. De skriver också att typ A-
beteende har hög korrelation med den självrapporterade arbetsstressen. Denna korrelation tror 
de beror på att det är en stor överlappning mellan person och miljön (Karasek & Theorell, 
1990). De flesta forskare som skriver om typ A-beteende beskriver ofta detta fenomen som att 
det främst drabbar män. Detta kan bero på att det är så starkt förknippat med hjärt- 
kärlsjukdomar, som tidigare förknippades främst med män (Perski & Rose, 2008). På senare 
år har dock forskning visat att även kvinnor drabbas av hjärt- kärlsjukdomar (Espnes & 
Byrne, 2008). Att uppvisa ett typ A-beteende förefaller vara lika skadligt för kvinnors hälsa 
som det är för mäns (Ouellette Kobasa, 1987). Det kan tänkas att oavsett hur mycket eller lite 
en person har att göra så upplever denne ändå hög stress. Det bör understrykas att det endast 
var upplevd stress som mättes och därför kan inte respondenternas arbetsbörda redogöras för, 
varken i hemmiljö eller i arbetsmiljö. Detta faktum skulle möjligen kunna tala för att kvinnor i 
större utsträckning än män, uppvisar en önskan att vara duktiga oavsett deras arbetsbörda. Det 
bör poängteras att dessa egenskaper inte mättes i den aktuella studien, det anses dock relevant 
att redogöra för dessa kopplingar då en möjlig förklaring kan vara att det ligger i personens 
natur. Det kan också bero på att de uppvisar typ A-beteende. Ovanstående resonemang skulle 
sammanfattningsvis kunna peka på att upplevd stress är någon form av personlighetsdrag, 
oberoende av arbetsbörda. Våra resultat pekar då på att detta personlighetsdrag främst innehas 
av kvinnor. Om detta är biologiskt eller socialt betingat kan vi inte uttala oss om. 
 
I Lundberg och Frankenhaeusers (1999) studie, där halten av noradrenalin mättes, visades att 
kvinnors dagliga påfrestningar inte upphör när de lämnar arbetet, utan fortsätter även efter 
hemkomsten. Männen uppvisade däremot en rejäl återhämtning tiden efter hemkomst från 
arbetet. Studien genomfördes bland högutbildade i chefsposition i Sverige. I studien framkom 
även att den tid som män och kvinnor tillbringar på arbetet är ungefär den samma (Lundberg 
& Frankenhaeuser, 1999). Lundberg och Frankenhaeuser (1999) fann även att kvinnors halt 
av noradrenalin var högre än mäns även under arbetstid. I vår studie framgick inte vilket yrke 
våra respondenter har, dock har majoriteten högskole- eller universitetsutbildning (73,8 %). 
Vi anser därför att dessa båda studier inte skiljer sig markant från varandra. Trots att 
respondenterna i dessa båda studier var högutbildade eller i chefsposition, upplevde kvinnor 
ändå högre stress i hemmet än män. Det verkar vara så att de traditionella könsrollerna lever 
kvar i hemmet trots att kvinnor tagit för sig på arbetsmarknaden i större utsträckning. 
Poängteras bör att vår studie inte mätte halten av noradrenalin, utan endast upplevd stress. Det 
kan ändå anses som relevant att göra dessa kopplingar, då båda studierna relateras till stress.  
 
Kvinnor upplevde högre stress än män. Detta förvånade oss inte, då vi antog det mot 
bakgrund av tidigare forskning.   
 
Jämförelser mellan antal hemmavarande barn och upplevd stress i hemmiljö  
Vårt resultat visade att den upplevda stressen inte ökar i takt med antal hemmavarande barn, 
varken för kvinnor eller män. Frankenhaeuser (1997) fann i sin studie att mäns totala 
arbetsbörda ökar upp till två barn för att sedan avstanna, medan den för kvinnan fortsätter att 
öka. Det antogs därför i vår studie att större total arbetsbörda skulle innebära högre upplevd 
stress, ett antagande som inte visade sig stämma. Vår studie visade således att stor total 
arbetsbörda inte behöver innebära hög upplevd stress. Detta kan även styrka de resonemang vi 
förde ovan angående personlighetsdrag. 
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Ett av resultaten vi reflekterade extra kring var att föräldrar till ett barn upplever signifikant 
högre stress än föräldrar till två barn (se Figur 1). En anledning till detta skulle kunna vara att 
föräldrar till ett barn har fler aktiviteter utanför familjelivet, medan föräldrar till två barn 
prioriterar familjen och inte har så stort utrymme för aktiviteter utanför familjelivet. Det kan 
också vara så att två barn leker ihop och på så sätt får föräldrarna mer tid över till annat 
hushållsarbete. Ytterligare en förklaring kan vara att vid första barnet är allt nytt och kan 
därför kännas stressande i sig, medan man vid andra barnet är mer förberedd. 
 
Jämförelser mellan ansvarsfördelning i hemmiljö 
Resultatet i vår studie visade att kvinnor har större ansvar än män för sysslor i hemmet. 
Lundberg och Frankenhaeuser (1999) fann att vad gäller det obetalda arbetet i hemmet 
utfördes det av kvinnorna i dubbelt så stor utsträckning som männen. Kvinnorna hade även 
det största ansvaret för uppgifterna i hemmet, förutom när det gällde underhållet av hemmet, 
bilen och trädgården. Tidigare undersökningar har visat att delat ansvar i hemmet är bra för 
människors välmående (Härenstam & Bejerot, 2001; Kushnir & Melamed, 2006). Den ökade 
jämställdheten i arbetslivet har lett till att kvinnor och män i större utsträckning delar på 
försörjarrollen. Däremot har inte männen i lika stor utsträckning övertagit ansvaret för 
sysslorna i hemmet (Frankenhaeuser, 1997; Larmén, 1992; Perski & Rose, 2008). I en 
undersökning av Frankenhaeuser (1997) med över 1500 deltagare framkom att kvinnor har 
större total arbetsbörda. Männen arbetade i genomsnitt drygt 45 timmar/vecka med betalt 
arbete och drygt 22 timmar/vecka med obetalt arbete. För kvinnorna såg det annorlunda ut. 
De arbetade drygt 42 timmar/vecka med betalt arbete och drygt 31 timmar/vecka med obetalt. 
Det innebär att den totala arbetsbördan för kvinnorna var 74 timmar/vecka och för männen 
var den 67,5 timmar/vecka. Vår studie visade att det är kvinnorna som har mest ansvar för 
sysslorna i hemmet trots att de flesta kvinnor i vår studie arbetade heltid. 
 
Vår studie visade också att ansvarsnivån för sysslor i hemmet inte har någon betydelse för 
upplevd stress, och vi fann heller ingen signifikant interaktionseffekt mellan ansvarsnivå och 
kön. Dock fann vi att kvinnor upplevde minst stress vid lika ansvar för hemsysslorna, medan 
män upplevde mest stress då. Även fast detta resultat inte var signifikant anser vi att det är 
värt att notera då vi anser att resultatet är anmärkningsvärt. En möjlig förklaring till att 
resultatet inte var signifikant kan vara att antal personer i två av grupperna var väldigt få. 
Frankenhaeuser (1997) skriver att arbetstiden är en sak, men att ha huvudansvaret är en 
annan. Att mäta mängden arbete genom att räkna timmar kan vara missvisande, då det kan 
vara minst lika betungande att planera och känna ansvar för de dagliga sysslorna i ett hushåll. 
Frankenhaeuser (1997) menar alltså att det även finns ett ej synligt ansvar i hemmet som, 
bland annat, innefattar planering. Möjligen är det så att kvinnor har ett större planeringsansvar 
för hemsysslor, men detta ansvar beaktades kanske inte vid besvarandet av frågan om 
ansvarsfördelningen i hemmet. Detta planeringsansvar kan ju också vara upphov till upplevd 
stress och kan förklara det resultat vi fick. Tidigare forskning har visat att stress och stort 
ansvar för hemmasysslor kan leda till fysiska och psykiska åkommor (Hewitt & Flett, 1991; 
Härenstam & Bejerot, 2001; Krantz och Östergren, 2001; Kushnir & Melamed, 2006; 
Mitchelson & Burns, 1998). Även om den aktuella studien inte undersökt människors 
välmående bör det dock poängteras att den funnit att kvinnor har större ansvar i hemmet än 
män, samt att kvinnor upplever sig mer stressade i hemmiljö än män. Det kan således finnas 
en större risk för kvinnor än män att välmåendet påverkas av stress. 
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Metoddiskussion 
Eftersom ett bekvämlighetsurval användes finns begräsningar vad gäller generaliserbarheten. 
Ett brett urval erhölls ändå då enkäten delades ut i olika typer av villaområden, detta för att 
erhålla ett så brett urval av respondenter som möjligt både med avseende på ålder och yrke. 
Utfallet blev att majoriteten av respondenterna hade högskole- eller universitetsutbildning. 
Endast ett fåtal hade grundskola som högsta utbildning. Därmed ser vi ytterligare en 
begränsning vad gäller generaliserbarheten, då det endast går att generalisera resultatet till 
personer med högskole- eller universitetsutbildning. Trots att respondenterna var hög-
utbildade var det endast 7 % som hade hjälp med hemsysslor av någon utanför hemmet. 
Studien hade varit betjänt av fler respondenter, då det vid vissa jämförelser var en aning för få 
personer i en grupp. Resultatet kunde därmed ha blivit ett annat. Människor som bor i villa 
valdes för att de antogs representera en grupp människor som ofta känner sig stressade, även i 
hemmiljö. Därmed inte sagt att människor som bor i lägenhet inte är stressade, men det 
uppstår ytterligare en stress av att ta hand om hus och trädgård där de som bor i lägenhet ofta 
slipper. Ett annat antagande var att många villaägare lockas av att ha fina hem och känner 
press att renovera inomhus efter de trender som råder i samhället (Perski & Rose, 2008). 
 
Vår önskan var att samtliga skulle besvara enkäten oavsett om de tillhörde målgruppen eller 
inte. Detta framgick tydligt i följebrevet. Alla skickade trots detta inte in enkäten och därför 
kan inte hela bortfallet redogöras för. Detta kan ses som en begränsning då resultatet möjligen 
skulle kunna blivit ett annat om fler eller andra personer besvarat enkäten. Det kan 
exempelvis vara så att de som är mest stressade inte har tagit sig tid att fylla i och returnera 
enkäten. 
 
Fördelar med att använda enkäter är enligt Bryman (2002) bland andra att det är ekonomiskt 
och inte så tidskrävande. Några nackdelar som Bryman tar upp är att man inte kan ha kontroll 
över vilka som besvarar enkäterna och att man inte kan ställa följdfrågor (Bryman, 2002). 
Respondenterna hade möjlighet att ställa frågor direkt till författarna, dock endast via e-post. 
En del av de besvarade enkäterna var ofullständigt ifyllda (4 %) och därför ej användbara.  
 
PSS-skalan valdes för att den enligt Eskin och Parr (1996) är lätt att administrera och att 
frågorna är ganska generella i sin utformning att de kan besvaras av samtliga i den mångfald 
av människor som utgör populationen. En fundering som dock uppstod var att vissa 
påståenden kunde vara svåra att tolka, samt att vissa ordval och formuleringar kändes 
föråldrade. 
 
Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar vår studie att kvinnor upplever högre stress än män, främst i 
hemmiljö, medan män upplever högre stress i arbetet än i hemmet. Det framkom också att 
kvinnor har större ansvar för hemsysslor, vilket dock inte påverkade den upplevda stressen i 
hemmet. Vi kan konstatera att stor arbetsbörda och mycket ansvar inte behöver innebära 
högre upplevd stress i hemmet. Vår slutsats blir därför att den upplevda stressen kan förklaras 
av kön. Vi kan slutligen konstatera att de traditionella könsrollerna verkar leva kvar både i 
empirin och i litteraturen, trots att vi många gånger tror att vi lever i ett jämställt samhälle. Vi 
kan därför konstatera att mer jämställd forskning behövs inom området, till exempel med 
livskvalitet som utfallsvariabel. 
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Studien visar att vid bedömning av en persons stressituation bör man ta hänsyn till hela 
livssituationen och inte bara arbetsbördan i förvärvsarbetet. Man bör även beakta personlig-
hetsdrag hos individen. ”Det är inte bara hur man har det utan också hur man tar det” som 
Perski (2006, s. 62) uttrycker det. 
 
Förslag till fortsatt forskning  
Även om den aktuella studien gav svar på många frågor har vi dock reflekterat kring några 
frågor som studien inte gav svar på och som vore intressanta att undersöka.  
 
En av de frågor vi reflekterat kring är ”duktighetskomplex” och Typ A-beteende. Ofta 
beskrivs ”duktighetskomplexet” som en kvinnlig åkomma och Typ A-beteende som en 
manlig. Men är egentligen skillnaden så stor?  Kanske är det så att män tenderar att beskrivas 
som tävlingsinriktade, medan kvinnor beskrivs ha en önskan att visa sig duktiga. Är inte detta 
samma sak? Det vore intressant att sammanföra dessa båda begrepp i en och samma studie.  
 
Att kvinnor upplever högre stress har vi kopplat till både typ A-beteende och 
duktighetskomplex. Men vi har inte diskuterat om det är biologiskt eller socialt betingat. Detta 
skulle vara intressant att undersöka. 
 
Den aktuella studien undersökte om det fanns någon skillnad mellan upplevd stress i hem-
miljön och arbetsmiljö. Det undersöktes inte om den ena miljön påverkar den andra. Därför 
vore det intressant att genomföra en studie som undersöker kausala samband mellan dessa 
båda miljöer. 
 
Den aktuella studien berörde också arbetsbörda i förhållande till upplevd stress. Önskvärt vore 
att genomföra en studie som studerar kausala förhållanden mellan arbetsbörda och stress. 
 
Då den aktuella studien fann att kvinnor upplevde högre stress än män samt att tidigare 
forskning pekar på att stress kan vara ett hot mot människors välmående, skulle det vara 
intressant att undersöka kvinnors och mäns välmående i förhållande till stress.  
 
Vi har noterat att fokus varit på ohälsa och då främst på mäns ohälsa. Vi föreslår ett mer 
jämställt fokus där även kvinnors stressrelaterade ohälsa uppmärksammas (till exempel 
fibromyalgi). Dessutom vore utfallsmått beträffande livskvalitet intressanta ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
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Frågeformulär Bilaga 1 
 
Enkäten består av tre delar där den första delen innehåller bakgrundsinformation om Dig. Den andra delen 
berör Din hemmiljö och den tredje berör Ditt yrkesarbete/Dina studier. Frågorna i del 2 och del 3 är lika och 
består av 14 frågor där Du ska tänka på frågorna i olika miljöer. Snälla, låt häftklammern sitta kvar, så att 
vi vet vilka enkäter som hör ihop. 
 
DEL 1. 
 
Kön______________ 
Ålder________ 
 
Antal vuxna i hushållet_____ 
Antal hemmaboende barn (egna eller sammanboendes barn) _____ 

Varav antal barn på heltid_____ 
Varav antal barn på deltid_____ 

Ålder på barnet/barnen_____________ 
  

 
Högsta utbildning (endast kryss i en ruta) 
 Grundskola 9 år 
 Gymnasieskola/Komvux 
 Folkhögskola 
 Universitet/Högskola 
 Annan utbildning______________________________________________________ 

 
 
Finansierad sysselsättning i dagsläget 
______ % (av 100%) _________________________ 
______ % (av 100%) _________________________ 
______ % (av 100%) _________________________ 
 
 
Övrig sysselsättning 
Övrig verksamhet utöver ovanstående, t.ex. politiskt/facklig verksamhet, kyrkligt arbete, 
föreningsverksamhet. 
 Ja. Ungefärligt antal timmar/vecka________________ 
 Nej 

 
Övrigt 
Uppskatta fördelningen av sysslorna i hemmet: 
Jag ______ % 
Andra familjemedlemmar ______ % 
 
Har Du hjälp med sysslorna i hemmet av någon utanför hemmet? 
 Ja, antal timmar per vecka __________ 
 Nej 

 
 
Om Du arbetar eller studerar i någon grad ber vi Dig vänligen även fylla i del 2 och  
del 3 i enkäten. Om du inte arbetar eller studerar i någon grad tackar vi för Din 
medverkan och ber Dig skicka in enkäten.

Exempel: 
50% (av 100%) yrkesarbete 
25% (av 100%) studier 
25% (av 100%) sjukskrivning 
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DEL 2 
Frågorna i detta formulär handlar om Dina upplevelser, känslor och tankar under den senaste månaden. 
När Du svarar på fråga 1-14, ber vi Dig tänka på hur Du har det i Din hemmiljö. I den ingår Dina olika 
sysslor i hemmet, Ditt sociala liv samt aktiviteter och frågor som rör familjen. Du ska alltså helt bortse från 
Ditt yrkesarbete/Dina studier. 

Ta ställning till varje alternativ och ringa in Ditt svar. 
 

 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 senaste månaden 
tagit itu med dagliga förtret på ett 
tillfredsställande 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 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 

9.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du har haft kontroll över 
irriterade moment i Ditt liv? 

0 1 2 3 4 

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 

 
 VÄND 
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DEL 3 
Frågorna i detta formulär handlar om Dina upplevelser, känslor och tankar under den senaste månaden. 
När Du svarar på fråga 15-28, ber vi Dig tänka på hur Du har det i Ditt yrkesarbete och/eller Dina studier. 
Du ska alltså helt bortse från Din hemmiljö och Din familj. 

Ta ställning till varje alternativ och ringa in Ditt svar. 
 

 Aldrig Sällan Ibland Ganska 
ofta 

Mycket 
ofta 

15.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden blivit upprörd över något som 
skett helt oväntat? 

0 1 2 3 4 

16.  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 

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

18.  Hur ofta har Du under senaste månaden 
tagit itu med dagliga förtret på ett 
tillfredsställande sätt? 

0 1 2 3 4 

19.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden effektivt hanterat avgörande 
förändringar i Ditt liv? 

0 1 2 3 4 

20.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt dig säker på Din förmåga att 
hantera Dina personliga problem? 

0 1 2 3 4 

21.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden tyckt saker och ting har utvecklat 
sig som Du velat? 

0 1 2 3 4 

22.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du inte kunde hantera allt 
som måste göras? 

0 1 2 3 4 

23.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du har haft kontroll över 
irriterade moment i Ditt liv? 

0 1 2 3 4 

24.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden känt att Du har haft kontroll över 
saker och ting? 

0 1 2 3 4 

25.  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 

26.  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 

27.  Hur ofta har Du under den senaste 
månaden kunnat bestämma hur Du skulle 
använda Din tid?  

0 1 2 3 4 

28.  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 

Tack för Din medverkan!  
Glöm inte att posta svaret senast den 18 november 2008. 
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