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Stressproblem – hur kan de förhindras? 

En intervention på tre nivåer: individen, gruppen och företaget  

 

 

Sammanfattning 

 

 

Stress är ett stort problem i samhället och har negativa effekter på samhällelig, 

organisatorisk och individuell nivå. Det finns olika interventioner som är 

inriktade på att förhindra negativa följder av stress. Studien undersökte effekten 

av stressinterventioner baserade på kognitiv beteendeterapi och medveten 

närvaro, som riktades mot två grupper och gjordes på olika nivåer. Två 

interventionsgrupper och en kontrollgrupp bestående av totalt 28 individer fyllde i 

för- och eftermätningar på mått gällande stress och copingstrategier. Inga 

signifikanta förändringar hittades gällande nivåer av stress, kvantitativa krav, 

kontroll av arbetstakt, socialt stöd från arbetskamrater, positiv omtolkning, 

självkritik eller meditation och utifrån resultaten dras slutsatsen att 

interventionerna inte haft effekt. Diskussion förs kring möjliga orsaker till detta.  

 

Nyckelord: stress, kognitiv beteendeterapi, medveten närvaro, 

stressintervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teodor Aspman Ek & Veronika Wendt 

Handledare: Mats Liljegren 

Psykologprogrammet, examensuppsats 

Termin 9 HT 2012 

Örebro Universitet 

 

 

 



2 

 

 

 

 

How to prevent stress?  

An intervention on three levels: the individual, the group and the company 

Teodor Aspman Ek and Veronika Wendt 

Department of Behavioral, Social and Legal Sciences 

Psychology, Örebro University 

 

Abstract 

 

Stress is a growing societal problem, having an unfavorable impact on 

organizations as well as individuals. Several interventions are designed to prevent 

negative stress and its consequences. This study investigated the effect of a stress 

intervention based on cognitive behavioral therapy and mindfulness with stress 

and coping strategies as outcome variables. The intervention aimed to investigate 

the effect on two groups with interventions at different levels. Two intervention 

groups and one comparison group of twenty-eight subjects in total rated stress and 

coping strategies at baseline and follow-up measures. There were no significant 

differences regarding stress, quantitative demands, control of work pace, social 

support from colleagues, positive reframing, self-blame or meditation. The 

conclusion is that the intervention did not have any effect. Possible reasons for 

this outcome is discussed.   
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Stressproblem – hur kan de förhindras? 

En intervention på tre nivåer: individen, gruppen och företaget 

 

 Stress är idag ett stort problem för både samhälle, organisation och individ. Det kostar stora 

summor i stressrelaterad ohälsa och företag förlorar arbetstimmar på grund av sjukfrånvaro 

beroende på stress och dess följder, inte minst kan kostnaderna för individen bli stora både 

ekonomiskt och i lidande (Malmquist, 2001). En långvarig exponering för stress kan leda till 

utmattningsdepression, från vilken återhämtningen kan ta flera år (Shaufel, Leiter, & 

Maslach, 2008).  

 Det finns idag flera olika typer av interventioner utformade för att förhindra 

uppkomsten eller mildra konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa (Ivancevich, Matteson, 

Freedman, & Phillips, 1990; Richardson & Rothstein, 2008). Insatserna kan inriktas på 

antingen individuell eller organisatorisk nivå. Den individuella nivån syftar till att hjälpa 

individen att hantera påfrestande situationer på ett sätt som minimerar risken för följdproblem 

medan de organisatoriska insatserna syftar till att utforma arbetet på ett sätt som i sig 

minimerar risken för stress och dess sjukdomar. De insatser som har visat bäst effekt bygger 

på kognitiv beteendeterapi (KBT), och är inriktade på att hjälpa individen att bli mer 

medveten om sina tankar, känslor och beteenden vid stressande situationer och att lära sig att 

hantera dessa på ett mer adaptivt sätt (Richardson & Rothstein, 2008).  

 En interventionsmetod som ökat i popularitet de senaste åren är medveten närvaro, även 

kallat mindfulness (Allen et al., 2006). Medveten närvaro bygger ursprungligen på ett 

buddhistiskt tankesätt som har bearbetats och anpassats till västerländsk kultur (Black, 2011). 

Den har visat effekt vid behandling av till exempel stress, ångest, ätstörningar, långvarig 

smärta och depression (Linton & Flink, 2011). Centrala teman inom medveten närvaro är 

acceptans, uppmärksamhet och en icke-dömande attityd (Shapiro, Carlson, Astin, & 



6 

 

 

Freedman, 2006). Viss modern KBT har införlivat medveten närvaro i traditionell KBT 

(Hayes, 2004).  

 Det finns idag många studier på stressinterventioner på individuell nivå, men färre när 

det gäller insatser på organisatorisk nivå (Ivancevich et al., 1990; Richardson & Rothstein, 

2008).  Ett exempel på en intervention på organisatorisk nivå är att genom chefshandledning 

inriktad på stresshantering öka chefens kunskap om stress och vad som kan påverka stressen 

för arbetstagarna (Wright, 2007). Den aktuella studien avser att undersöka och jämföra 

effekten av en insats på individnivå mot en kombinerad insats på individ- grupp- och 

organisatorisk nivå och en kontrollgrupp. Genom en stresshanteringskurs till arbetstagarna 

interveneras på individ- och gruppnivå och genom chefshandledning interveneras på 

organisatorisk nivå.  

Stress 

Under de senaste decennierna har långtidssjukskrivning och förtidspensionering ökat 

(Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer, & Theorell, 2005) och psykisk sjukdom är den 

vanligaste orsaken till långtidssjuksjukskrivning (Malmquist, 2001). År 2009 stod depression 

och stressreaktioner/ångestsyndrom för 93% av sjukskrivningarna gällande psykisk sjukdom. 

Av den totala mängden sjukskrivningar hade 12% diagnostiserats med stressreaktioner/ 

ångestsyndrom, varav fler kvinnor än män (Socialförsäkringsrapport, 2010). År 2001 uppgick 

kostnaden för arbetsrelaterad stress till 13,7 miljarder kronor (Malmquist, 2001).  

 Många ohälsotillstånd är relaterade till stress, exempelvis sömnstörningar, 

hjärtsjukdomar, depression, energilöshet, infektionskänslighet och diabetes (Irving, Dobkin, 

& Park, 2009; Siegrist, 1996; Passer & Smith, 2008) och för tidigt åldrande (Epel et al., 

2004). Det påverkar anställda i deras arbete då de får sämre uppmärksamhet och 

koncentration, problem i beslutsfattande, svårigheter att visa empati och skapa meningsfulla 
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relationer samt kommunikationsbesvär (Irving et al., 2009; Siegrist, 1996; Passer & Smith, 

2008). 

 En holländsk studie beskriver individer som har sökt hjälp för trötthet och utmattning 

och som flera månader senare har drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar till följd av långvarig 

stress (Apples & Schouten, 1991, ref i Theorell, 2003). Andra studier bekräftar 

hjärtsjukdomar som en konsekvens av stress (Siegerst, 1996; Richard & Siegrist, 1999). 

Långvarig sjukskrivning kan även ske till följd av muskuloskeletala sjukdomar som drabbar 

personer med hög stress och bristfälliga copingstrategier. Det finns även misstankar att mag-

tarmsjukdomar och hudsjukdomar kan ha samma orsak. Ett problem som är gemensamt för 

individer som varit utsatta för långvarig stress är en trötthet som inte botas av vila (Grossi, 

Soares, Ängeslevä, & Perski, 1998). Mental stress leder till diverse fysiologiska reaktioner, så 

som högre kortisolnivå och högre blodtryck och puls (Lundberg et al., 1994, ref i Grossi et al. 

1998). 

 Begreppet stress är brett och har definierats på många olika sätt. Det kan ses ur tre olika 

perspektiv (1) som stimuli, då stress är händelser som sätter höga krav på oss till den nivå att 

vi inte kan bemästra dessa, (2) som en respons, med en kognitiv, fysiologisk och 

beteendemässig komponent varpå negativa känslor är en viktig del i stressresponsen (Zautra, 

2003, ref i Passer & Smith, 2008) eller (3) som en kombination av händelser omkring oss och 

vår respons på dessa. Det sistnämnda perspektivet ger teorin om interaktionen mellan person 

och situation där stor vikt läggs vid individens tolkningar och hanteringsstrategier (Folkman, 

Lazarus, Groen, & DeLongis, 1986).  

 Utifrån det tredje perspektiv har stress definierats som ”…ett mönster av kognitiva 

tolkningar, fysiologiska reaktioner och beteendetendenser som uppkommer som en respons 

till en upplevd obalans mellan situationens krav och de resurser som behövs för att hantera 

dessa...” (Passer & Smith, 2008, sid 499, författarnas översättning).  
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Stressorer och coping 

Definitionen av en stressor är ett yttre krav eller hot som överstiger individens 

hanteringsförmåga (Richard & Siegrist, 1996). Stressorer kan vara stora negativa händelser, 

katastrofer, arbetsrelaterade aspekter eller mikrostressorer, så som att försova sig eller att stå i 

kö (Passer & Smith, 2008). Utifrån en stressor gör individen en primär tolkning av situationen 

angående hur stort hotet är och hur det kan skada oss. Därefter görs en sekundär tolkning, där 

individen ser hurdana resurser den har och hur hotet kan hanteras (Folkman et al., 1986).  

 Hanteringsstrategierna kallas copingstrategier och är individens kognitiva och 

beteendemässiga insats för att klara av en situation som upplevs som hotande. Coping kan 

vara adaptiv eller maladaptiv och kan kategoriseras i problemfokuserad, emotionsfokuserad 

och att söka socialt stöd (Folkman & Lazarus, 1980; Folkman et al., 1986). Problemfokuserad 

coping innebär att använda sig av strategier för att lösa situationen och göra den mindre 

stressande, exempelvis genom problemlösning och planering. Emotionsfokuserad coping 

innebär att hantera känslorna som uppstått i den stressande situationen, exempelvis genom 

acceptans och önsketänkande. Att söka socialt stöd innebär att finna stöd hos andra i 

stressande situationer (Passer & Smith, 2008).  

 Problemfokuserad coping är beskriven som en positiv copingstil, associerad med en 

lägre nivå av negativa hälsokonsekvenser medan den emotionsfokuserade copingstilen är 

associerad med högre nivå av negativa hälsokonsekvenser (Folkman et al., 1986). Det finns 

ingen enighet om detta, utan även de emotionsfokuserade copingstrategierna kan anses vara 

adaptiva, så som positiv omtolkning och avslappningsträning (DeLongis, 2000; ref i Passer & 

Smith, 2008). Hänsyn till situationens karaktäristika bör tas, då olika copingstrategiers 

effektivitet är beroende på individens tolkningar av situationen. Individer kan hantera stress 

enklare om de har ett batteri av flera copingstrategier och då kan välja bäst lämpad 

copingstrategi efter att ha utvärderat situationen (Passer & Smith, 2008).  
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Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress är idag en mycket viktig fråga, Tjänstemännens Centralorganisations 

(TCOs) ordförande har yttrat att ”Stressen är årtiondets viktigaste arbetsmiljöfråga” (TCO, 

2012). År 2003 lanserades diagnosen utmattningssyndrom, tidigare användes begreppet 

utbrändhet (Socialförsäkringsrapport, 2010). Utmattningssyndrom kan definieras som en 

utmattning till följd av stress då individen inte längre kan prestera eller bistå med sina resurser 

på arbetsplatsen (Schaufeli et al., 2008). Individen känner sig emotionellt utmattad vilket 

utvecklar en pessimistisk syn och negativa känslor angående sin omgivning (Maslach, 1993, 

ref i Leiter & Maslach, 2009). Emotionell utmattning har visat sig korrelera med lågt 

engagemang i organisationen, höga kvantitativa arbetskrav och med rollkonflikter medan ett 

bra socialt stöd visade sig dämpa effekten av utmattning (Dallner et al., 2000). 

  En metaanalys sammanfattar några faktorer som är relaterade till sjukfrånvaro hos 

personal och finner följande: långa arbetsdagar, hög arbetsbelastning och hög press. 

Effekterna av nämnda faktorer är känslan av arbetsrelaterad kontrollförlust, minskat 

deltagande i beslutsfattande, lågt socialt stöd på arbetsplatsen, oklart ledarskap och en 

oklarhet gällande arbetsroller. Viss evidens antyder även att sjukfrånvaro är associerat med 

bristfälligt ledarskap (Michie & Williams, 2003). 

 Inom arbetslivspsykologin finns teorier som anses representera arbetsrelaterad stress 

som helhet (Quick & Tetrick, 2003). Person-environment fit model beskriver två typer av 

inkongruens som påverkar hälsan, dels inkongruensen mellan individens förmågor och de 

krav som ställs på individen från jobbet samt inkongruensen mellan individens mål med 

arbetet och om arbetet kan uppfylla dessa mål. Optimalt läge blir det när individens förmågor 

kan matchas med krav från jobbet och när individens och organisationens mål 

sammanstämmer. Förekommer en obalans mellan dessa så kan individen utsättas för stress 

(Kahn, Wolfe, Quinn, Snoek, & Rosenthal, 1946; ref i Quick & Tetrick, 2003; Siegrist 1996).  
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 Krav- kontroll- stöd- modellen utvecklades på 70-talet och behandlar hur krav och 

kontroll på arbetet avgör om individen upplever arbetssituationen som aktiv, passiv, spänd 

eller avspänd. Krav definieras som psykologiska stressorer i arbetssituationen och kan delas 

in i kvantitativa, kognitiva och emotionella krav. Kontroll definieras som att ha 

beslutsutrymme och känna stimulans. En hög nivå av krav och låg nivå av kontroll kan leda 

till psykisk och/eller fysisk ohälsa och då kraven är höga utlöses ett energipåslag som inte kan 

hanteras på grund av den låga kontrollen. Höga krav och hög kontroll underlättar inlärning 

och utveckling och ju högre kontroll en individ har desto högre krav kan den klara av. Med 

låga krav och hög eller låg kontroll finns en avspänd eller passiv jobbsituation. En tredje 

dimension är tillagd och inkluderar i vilken grad socialt stöd existerar (Theorell & Karasek, 

1996). Låg grad av socialt stöd i sammanhanget är en riskfaktor för ohälsa (Mark & Smith, 

2012).  

 The preventive stress management approach föreslår att arbete mot stress bör ske på tre 

håll: orsaken till stressen, att hantera individens reaktion på stressen och läka de symptom 

som uppstått till följd av stressorn (Quick & Quick, 1984; ref i Quick & Tetrick, 2003).   

 Kritik mot många arbetsrelaterade teorier om stress är att de inte förklarar individuella 

faktorer, det vill säga hur olika reaktioner kan uppstå till följd av liknande krav (Perrewe & 

Zellars, 1999). 

KBT 

KBT har en stark förankring i forskning och har rötter inom inlärningspsykologi, 

kognitionspsykologi och socialpsykologi (Öst, 2006). Terapiformen fokuserar på den 

nuvarande situationen snarare än på historian och syftar till att skapa förändring i klientens 

tankar, känslor och yttre beteenden. KBT som bred inriktning kan sammanfattas genom att 

den använder sig av manualbaserade behandlingsmetoder, utformning av konkreta mål, 

modeller att härleda och förklara olika diagnoser utifrån samt fokus på utlösande och 
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vidmakthållande faktorer. Förhållningssättet är öppet och det finns en förklaring till vad som 

görs då ett av målen med terapin är att klienten ska bli sin egen terapeut (Öst, 2006). KBT har 

visat sig behandla bland annat problem som depression, ångest, stress, smärta och 

sömnsvårigheter (Linton & Flink, 2011). Vanliga tekniker som används inom KBT är bland 

annat psykoedukation, hemuppgifter, målsättning, beteendeexperiment och kognitiv 

omstrukturering. 

 Psykoedukation innebär att utbilda individerna om aktuell problematik, har visat sig ha 

vetenskapligt stöd vid flera psykiska och medicinska tillstånd (Linton & Flink, 2011). 

 Att sätta upp mål görs i terapin utifrån individens värderingar och målens syfte är att 

motivera för att på slutet användas vid en utvärdering av insatsens effekt (Linton & Flink, 

2011). Forskning visar att långtidsmål och korttidsmål är en effektiv komponent vid 

behandling. Vid långvariga sjukdomstillstånd då beteendeförändringar sker i enighet med 

målen är de en verksam komponent i behandlingen (Schwartz & Drotar, 2006).  

 Hemuppgifter kännetecknar KBT och används tillsammans med andra verktyg för att 

bland annat öka engagemanget (Flink & Linton, 2011). De flesta klienter är positivt inställda 

till att arbeta med hemuppgifter (Fehm & Mrose, 2008) och anser att de är användbara (Ronan 

& Kazantzis, 2006). En meta-analys visar att det finns en tydlig koppling mellan 

hemuppgifter och grad av framgång i behandlingen. (Kazantzis, Deane, & Ronan, 2000). En 

studie gjordes på 80 individer som gick i KBT och fick hemuppgifter, utifrån denna studie 

visade det sig att den bästa prediktorn för att en hemuppgift genomförs, är hur tydlig den är 

(Fehm & Mrose, 2008).  

 Beteendeexperiment har som syfte att bredda beteenderepertoaren och agera utifrån 

verkliga konsekvenser och inte individens föreställningar om dessa (Beck, Rush, Shaw, & 

Emery, 1979, ref i Bennet-Levy, 2003). En studie försökte isolera olika KBT-tekniker genom 

att låta en grupp deltagare registrera automatiska tankar medan en annan grupp fick göra 
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beteendeexperiment. Resultaten visade att komponenten beteendeexperiment gav ett bättre 

utfall gällande förändring av kognitioner och yttre beteenden än registrering av automatiska 

tankar. Båda teknikerna gjorde deltagarna mer medvetna om sina problem. Något att ta 

hänsyn till vid beteendeexperiment är att den emotionella uppvarvningen kan upplevas 

ansträngande (Bennett-Levy, 2003).  

 Kognitiv omstrukturering innebär att försöka konstruera om tankar (Beck et al., 1979; 

ref i Bennet-Levy, 2003). Deltagare i en studie som utvärderade användning av tankescheman 

visade att de blev mer medvetna om sina tankar och kunde se dem med nya perspektiv. 

Sambandet mellan tanke, känsla och handling blev även tydligare samt att det blev enklare att 

identifiera tankefel (Bennet-Levy, 2003).  

 Tredje vågens KBT är en utveckling av KBT och urskiljs genom starkare fokus på 

relationer, medveten närvaro, acceptans, dialektik och värderingar (Hayes, 2004). Den är 

inriktad på funktion och har bland annat som syfte att bredda individens repertoarer av 

beteenden och ställer den kognitiva delen i centrum. Dessa terapier har tagit sig in i fältet och 

blivit populära samtidigt som det vetenskapliga stödet för dem ökar (Hayes, 2004). 

Medveten närvaro 

Medveten närvaro används idag mer och mer inom psykologisk behandling som ett sätt att 

öka medvetenheten om, och skickligheten i, att hantera mentala processer som annars riskerar 

ge upphov till emotionell smärta och problembeteenden (Bishop et al., 2004). Det har visat 

effekt på såväl kliniska- som normalpopulationer och verkar vara ett behandlingsalternativ 

inom ett flertal områden, som till exempel ångest, stress, kronisk smärta, ätstörningar och 

affektiva störningar, men även vid fysiologiska besvär (Allen et al., 2006). I Sverige benämns 

metoden ibland mindfulness (till exempel Grossi, 2007; Schenström, 2007) och ibland 

medveten närvaro (till exempel Kabat-Zinn 1990/2009; Linton & Flink, 2011; Nilsonne, 

2007). I föreliggande studie används begreppet medveten närvaro. 
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 Att vara medvetet närvarande kan ses ur tre olika perspektiv: (1) som ett 

personlighetsdrag, (2) som ett resultat av träning eller (3) själva träningen i sig (Black, 2011).   

Centralt inom medveten närvaro är att det inte handlar om att fixa något eller att göra något 

utan snarare om att uppleva det som redan är (Kabat-Zinn, 2003). 

 Flera olika definitioner förekommer och svårigheter föreligger att hitta en universell 

definition. En syn på medveten närvaro är att det inte kan vara ett objektivt fenomen, utan 

skapas i de relationer som det används inom. Det är då vid klinisk användning viktigt att varje 

kliniker själv undersöker de definitioner som finns och utifrån detta hittar sin ståndpunkt i det 

praktiska arbetet (McCown, Reibel, & Micozzi, 2010).   

 En första, ofta förekommande definition (Black, 2011; Cullen, 2011; Shapiro et al., 

2006) av medveten närvaro är ”…en alldeles särskild sorts uppmärksamhet som är avsiktlig, 

opartisk och riktad mot nuet.” (Kabat-Zinn, 2005, sid. 22). Det engelska uttrycket är “paying 

attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and non-judgmentally” (Jon 

Kabat-Zinn, 1994, sid. 4, ref i Black, 2011). 

 Utifrån ovanstående har vidareutvecklats en andra definition som innefattar tre axiom: 

avsikt, uppmärksamhet och attityd. Den sekulariserade definitionen av medveten närvaro 

menar med avsikt det mål utövaren har med sin träning i medveten närvaro (Shapiro et al., 

2006). Avsikten förändras i takt med utövarens träningstid från självreglering via 

självutforskande och till slut till själv-frigörelse (Shapiro, 1992, ref i Shapiro et al., 2006). 

 Uppmärksamhet är nästa axiom och innebär att utövaren riktar uppmärksamheten mot 

”…sin upplevelse av inre och yttre skeenden från ögonblick till ögonblick.” (Shapiro et al., 

2006, sid 376, författarnas översättning). Målet är att så mycket som möjligt undvika att tolka 

upplevelsen och istället uppleva fenomenet i sig.  

 Tredje axiomet är attityd och den inställning som eftersträvas för de uppmärksammade 

fenomenen, oavsett om de är trevliga eller otrevliga, är acceptans, vänlighet och öppenhet 
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(Shapiro et al., 2006). Med acceptans menas inte att tycka om allt som händer, att vara passiv 

eller inte följa sina värderingar utan istället en villighet att se saker såsom de faktiskt förhåller 

sig (Hayes, 2004; Kabat-Zinn, 1990/2009).  Andra attityder är tålamod, medlidande och icke-

strävan (Shapiro et al., 2006).  

 Ett tredje sätt att definiera medveten närvaro är genom en tvåkomponentsmodell, med 

komponenterna uppmärksamhet och acceptans. Där ses medveten närvaro som ett tillstånd 

och en förmåga som går att träna upp (Bishop et al., 2004).  

 Den första komponenten innebär att uppmärksamheten riktas mot vår nuvarande 

upplevelse. Uppmärksamhetskomponenten delas upp i tre delar: förmåga att bibehålla 

uppmärksamhet, att byta fokusobjekt samt inhibition av fördjupad bearbetning. 

Acceptanskomponenten innefattar att ha en inställning till upplevelsen som är nyfiken, öppen 

och accepterande. Detta antas starta en process där klienten får insikt om sitt sinne och ett 

decentrerat perspektiv på sensationer, tankar och känslor, vilket leder till att de ses som 

övergående objekt i sinnet snarare än absoluta sanningar. Detta gör att individen inte påverkas 

på samma vis som tidigare och kan reagera på ett annat sätt (Bishop et al., 2004).  

 En fjärde definition är empirisk genom skapandet av formulär som avser mäta graden av 

medveten närvaro. Genom att slå samman items från fem olika formulär skapades ett nytt 

formulär som utprovades på 613 individer. Fem faktorer utkristalliserats: (1) observera (2) 

beskriva (3) agera med medvetenhet (4) icke-dömande och (5) icke-reaktivitet. Den första 

faktorn visades variera beroende på deltagarnas meditationsvana; i ovana grupper korrelerade 

den dels med de förutsedda variablerna öppenhet, emotionell intelligens och empati med 

självet, men också med oförutsedda variabler som bland annat psykologiska symptom, 

dissociation och förträngning av känslor. Korrelationen med psykologiska symptom, 

dissociation och förträngning av känslor gällde ej för individer med mer meditationsvana. 

Övriga faktorer var oberoende av meditationsvana bland testdeltagarna. Författarna spekulerar 
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i om icke-dömande och icke-reaktivitet kan ses som operationalisering av acceptansbegreppet, 

vilket inte hade någon egen faktor i undersökningen.  Resultaten stöder också synen på 

medveten närvaro som ett personlighetsdrag, vilket förekommer i större eller mindre 

omfattning hos populationen som helhet (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 

2006).   

 Utifrån de fem faktorerna (Baer et al., 2006) har man undersökt vilka mekanismer inom 

medveten närvaro som medierar psykologisk stress. Resultaten visar att medveten närvaro kan 

ses som bestående av två faktorer, uppmärksamhet riktad mot nuet samt acceptans av de 

upplevelser som förekommer. Dessa faktorer bidrar till en klarhet om sin egen upplevelse, 

vilket i sin tur ökar förmågan till att hantera negativa känslor. Vidare fann man att klarhet om 

sin egen upplevelse, förmågan att hantera negativa känslor, obundenhet (non-attachment, att 

ens lycka ej är beroende av särskilda resultat eller händelser) och ältande är viktiga 

medierande faktorer mellan medveten närvaro och mental hälsa (Coffey, Hartman, & 

Fredrickson, 2010). 

 Andra psykologiska mekanismer som beskrivits är övervakning av tankeprocessen, 

vilket underlättar identifieringen av ältande och oro, minskat undvikande av eller distraktion 

från negativa upplevelser vilket leder till en exponering för dessa upplever, minskat dömande 

av den negativa upplevelsen vilket annars anses kunna förstärka ett lidande samt även ökad 

kognitiv flexibilitet, vilket menas att öka sin öppenhet mot olika upplevelser (Allen et al., 

2006).   

Tillämpningsområden 

Medveten närvaro har använts på olika sätt inom västerländsk psykoterapi. Det finns 

interventioner som bygger på mindfulnessmeditation som enda verksamma verktyg (Kabat-

Zinn 1990/2009) och andra där det är ett bland flera verktyg (Hayes, 2004; Linton & Flink, 

2011). 
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 Program som utvecklats med inslag av den medvetna närvaron är till exempel 

Mindfulness Based Stress Reduction (Kabat-Zinn, 1990/2009), Mindfulness Based Cognitive 

Therapy for Depression (Segal, William, & Teasdale, 2002), Acceptance and Commitment 

Therapy (Hayes, 2004) och Dialektisk Beteendeterapi (Linehan, 1993). Medveten närvaro är 

ett effektivt sätt för arbetstagare att hantera stress och att fatta mer övervägda beslut utifrån 

tillgänglig information (Jacobs & Bluestein, 2008).  

 Debatt förekommer om vilken träning i medveten närvaro som krävs för att kunna 

instruera i den.  En åsikt är att det är väsentligt att den som instruerar själv är väl bevandrad 

både teoretiskt och praktiskt (Kabat-Zinn, 1990/2009; Segal et al., 2002), en annan är att det 

inte är en nödvändighet (Linton & Flink, 2011). Här kan ses ett kontinuum från de skolor som 

kräver flera års egna studier, vilka ofta har medveten närvaro som enda insats, till de skolor 

inom tredje vågens KBT som ser medveten närvaro som ett av flera instrument, där egen 

erfarenhet är nödvändig till en grundläggande nivå (McCown et al., 2010). 

Kritik 

Kontraindikationer och iatrogena effekter på medveten närvaro är relativt obeforskad, varför 

även kritik mot transcendental meditation är inkluderad i detta avsnitt. En sammanställning 

visar att kritik som förekommer gällande medveten närvaro som intervention är att det är en 

relativt tidskrävande metod. Kontraindikationer mot meditation i allmänhet är tidigare eller 

aktuella psykoser (Allen et al., 2006). Iatrogena effekter som uppmärksammats är en ökning 

av negativ affekt och negativt tänkande, däribland självmordsförsök, ökad depressiv affekt 

och en känsla av värdelöshet (Lazarus, 1976, ref i Allen et al., 2006; Otis, 1974, ref i Allen et 

al., 2006). Andra är ångest och tvångsmässigt ältande (Epstein & Leiff, 1981, ref i Allen et 

al., 2006; Walsh, 1996, ref i Allen et al., 2006).  

 Vid en empirisk studie framkom att 62,9% av deltagarna upplevde någon form av 

iatrogen effekt vid meditation och att 7,4% upplevde starkare iatrogena effekter. Bland de 
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effekter som uppgavs var avslappningsinducerad ångest och panik, ökning i kroppslig 

anspänning, lägre motivation, leda, smärta, försämrad verklighetsprövning, förvirring och 

disorientering, att känna sig ”spaced out”, depression, ökad negativitet, bli mer dömande samt 

att känna sig beroende av meditation (Shapiro, 1992, ref i Allen et al., 2006). Resultaten är 

inte överraskande sett utifrån intentionen att individen genom medveten närvaro bli mer 

medveten om både negativa och positiva inre tillstånd och att det är upp till instruktören att 

vägleda individen i hanteringen av dessa situationer (Allen et al., 2006).  

Stressinterventioner 

En stressintervention definieras som ”någon aktivitet, något program eller tillfälle som 

initierats av en organisation, som fokuserar på att minska förekomsten av arbetsrelaterade 

stressorer eller att hjälpa individer att minimera negativa konsekvenser av att utsättas för 

dessa stressorer” (Ivancevich, Matteson, Freedman & Phillips, 1990, sid 1; författarnas 

översättning ). Stressinterventionerna kan sättas in på tre olika nivåer, för att (1) minska 

intensiteten i närvarande stressorer, (2) förändra de anställdas tolkning av stressorer och (3) 

hjälpa anställda att hantera stress på ett effektivare sätt (Ivancevich et al., 1990).   

 En annan uppdelning som förekommer gällande stressprevention är i primära, 

sekundära och tertiära interventioner (Richardson & Rothstein, 2008). Primära interventioner 

riktas mot friska, med målet att förhindra eller uppskjuta skadeverkningar. Sekundära 

interventioner strävar efter att upptäcka tidiga tecken på sjukdom och genom tertiär 

prevention strävas det efter att minska de komplikationer som uppstår (Landstinget i 

Jönköpings län, 2012). För att en stressintervention ska vara effektiv krävs ett samarbete 

mellan anställda, arbetsgivare och annan personal (Ivancevich et al., 1990).  

  En metastudie bestående av 36 experimentella studier visar att stressinterventioner 

oavsett typ har en effekt på olika utfallsmått. Utfallsmått kan vara på organisatorisk nivå, till 

exempel produktivitet och frånvaro, på individnivå genom att mäta stress eller ångest samt på 



18 

 

 

fysiologisk nivå genom till exempel blodtryck och nivåer av stresshormon (Richardson & 

Rothstein, 2008).  

 Interventionerna i metaanalysen delades upp i olika format efter vilken terapiskola de 

byggde på. Formerna var KBT-, avslappnings-, organisatoriska-, multimodala- eller 

alternativa interventioner. Studien visade att KBT-interventionerna hade den högsta 

effektstorleken. Studien visar också att interventioner som fokuserar på en komponent är 

effektivare än de som fokuserar på flera och att korta interventioner, mindre än åtta veckor, är 

effektivare än långa. Det finns dock tveksamheter om det sistnämnda och att det istället kan 

ha med typ av intervention att göra. De flesta interventionerna var på sekundär nivå, det vill 

säga att upptäcka tidiga tecken på stress. Exempel på interventioner är färdighetsträning, 

meditation, avslappning, djupandning, träning, planering och att formulera mål (Richardson & 

Rothstein, 2008).  

 En anledning till att KBT- interventionerna visade högst effekt kan vara att KBT arbetar 

med aktiva tekniker som till exempel att konfrontera dysfunktionella tankar och känslor och 

aktivt byta ut dem till mer adaptiva. Enbart meditation eller avslappning handlar istället om 

att släppa taget och är därmed passiva tekniker (Richardson & Rothstein, 2008).  

 Interventionerna kan inriktas på individuell eller organisatorisk nivå eller i kontakten 

mellan dessa båda. De flesta interventioner sker på individnivå och det finns få på 

organisationsnivå (Ivancevich et al., 1990; Richardson & Rothstein, 2008).  

 En studie visar att handledning på arbetsplatsen kan vara ett bra verktyg för att minska 

arbetsrelaterad stress. Genom en kombination av chefshandledning och hälsocoachning kan 

flera stressfaktorer påverkas (Wright, 2007). 

 Två studier har funnit att en tredje vågens KBT-intervention, Acceptance Commitment 

Therapy (ACT), har effekt vid stresshanteringsproblematik (Flaxman & Bond, 2010; Stafford-

Brown & Pakenham, 2012). Den ena insatsen hade en signifikant effekt gällande bland annat 
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psykiskt lidande. Resultaten visade en ökning i psykiskt lidande för kontrollgruppen och en 

minskning för interventionsgruppen. Gällande effekt på arbetsrelaterad stress, 

operationaliserad som tvivel på det professionella kunnandet, sågs en statistiskt signifikant 

skillnad med en ökning för kontrollgruppen och en minskning för interventionsgruppen 

(Stafford-Brown & Pakenham, 2012).  

 Den andra studien visade att ACT hade likvärdig effekt som stress inoculation training 

(SIT) gällande mått på psykiskt lidande. För- och eftermätningar visade ett signifikant lägre 

psykiskt lidande för både ACT-grupp och SIT-grupp jämfört med kontrollgrupp. Studien 

visade även att psykologisk flexibilitet var en medierande faktor gällande effekterna på 

psykisk hälsa (Flaxman & Bond, 2010), vilket Shapiro (2006) nämner som en av 

mekanismerna i medveten närvaro. Psykologisk flexibilitet definieras som en förmåga att vara 

i kontakt med nuet och utifrån den aktuella situationen agera i enlighet med sina värderingar 

(Hayes, Strosahl, Bunting, Twohig, & Wilson, 2004; ref i Flaxman & Bond, 2010). 

 Kritik som förekommer gällande forskningen kring stressinterventioner handlar om att 

de flesta interventioner är på en sekundär nivå, där arbetstagare lär sig att hantera stressen, 

medan det finns få studier kring primärprevention (Michie & Williams, 2003; Richardson & 

Rotstein, 2008). Handledningsinterventioner för att minska stress måste intervenera på två 

nivåer, både på chefernas och på arbetstagarnas. Chefshandledningen tränar chefen i att 

handleda sig själv och sin personal, och hälsocoachning hjälper arbetsgruppen att förstå stress 

och hur de själva kan påverka sin hälsa inom de ramar och begränsningar som finns (Wright, 

2007).  

 Flera insatser missar också att arbeta med att förebygga återfall (Richardsson & 

Rothstein, 2008). Annan kritik som finns gör gällande att det behövs mer rigorösa insatser i 

form av bättre kontrollgrupper och mer representativa urval samt en longitudinell design med 

upprepade mätningar. De önskar också att författarna av vetenskapliga artiklar även 
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rapporterar de icke-signifikanta resultaten, för att kunna dra nytta av även den kunskapen 

(Richardsson & Rothstein, 2008).  

Chefshandledning 

Chefshandledning är ett forskningsområde som är relativt ungt och det är först de senaste tio 

åren som forskningen har tagit fart och det saknas en överenskommen vetenskaplig definition. 

Utifrån forskningen föreslås följande definition: ”En sokratisk dialog mellan en facilitator 

(coach) och en deltagare (klient) där majoriteten av interventionerna som används av 

facilitatorn är öppna frågor med målet att öka deltagarens självmedvetenhet och personliga 

ansvarstagande” (Fillery-Travis & Passmore, 2011; författarnas översättning). 

Chefshandledning kan också definieras som en intervention där målet är att ledare och chefer 

ges en möjlighet att undersöka vissa frågor med en handledare och på så vis hitta nya sätt att 

hantera olika situationer.  

 Tekniker som används av handledare är aktivt lyssnande, sammanfattningar, feedback, 

tolkningar och att hitta gemensamma nämnare för olika teman som tas upp (de Haan, Culpin, 

& Curd, 2011). Det är handledarens uppgift att arbeta med klientens tankar, känslor och 

beteende och att utifrån detta hjälpa chefen till självutveckling (Fillery-Travis & Passmore, 

2011).  

 Handledningsprocessen genomgår sex generella steg, som återfinns i alla modeller som 

publicerats. Dessa är (1) formellt kontrakt (2) relationsbyggande (3) bedömning (4) feedback 

och reflektion (5) målsättning (6) implementering och utvärdering (Dingman, 2004, ref. i 

Fillery-Travis & Passmore, 2011). 

 Chefshandledning förekommer inom olika terapiskolor, bland annat psykodynamisk, 

beteendeterapeutisk, klientcentrerad, kognitiv och systemteoretisk (Peltier, 2001, ref i Fillery-

Travis & Passmore, 2011).  Argument finns för att en eklektisk insats är användbar inom 

chefshandledning för att på ett effektivt sätt kunna hantera de problem som uppkommer på 
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individ- grupp- och organisatorisk nivå (Turner & Goodrich, 2010). Chefshandledning anses 

vara en organisatorisk intervention, även om den inriktas på individnivå.  

 Aktiva mekanismer verkar vara common factors, som till exempel lyssnande, förståelse, 

uppmuntran, kvaliteten på relationen, arbetsalliansen och handledarens personlighet (de Haan 

et al., 2011). Slutsatsen som dras är att kognitivt beteendeinriktad handledning kan hjälpa bäst 

vid stressrelaterade besvär (Neenan & Dryden, 2002, ref i Fillery-Travis & Passmore, 2011; 

Neenan, 2007, ref i Fillery-Travis & Passmore, 2011; Palmer & Szymanska, 2007, ref Fillery-

Travis & Passmore, 2011).  

 Vid effektberäkningar har en studie använt Return On Investment (ROI) som utfallsmått 

på interventioner som var mellan sex och tolv månader långa. Det gav en ROI på 5,7 gånger 

de investerade pengarna, det vill säga, för varje investerad krona, fick företaget tillbaka 5,7 

kronor (McGovern et al., 2001).   

 Ett exempel på chefshandledning enligt tredje vågens KBT är ACT för ledarskap, vilken 

en teoretisk artikel menar kan svara upp mot kraven på en evidensbaserad 

chefshandledningsintervention. Artikeln visar teoretiskt hur olika processer inom ACT kan 

användas vid en chefshandledning och vilken nytta de skulle göra. Acceptans och medveten 

närvaro tillsammans med beteendeförändringsstrategier leder till en större psykologisk 

flexibilitet. Detta leder till att problem kan uppfattas och bedömas på ett adekvat sätt, vilket 

möjliggör för beslut som är väl övervägda och fattade med hänsyn till all tillgänglig 

information (Moran, 2011).  

 Chefshandledning kan också användas för att minska den upplevda stressnivån på en 

arbetsplats. Genom en handledande insats på chefs- och personalnivå kan man komma till 

rätta med problem med underliggande faktorer som rolloklarheter, otillräcklig ledning, lågt 

deltagande i beslutsfattande och problemlösning samt långa arbetsdagar. Minskning av 

sjukfrånvaron med 25 % har påvisats efter en sådan insats (Wright, 2007).  
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 Sammanfattningsvis är preventivt arbete mot stress viktigt då stressen skapar stort 

lidande hos individen och stora kostnader för samhället (Malmquist, 2001; Theorell, 2003). 

Symptomen individen känner då den är utsatt för hög nivå av stress varierar, men kan på lång 

sikt leda till bland annat utmattningsdepression (Grossi, 2008). Arbetsrelaterade teorier menar 

att krav, kontroll och socialt stöd (Theorell & Karasek, 1996) samt obalans (Siegrist, 1996) 

inverkar på den psykosociala hälsan. En teori föreslår att stresspreventivt arbete bör ske mot 

orsaken, individens reaktioner och hur symptom kan läkas (Quick & Quick, 1984; ref i Quick 

& Tetrick, 2003).  

 Detta arbete kan ske med hjälp av stressinterventioner (Ivancevich et al., 1990). 

Stressinterventioner baserade på KBT har visat sig ha stark effekt, jämfört med andra 

interventioner (Richardsson & Rothstein, 2008). Stressreduceringsarbete har använts 

framgångsrikt med tekniken medveten närvaro, vilket effektivt minskar upplevd stress 

(Kabat-Zinn, 1990/2009). Enligt tvåkomponentsmodellen är kärnan i medveten närvaro 

acceptans och uppmärksamhet (Bishop et al., 2004), på vilka grunder föreliggande 

intervention och studie har utförts.  

  Många studier genomförs endast på individnivå, därför finns det ett behov att undersöka 

och utvärdera genomförandet av interventioner på både individ- grupp och organisatorisk nivå 

(Richardsson & Rothstein, 2008). Flera interventioner missar även arbetet med att förebygga 

återfall (Richardsson & Rothstein, 2008), där exempelvis en handlingsplan kan användas för 

att kunna hantera framtida stressande situationer (Linton & Flink, 2011). Genom 

chefshandledning kan en organisatorisk nivå nås, då problem som exempelvis rolloklarheter, 

otillräcklig ledning, lågt deltagande i beslutsfattande och problemlösning samt långa 

arbetsdagar behandlas (Wright, 2007). Föreliggande studie avser ta hänsyn till nämnda brister.    
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka effekterna av en intervention på upplevd stress och 

copingstrategier, vid ett stort svenskt teknikföretag. Syftet är att undersöka och jämföra 

interventionernas effekt beroende på om de inriktas på individnivå eller en kombination av 

individ-, grupp- och organisatorisk nivå. Studiens primära utfallsmått är upplevd stress. 

Frågeställning 

Frågeställning 1 

Påverkar stressinterventionen den upplevda nivån av stress, krav, kontroll av arbetstakt samt 

socialt stöd från arbetskamrater över tid för respektive intervention? 

 Hypotes 1a. Deltagarna i interventionen på individnivå kommer att skatta lägre från för- 

till eftermätning på variabeln upplevd stress och oförändrat gällande skattningarna på krav, 

kontroll och socialt stöd. 

 Hypotes 1b. Deltagarna i interventionen på tre nivåer kommer från för- till eftermätning 

att skatta lägre på upplevd stress och högre på kontroll samt socialt stöd och oförändrat 

gällande krav. 

Frågeställning 2 

Påverkar stressinterventionen nivån av positiv omtolkning, accepterande, meditation och 

självkritik som copingstrategi över tid inom interventionsbetingelserna? 

 Hypotes 2. Både interventionen på individnivå och interventionen på tre nivåer kommer 

från för- till eftermätning att skatta högre på positiv omtolkning, accepterande och meditation 

samt lägre på självkritik.  
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Frågeställning 3 

Skiljer sig nivåförändringen från för- till eftermätning åt gällande upplevd stress, krav, 

kontroll samt socialt stöd mellan de tre grupperna: interventionen på individnivå, 

interventionen på tre nivåer och kontrollgrupp. 

 Hypotes 3a. Deltagarna i interventionen på tre nivåer kommer att minska mest i stress, 

då de förutom att lära sig hantera stress annorlunda även arbetar på att objektivt minska 

stressorer i arbetet. Gällande interventionen på en nivå kommer deltagarna att minska i stress 

men inte lika mycket som gruppen som får intervention på tre nivåer, eftersom de lär sig att 

hantera stressen annorlunda (men den bearbetas inte organisatoriskt). I kontrollgruppen 

kommer ingen förändring kommer att uppstå.  

 Hypotes 3b. Deltagarna i interventionen på tre nivåer kommer att öka på upplevelsen av 

kontroll samt socialt stöd då detta behandlas i interventionen, jämfört med interventionen på 

individnivå samt kontrollgruppen, som inte behandlar detta och inte kommer att förändras 

alls. 

Frågeställning 4 

Skiljer sig nivåförändringen från för- till eftermätning åt gällande positiv omtolkning, 

accepterande, meditation och självkritik som copingstrategi mellan interventionen på 

individnivå, interventionen på tre nivåer samt kontrollgruppen?  

 Hypotes 4. Interventionsbetingelserna kommer inte att ha någon inbördes skillnad 

gällande nivåförändringen av positiv omtolkning, meditation och självkritik som 

copingstrategi då detta behandlas i båda interventionsbetingelserna, men en ökning gällande 

positiv omtolkning, acceptans och meditation och en minskning gällande självkritik gentemot 

kontrollgruppen. 
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   Metod 

Deltagare 

Deltagarna var anställda vid ett stort svenskt teknikföretag och kontaktades genom företagets 

personalavdelning, intresserade avdelades till tre olika grupper: 

 Grupp 1 – Blandgruppen bestod av sex stycken individer från olika avdelningar 

rekryterade genom en allmän förfrågan via e-post från personalavdelningen innehållande en 

kort beskrivning av insatsen och ett erbjudande om att delta. Medelåldern på deltagarna som 

inkluderas i studien var 33,7 år (SD = 9,6) varav fyra var kvinnor och två män. Fyra individer 

deltog vid samtliga tillfällen och två individer vid tre tillfällen. Bortfallet var totalt tre 

individer, en valde att inte fylla i förmätningen och två stycken avbröt efter närvaro vid en 

träff. 

 Grupp 2 – Avdelningsgruppen bestod av 11 individer från samma avdelning, som via 

personalavdelningen och sin chef fick förfrågan om att delta i en stressintervention. 

Medelåldern på dessa var 34,4 år (SD = 7,4), varav fyra kvinnor och sju män. Sex individer 

deltog vid samtliga tillfällen, fyra individer deltog vid tre tillfällen och en individ deltog vid 

två tillfällen. Ingen person valde att avbryta deltagandet.  

 Grupp 3 - Kontrollgruppen bestod av 15 deltagare från samma avdelning som 

rekryterats genom att personalavdelningen frågat deras chef om deltagande. Förfrågan om 

deltagande vid förmätning gjordes vid en arbetsplatsträff, samtliga valde att delta i 

förmätningen. Utav dessa fyllde elva stycken i eftermätning, varav åtta män och tre kvinnor. 

Medelåldern är 40,7 år (SD = 12,6). Bortfall vid eftermätningen var fyra individer.  

         Chefen. En individ som var chef i Avdelningsgruppen, som valdes ut genom 

rekommendation och kontakt från personalavdelningen. 

 Exklusionskriterium. Om deltagare inte förstod det svenska språket tilläts de inte vara 

med då stresshanteringskursen ges på svenska. I studien exkluderades inga individer.  
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Studiedesign 

Designen är en kvasiexperimentell och longitudinell studie som mäter skillnader mellan och 

inom grupperna. Oberoende variabler är interventionerna och beroendevariabler är mått på 

stress och copingstrategier. En första screening genomfördes på hela divisionen via en 

anonym webinsamling av Perceived Stress Scale – 10 (PSS-10) samt vilken avdelning 

svaranden jobbade vid. Därefter analyserades resultatet från dessa för mellangruppsskillnader 

genom ANOVA med avdelning som oberoende variabel. Utifrån antal intresserade av att 

delta i interventionen på varje avdelning beslutade personalavdelningen vilka som tillfrågades 

om deltagande i studien.  

 Testdata insamlades genom en för- och eftermätning i samband med första och sista 

kurstillfället. Datamaterialet analyserades därefter gällande krav för parametriska data: 

normalfördelning, homogenitet av varians, data på lägst intervallnivå samt oberoende grupper 

(Field, 2009). För antagandet om normalitet testades data genom Kolmogorov-Smirnov test 

för normalitet och för homogenitet av variansen genom Levens test. Därefter analyserades 

datamaterialet med korrelationsanalys för att hitta eventuella signifikanta samband mellan 

variabler. 

 En mellangruppsjämförelse gjordes på data från förmätningen för att kontrollera om 

Blandgruppen, Avdelningsgruppen och Kontrollgruppen skiljde sig signifikant åt vid 

baslinjemätningen, för att på så vis kunna kompensera för detta vid en jämförelse mellan 

grupperna vid eftermätningen. En mellangruppsjämförelse gjordes även på eftermätningen för 

att se på om grupperna utvecklats olika.  

 Till sist gjordes en analys av utvecklingen inom grupperna genom general linear models 

repeated measures (GLM-repeated measures), för att se huruvida mätningarna skiljde sig åt 

mellan för- och eftermätning. 
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Instrument  

 Perceived Stress Scale-10. PSS är en självskattningsskala som syftar att mäta i vilken 

grad livet känns okontrollerbart, oförutsägbart och överbelastat utifrån våra tolkningar av små 

eller stora livshändelser (Cohen, 1994). Originalet består av 14 frågor angående upplevd 

stress den senaste månaden. Den aktuella studien använder sig av en svensk kortversionen 

bestående av tio frågor, PSS-10. Exempel på frågor som används i PSS är ”Hur ofta har Du 

under den senaste månaden blivit upprörd över något som skett helt oväntat?”, ”Hur ofta har 

Du under den senaste månaden känt att Du inte haft kontroll över de viktiga faktorerna i Ditt 

liv?” och ”Hur ofta har Du under den senaste månaden känt dig nervös och stressad?” 

(Eskin & Parr, 1996).  Frågorna skattas med en likertskala (0 = inte alls, 1 = nästan aldrig, 2 = 

ibland, 3 = ganska ofta, 4 = mycket ofta) (Cohen, Karmarck, & Mermelstein, 1983).  PSS är 

en bättre prediktor för hälsa och hälsorelaterade problem än andra livshändelseskalor (Cohen, 

et al., 1983).  En engelsk version av PSS-10 har Cronbachs α på ,89 (Roberti, Harringon, & 

Storch, 2006). Den svenska översättningen av PSS (14 frågor) har Cronbachs α = ,82 (Eskin 

& Parr, 1996). Samtliga studier har visat att PSS är ett reliabelt och validt mätinstrument 

gällande stress (Cohen et al., 1983; Eskin & Parr, 1996; Roberti et al., 2006). Aktuell studies 

Cronbach’s α redovisas i tabell 3. 

 QPS-34+. QPSNordic är ett självskattningsformulär som mäter psykologiska och sociala 

faktorer i arbetslivet. QPSNordic mäter följande faktorer på arbets- organisations- och 

individnivå: arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, förutsägbarhet, skicklighet i 

arbetet, social interaktion, ledarskap, organisationskultur och -klimat, interaktion mellan 

arbete och privatliv, arbetets centralitet, engagemang i organisationen, grupparbete och 

arbetsmotiv (Dallner, et al., 2000).  

 QPSNordic kan användas som kartläggning och därefter bas för en intervention eller i 

forskningssyfte. Den aktuella studien använder kortversionen av QPSNordic, som kallas QPS-
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34+ och består av 37 frågor. Skattningarna görs på en likertskala (1 = mycket sällan eller 

aldrig, 2 = ganska sällan, 3 = ibland, 4 = ganska ofta, 5 = mycket ofta eller alltid) (Dallner, et 

al., 2000).  Frågornas inre homogenitet är beräknad på populationer i de fyra nordiska 

länderna, se tabell 1. Aktuell studies Cronbachs α redovisas i tabell 3. 

 Utfallsmåtten som används i aktuell studie är följande: Kvantitativa krav, kontroll av 

arbetstakt, Stöd från arbetskamrater och Stress. Exempel på frågor som ingår i QPS-34+ är 

”Har du för mycket att göra?”, ”Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar 

sig”? (kvantitativa krav), ”Kan du själv bestämma din arbetstakt?” ”Kan du själv bestämma 

när du ska ta paus?” (kontroll av arbetstakt), ”Om du behöver, får du då stöd och hjälp med 

ditt arbete från dina arbetskamrater?” (stöd från arbetskamrater) (Dallner et al., 2000).  

 Brief COPE. Brief COPE är ett instrument som mäter copingstrategier och har använts 

i forskning kring hälsa och arbetsliv (Muhonen & Torkelson, 2005). Brief COPE består av 14 

delskalor som innehåller två påståenden var. Delskalorna i Brief COPE är följande: aktiv 

coping, planering, positiv omtolkning, accepterande, humor, religion, emotionellt stöd,  

 

Tabell 1 

Reliabilitetsanalys QPSNordic, Cronbachs α 

Område Antal frågor i 

skalan 

Cronbachs α 

n = 2010 

Test-retest-

reliabilitet 

n = 393 

Kvantitativa krav 4 ,73 ,78 

Kontroll av arbetstakt 4 ,72 ,83 

Stöd från arbetskamrater 5 ,83 ,82 

Stress 1 - - 

Not. (Dallner, et al., 2000). 
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instrumentellt stöd, självdistraktion, förnekande, ventilering av känslor, alkohol/droger, 

uppgivenhet och självanklagelser (Carver, 1997). Aktuell studie avser att använda fyra av 

dessa skalor (se tabell 2), dock redovisas föreliggande studies Cronbachs α i tabell 3. 

 Exempel på frågor från Brief COPE som används i studien är: ”Jag försöker finna något 

bra i det som sker”, ” Jag anklagar mig själv för saker som hänt”, ” Jag accepterar det 

faktum att det hänt”, ”Jag ber eller mediterar”. Svarsalternativen skattas på en fyrgradig 

likertskala (1 = mycket sällan, 2 = ganska sällan, 3 = ganska ofta, 4 = mycket ofta) och 12 av 

14 skalor har visat sig ha en godkänd reliabilitet, då de har Cronbachs α ,58 - ,92. 

 Förnekelse och accepterande uppnådde inte en reliabel nivå (Muhonen & Torkelson, 

2005). Den aktuella studien ämnade använda följande skalor: positiv omtolkning, meditation, 

acceptans samt självkritik. Meditationsfrågan som mäts är en av frågorna ur skalan religion. 

Dock uppnådde inte accepterande en acceptabel nivå på Cronbach α och därför uteslöts denna 

(förmätning: α = ,49, eftermätning: α = ,07). 

 Social readjustment rating scale (SRRS). Skalan används i sammanhanget för att 

mäta och kontrollera bakomliggande variabler som kan påverka de andra utfallsmåtten. Enligt  

 

Tabell 2 

Reliabilitet för relevanta skalor i Brief COPE, Cronbachs α 

Fråga Frågenummer Cronbachs α 

Positiv omtolkning 12, 17 ,64 

Meditation 27 - 

Självkritik 

Accepterande 

13, 26 

20, 24 

,69 

,57 

Not. Medelvärden från tre mätningar på personer som drabbats av Hurricane Andrew, (n = 

168, 124, 126), (Carver, 1997). 
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Holmes och Rahe (1967) är livshändelser något som kan vara stressande och är associerat 

med sjukdom.  Livshändelser är både positiva och negativa. Situationerna kan delas in i fem 

kluster: (1) personlig mognad eller händelser (exempelvis semester), (2) ovissa förändringar 

personligt eller arbetsmässigt, (3) förändringar i rutiner eller relationer, (4) signifikanta 

förändringar i familjen eller giftermål och (5) personliga katastrofer (Kipper & Furcon, 1980).  

Antal situationer som beskrivs är 43 stycken och varje situation ger från 11 till 100 poäng 

beroende på allvarlighetsgrad. Den svarande markerar de situationer hen upplevt det senaste 

året och totalpoängen beräknas genom att alla händelsers poäng adderas. En skattning som 

resulterar i över 300 poäng innebär en markant ökad risk för stressrelaterade sjukdomar 

(Hobson, Delunas, Rouse, & Kini, 2011). Exempel på situationer är: ”Haft en partner som 

avlidit”, ”Skiljts från en partner”, ”Tagit ett större lån”, ”Bytt karriär”, ”Haft problem med  

chefen”, ”Ändrade sömnvanor”, ”Flyttat” (Kipper & Furcon, 1980). Skalan har översatts till 

svenska av författarna och vissa justeringar i formuleringar har gjorts för att ta hänsyn till 

inflation (exempelvis att ett större lån är mer pengar idag än för 30 år sedan) och kultur. 

 Hjälpt. Måttet Hjälpt är konstruerat av författarna och är en fråga som används i 

eftermätningen: ”Hur mycket tycker du att du har blivit hjälpt av kursen?”. Deltagarna kunde 

svara på en skattningsskala från 1-5, (1 = inte alls och 5 = väldigt mycket).   

Reliabilitetsanalyser av instrument i aktuell studie 

En analys gällande reliabiliteten i mätinstrumenten genomfördes, och resultat kan ses i tabell 

3. Rekommendationen är att inte använda skalor med ett Cronbachs α lägre än ,70, men det 

kan vara nödvändigt vid vissa mått på psykologiska konstrukt (Field, 2009). Analys av 

reliabilitetskoefficienten visade att den tänkta skalan COPE accepterande inte uppfyller 

kraven för god reliabilitet. Detta medförde att resultat gällande denna inte användes.  
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Procedur 

Det stora svenska teknikföretaget kontaktades i slutet av våren 2012 för att undersöka om det 

fanns ett intresse för ett samarbete kring en stressinsats. Intresse fanns då en 

medarbetarundersökning tidigare hade pekat på en existerande upplevelse av stress på arbetet. 

 Det muntliga kontrakt som skapades med personalavdelningen innefattade: (1) 

förmätning av stressnivå på hela divisionen (2) mer ingående förmätning, stressinsats och 

eftermätning på två grupper (3) mer ingående för- och eftermätning på kontrollgrupp (4) 

chefshandledning inkluderande mätningar (5) en avslutande föreläsning om stress och 

stresshantering för hela divisionen samt (6) återkoppling av resultat till personalavdelningen.   

 Första steget i processen var att undersöka den allmänna stressnivån på företaget och att 

undersöka intresset bland personalen att delta i en stresshanteringskurs. En webb-

Tabell 3 

Reliabilitetsanalyser    

Skala Cronbachs α 

förmätning 

Cronbachs α 

eftermätning 

n - individer / 

items 

    

PSS ,85 ,86 28/10 

QPS stress - - - 

QPS Kvantitativa krav ,82 ,64 28/2 

QPS Kontroll av arbetstakt ,74 ,70 28/2 

QPS Socialt stöd från arbetskamrater - - - 

Brief COPE Positiv omtolkning ,75 ,73 28/2 

Brief COPE Accepterande ,49 ,07 28/2 

Brief COPE Självkritik ,78 ,86 28/2 

Brief COPE Religion ,76 ,71 28/2 

Not. I de fall endast ett item har använts i skalan anges inte Cronbachs α.  
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undersökning genomfördes, innehållande kön, ålder, avdelning, PSS-10 samt en förfrågan om 

de kunde tänka sig att delta i en stresskurs om de fick erbjudande. Webb-enkäten visade på 

vilka avdelningar det fanns ett större antal som var intresserade av att delta i en stresskurs och 

utifrån detta kontaktade personalavdelningen tre lämpliga grupper för studien, varav två 

tackade ja till deltagande (en avdelning som var intresserade av att vara kontrollgrupp och en 

avdelning där chefen var intresserad av deltagande i chefshandledning samt personalen 

intresserade av stresshanteringskurs). Då en grupp tackade nej gick en allmän förfrågan ut 

med en mer utförlig beskrivning av kursen till personalen på hela divisionen som fick anmäla 

sitt intresse, varav en grupp med deltagare från olika avdelningar skapades.  

 Till studien hade alltså tre grupper utkristalliserats: Blandgruppen bestod av deltagare 

från olika avdelningar, som individuellt anmält intresse vid en allmän förfrågan från 

personalavdelningen. Denna grupp ansågs få en gruppinsats på individnivå gällande stress och 

stresshantering. Avdelningsgruppen bestod av en avdelning i företaget som får insats på 

individ- grupp- och strukturell nivå. Individnivån sker genom att individerna får nya verktyg 

att hantera stress, på gruppnivå genom att det är en arbetsgrupp som arbetar tillsammans vid 

normal verksamhet och på så vis får en form av teambuilding, och till sist strukturell nivå 

genom att chefen till personalen i Avdelningsgruppen fick handledning kring stress och 

stresshantering samt återkoppling på gruppens kommentarer om stress från kursledarna. 

Kontrollgruppen deltog enbart i för- och eftermätning. Personalen från Blandgruppen och 

Avdelningsgruppen fick samma kurs i stresshantering.  

 Stresshanteringskurs. Kursen utarbetades av författarna, tillika kursledarna, och var 

baserad på kognitiv beteendeterapi och medveten närvaro. Den bestod av fyra träffar på två 

timmar vardera under en tidsperiod på fem veckor. Alla tillfällen hade en genomgående 

struktur, vilken innefattar en introduktion, agenda för sessionen, genomgång av eventuella 

hemuppgifter, psykoedukation på olika teman samt praktiska övningar, diskussioner och 
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hemuppgifter som knöt an till psykoedukationen samt sammanfattning och avslut. Till varje 

session skapades powerpointpresentationer samt övningsmaterial. Vid frånvaro erbjöds 

deltagarna kompletterande material i form av övningar, powerpointpresentation och 

kompendier.     

 Första sessionen bestod av en fördjupad förmätning, presentation av kursledare och 

kursdeltagare, forskningsetiska principer, studiens upplägg, förhållningssätt i rummet, 

psykoedukation om stress, kognitiv beteendeterapi och medveten närvaro, med syfte att bygga 

vidare på detta i kommande sessioner. Informationen om stress innefattade stressorer, primära 

och sekundära tolkningar, vad som händer vid en stressreaktion samt vilka fysiologiska, 

beteendemässiga, tankemässiga, känslomässiga och organisatoriska symptom som kan 

orsakas av stress. Grupperna fick diskutera vad som är stressande på deras arbetsplats och 

Avdelningsgruppen fick informationen att det som diskuteras kommer att tas upp på 

chefshandledningen med deras chef om de samtyckte till detta. Informationen om kognitiv 

beteendeterapi innefattade en beskrivning av vad kognitiv terapi och beteendeterapi är, 

huvudprinciperna för kognitiv beteendeterapi samt vikten av målsättning. Inom blocket för 

medveten närvaro ingick forskningsstöd för metoden, en beskrivning av vad formell och 

informell träning är samt övningen andningsankaret. Hemuppgifter delades ut och bestod i att 

fundera över egna mål för kursen samt att genomföra en övning i medveten närvaro.  

 Andra sessionen innefattade en inledning med en övning i medveten närvaro som heter 

andningsankaret samt genomgång och diskussion av hemuppgifterna och en repetition av 

föregående sessions stressmodell samt vad medveten närvaro har för effekter som 

copingstrategi. Deltagarna tilldelades en CD-skiva med fyra övningar i medveten närvaro 

(CD: Flink & Klingstedt). Psykoedukation om medveten närvaro innefattade grunderna samt 

ett konkret verktyg, SOAS (stanna upp, observera, acceptera, svara/släpp taget), och en 

övning i medveten närvaro, kroppsscanning. En genomgång gjordes även av vikten av balans 
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mellan aktivitet och återhämtning samt sömnproblem och strategier som kan användas vid 

dessa. Deltagarna fick i uppgift att fundera över deras egen balans. Hemuppgifter var att 

använda verktyget SOAS och genomföra kroppsscanning.  

 Tredje sessionen inleddes med en fokuseringsövning och genomgång av hemuppgiften. 

Sessionen innefattade ett block om tankar som innefattar grundantaganden, livsregler, 

automatiska tankar, negativa automatiska tankar, tankefel samt strategier för ifrågasättande av 

tankar. Övningar som ingick är att registrera sina automatiska tankar och hur mycket stress 

och andra känslor de skapar. Det andra blocket handlade om effektiv kommunikation och en 

övning innefattar att fundera över sin kommunikationsstil och om den kan göras bättre. 

Hemuppgifter handlade om att ifrågasätta sina negativa automatiska tankar och att göra 

fokuseringsövningen. 

 Fjärde sessionen inleddes med en övning i medveten närvaro gällande acceptans samt 

genomgång av hemuppgifterna. Deltagarna fick i uppgift att utforma en handlingsplan för hur 

de ska hantera stress i framtida situationer, där risksituationer och tidiga tecken på stress 

identifierades, vilka verktyg som individen innehar för att hantera stress, vilka hinder som kan 

dyka upp och hur dessa kan hanteras. Avslutningsvis var det en allmän diskussion om kursens 

påverkan på individen och sist genomfördes en eftermätning.  

Utifrån antal minuter räknades en procentsats ut, hur stor plats olika delar har tagit i 

stresskursen. Kursen bestod av 43% teori, 32% praktiska övningar och 25% av hemläxor. Av 

psykoedukationen och övningar bestod 48% av medveten närvaro, 41% av KBT och 11% av 

övrigt (exempelvis kommunikation). Hemläxorna bestod av 67% medveten närvaro och 33% 

KBT. 

 Upplägg av chefshandledning. Chefshandledningen bestod av två träffar på två timmar 

vardera, under samma tidsperiod som stresskursen. Första träffen innefattade en presentation, 

ett muntligt psykologiskt kontrakt, upplägg och syfte med träffarna. Kommentarerna från 
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Avdelningsgruppen angående vad som är stressande på avdelningen togs upp och även en 

återkoppling av gruppens skattningar på den fördjupade stressmätningen. Detta genererade en 

diskussion kring hur styrkor och utvecklingspunkter vid avdelningen ser ut samt hur chefen 

och gruppen kunde jobba vidare för att främja den psykosociala arbetsmiljön. Diskussion 

fördes hur chefen skulle kunna påverka sin grupp till kommande tillfälle, detta skulle han 

kunna göra genom att ta upp på ett möte om gruppens fördjupade stressmätning, samt att 

försöka vara mer närvarande. Chefen fick i uppgift att fylla i en fördjupad stressmätning och 

skicka till författarna för att arbeta med det materialet vid nästa träff. 

 Vid andra tillfället gjordes en genomgång och individuell analys av chefens skattningar 

av stress, copingstrategier och psykosocial arbetsmiljö. Chefen fick en individanpassad 

stresshanteringskurs som innefattade: balans mellan aktivitet och återhämtning, introduktion 

om och övningar i medveten närvaro samt kognitiva tekniker. Avslutningsvis skapades en 

individuell handlingsplan för stresshantering. En diskussion fördes hur chefen hade agerat 

mot sin personalgrupp utifrån den första chefshandledningen. 

Etiska överväganden 

För att studien skulle gå forskningsetiskt korrekt tillväga fick deltagarna muntlig och skriftlig 

information om studiens bakgrund, syfte, upplägg, nytta, deltagandet, användning av 

materialet samt forskningsetiska principer angående konfidentialitet och frivillighet.  

 Etiska överväganden som gjorts är hur deltagarna kan förbli anonyma, vilket görs 

genom redovisning av data på gruppnivå och att författarna ansvarar för deras anonymitet. 

Det diskuterades även på vilket sätt den information som Avdelningsgruppen diskuterade 

kring stress på arbetsplatsen skulle tas upp med deras chef, då detta skulle kunna bli känslig 

information. I sammanhanget är det viktigt med en öppen kommunikation och att be 

deltagarna i gruppen berätta om det är några synpunkter de önskar inte förs vidare. Då 

företaget är internationellt och har personal från andra länder är det en etisk frågeställning om 



36 

 

 

det är befogat att hålla kursen på svenska, då vissa individer på grund av detta utesluts.  

Avvägningen gjordes att det är viktigare med hög kvalité på kursen på svenska än att göra den 

på engelska och riskera kvalitén.  

 Andra etiska överväganden gäller kontrollgruppens medverkan, då de inte får ta del av 

någon behandling. Dock kommer de att kompenseras med en föreläsning som hela företaget 

får ta del av. Till sist resonerades kring om ett allvarligt problem skulle uppdagas, hur detta 

eventuella scenario skulle hanteras. Är det etiskt försvarbart att inte ta ansvar om man ser att 

en individ mår dåligt? Då företaget anlitar en företagshälsovård finns det möjlighet för 

individen att vända sig dit, varför detta ej ansågs vara ett hinder för fortsatt arbete.  

Resultat 

Då testdata insamlats var första steget att kontrollera för saknade items. Vid screeningen på 

hela divisionen saknas svar på 122 ställen. Vid för- och eftermätningen har samtliga deltagare 

svarat på samtliga items i de skalor som används, med undantag för Hjälpt, där det vid 

eftermätningen saknas data för två individer i Avdelningsgruppen. Saknad data har hanterats 

genom parvis exkludering och individer som har fyllt i förmätningen men inte eftermätningen 

har raderats ur datamaterialet; en från Blandgruppen och fyra från Kontrollgruppen.  

Stressenkät på hela divisionen 

En webbaserad version av PSS-10 som skickades ut till 274 anställda gav 131 svar, varav 109 

av dessa svarade fullständigt på frågorna. Medelvärde för PSS på hela divisionen är 14,9 med 

standardavvikelse 6,61, minimum 0 och maximum 29. Ingen signifikant skillnad av stressnivå 

beroende på kön föreligger. Av dessa 109 svarade 51 att de kunde tänka sig att delta i en 

stresshanteringskurs om de blev erbjudna och 58 svarade att de inte var intresserade. Av de 

som svarade Ja på frågan om att delta i insatsen är medelvärdet på PSS-10 16,64 (SD =7,0) 
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jämfört med Nej-svaren där medelvärdet är 13,29 (SD = 5,9). Detta var en signifikant skillnad 

mellan grupperna, F(1,107) = 7,39, p < ,01. 

Test för parametrisk data 

Det första som görs är att kontrollera huruvida testdatan från för- och eftermätningarna 

uppfyller nödvändiga antaganden gällande parametriska test. Till att börja med testas 

avvikelser från normalfördelning av mätvärden vid för- och eftermätningen genom 

Kolmogorov-Smirnovs test. Vid förmätningen var 10 variabler av 27 signifikanta på nivån p < 

,05. Även vid eftermätningen var 10 av 27 variabler signifikanta på nivån p < ,05. Vissa 

variabler var signifikanta vid både för- och eftermätning, medan vissa var signifikanta vid 

antingen för- eller eftermätning. De enda variabler som ej visade signifikant avvikelse från 

normalfördelningen vid någon grupp varken vid för- eller eftermätning var kvantitativa krav 

och kontroll av arbetstakt.  

 Levens test av homogenitet av variansen visar att en skala vid förmätningen var 

signifikant, SRRS: F(2,25) = 4,556, p < ,05 och vid eftermätningen visade två skalor 

signifikanta resultat, SRRS; F(2,25) = 6,07, p < ,01, och QPS socialt stöd från arbetskamrater, 

F(2,25) =  5,82, p < ,01. 

  Givet resultaten på Kolmogorov-Smirnov och Levens test kommer vidare statistiska 

analyser så långt det är möjligt genomföras med icke-parametriska test.  

Korrelationer 

Som deskriptiva data presenteras korrelationsanalyser av ingående variabler. Kendalls tau 

presenteras, en icke- parametrisk korrelationsanalys vilken är bättre att använda vid små 

stickprov när risken för att flera individer hamnar på samma rank är stor (Field, 2009). 

 Förmätning. Vid förmätningen kunde korrelationer enligt tabell 4 ses, följande var 

signifikanta: PSS-totalt korrelerar med QPS stress (r = ,61, p < ,01), kvantitativa krav (r = ,55, 
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p < ,01) och socialt stöd (r = -,37, p < ,05). QPS-stress korrelerar med kvantitativa krav (r = 

,53, p < ,01), socialt stöd (r = -,44, p < ,01) och självkritik (r = ,32, p < ,05). Kvantitativa krav 

korrelerar med självkritik (r = ,32, p < ,05).  

 Eftermätning. Vid eftermätningen visades korrelationer enligt tabell 5, med följande 

signifikanta: Hjälpt korrelerar med kontroll (r = -,42, p < ,05) och positiv omtolkning (r = ,46, 

p < ,05). PSS-total korrelerar med QPS-stress (r = ,58, p < ,01). COPE meditation korrelerar 

med SRRS (r = ,33, p < ,05).  

Mellangruppsskillnader  

 Förmätning. Gruppernas medelvärden på beroendevariabler vid förmätningen 

jämfördes med envägs ANOVA. Mellangruppsjämförelser vid förmätningen gjordes för att 

kontrollera för skillnader i startvärde mellan grupperna. På grund av icke-normalfördelad data 

rapporteras Welch F (FW), vilket visar signifikanta mellangruppsskillnader vid variabeln QPS 

stress FW(2,13,48) = 3,46, p < ,05. Se tabell 6. Post-hoc-testet Hochberg visar att 

Blandgruppen (M = 3,67, SD = 1,30) ligger signifikant högre än Kontrollgruppen, (M = 2,09, 

SD = 1,14), p < ,05, medan Games-Howell visar icke-signifikant skillnad,p = ,062. För övriga 

variabler föreligger inga signifikanta skillnader.  

 Eftermätning. Envängs ANOVA användes även för att undersöka skillnaderna mellan 

grupperna gällande medelvärde för beroende variabler efter interventionen och rapporteras 

genom FW. ANOVAn för eftermätningen visade på skillnader i mellangruppsmedelvärden vid 

tre variabler: QPS stress, meditation och SRRS, se tabell 7. Post-hoc-test som genomfördes 

visade följande: QPS stress: Games-Howell post-hoc-test visade en skillnad mellan 

Blandgruppen (M = 3,83, SD = 0,75) och Kontrollgruppen (M = 2,55, SD = 0,93), p < ,05 

medan Hochberg visar icke-signifikanta resultat, p = ,65. Meditation hade inga signifikanta 

skillnader vid post-hoc-testen, i varken Games- Howell eller Hochberg. Post-hoc-test på 
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SRRS visade på signifikanta mellangruppsskillnader mellan Avdelningsgrupp (M = 203,82, 

SD = 144,30) och Kontrollgruppen, (M = 51,91, SD = 43,06),  p < ,01. 

Förändringar över tid 

 Medelvärdesförändringen av variablerna inom gruppen analyserades genom GLM-repeated 

measures med en gruppfaktor. Analysen visar att inga signifikanta skillnader över tid inom 

grupperna existerar, se tabell 8
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Tabell 4  

Korrelationskoefficienter, Kendalls tau vid förmätning 

 Grupp 

PSS 

totalt 

QPS 

stress 

Kvantitativa 

krav 

Kontroll av 

arbetstakt 

Socialt stöd 

arbetskamrater 

Positiv 

omtolkning Självkritik Meditation SRRS 

Grupp - -,01 -,29 -,03 ,12 -,03 ,11 -,24 ,02 -,30 

PSS totalt -, - ,61
**

 ,55
**

 -,18 -,37
*
 -,27 ,28 -,11 -,01 

QPS stress   - ,53
**

 -,25 -,44
**

 -,22 ,32
*
 ,04 ,26 

Kvantitativa krav    - -,19 -,31 -,24 ,32
*
 ,01 ,01 

Kontroll av arbetstakt     - ,09 0,17 -,27 ,03 -,10 

Socialt stöd arbetskamrater      - 0,22 -,05 -,17 -,06 

Positiv omtolkning       - -,16 ,07 ,10 

Självkritik        - -,04 ,14 

Meditation         - ,18 

SRRS          - 

Not. n =28 för samtliga variabler 

p < .05; ** p < .01 
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Tabell 5 

 

Korrelationskoefficienter, Kendalls tau vid eftermätning 

  Grupp Hjälpt 

PSS 

totalt 

QPS 

stress 

Kvantitativa 

krav 

Kontroll av 

arbetstakt 

Socialt stöd 

arbetskamrater 

Positiv 

omtolkning Självkritik Meditation SRRS 

Grupp - ,10 -,13 -,11 ,07 ,23 -,20 ,00 ,06 -,16 -,43
**

 

Hjälpt  - ,35 ,27 ,28 -,46
*
 -,30 ,47

*
 ,19 ,12 ,40 

PSS totalt   - ,58
**

 ,21 -,61
**

 -,10 -,14 ,28 -,05 ,19 

QPS stress    - ,30 -,26 -,09 -,06 ,03 -,02 ,20 

Kvantitativa krav     - -,04 ,05 ,19 -,08 -,23 -,01 

Kontroll av arbetstakt      - ,13 ,20 -,21 ,08 -,24 

Socialt stöd arbetskamrater       - ,18 -,09 -,18 ,13 

Positiv omtolkning        - -,22 ,03 ,12 

Självkritik         - ,02 ,05 

Meditation          - ,33
*
 

SRRS           - 

Not. n = 28 för samtliga variabler utom Hjälpt, n = 17 

p < .05; ** p < .01 
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Tabell 6 

 

Medelvärden (standardavvikelse) av utfallsvariablerna vid förmätningen med test för mellangruppsskillnader 

genom envägs ANOVA och Welchs F 

 

Blandgrupp 

 (n = 6) 

Avdelningsgrupp 

 (n = 11) 

Kontrollgrupp 

 (n = 11) fg FW 

p-

värde 

PSS total 17,67 (3,93) 13,45(6,61) 13,82 (6,05) 2, 15,79 1,77 ,20 

QPS stress 3,67 (1,21) 3,09 (1,30) 2,09 (1,14) 2, 13,48 3,46 ,05 

Kvantitativa krav 3,75 (0,52) 3,14 (1,05) 3,14 (0,95) 2, 16,38 1,99 ,17 

Kontroll av arbetstakt 4,17 (0,41) 3,77 (0,61) 3,91 (0,80) 2, 15,86 1,26 ,31 

Socialt stöd arb. kamrater 3,67 (1,03) 4,64 (0,67) 4,64 (0,50) 2, 11,51 2,31 ,14 

Positiv omtolkning 2,67 (0,61) 2,45 (0,76) 2,68 (0,46) 2, 12,74 0,36 ,71 

Självkritik 2,67 (1,08) 2,55 (0,69) 2,09 (0,80) 2, 12,11 1,18 ,34 

Meditation 1,17 (0,41) 1,18 (0,41) 1,27 (0,65) 2, 13,97 0,10 ,91 

SRRS 175,17 (97,41) 214,09 (158,05) 95,55 (90,71) 2, 16,65 2,78 ,10 

Not. n = antal personer, fg = frihetsgrader, vid Welch test används asymptotiskt F. 
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Tabell 7 

 

Medelvärden (standardavvikelse) av utfallsvariablerna vid eftermätning, med test för mellangruppsskillnader 

genom Welch test 

 

Blandgrupp 

 (n = 6) 

Avdelningsgrupp 

 (n = 11) 

Kontrollgrupp 

 (n = 11) fg FW p-värde 

PSS total 16,17 (6,34) 15 (7,58) 12,09 (4,74) 2, 12,67 1,17 ,34 

OPS stress 3,83 (0,75) 2,82 (1,25) 2,55 (0,93) 2, 15,04 4,83 ,02 

Kvantitativa krav 3,58 (0,38) 3,09 (0,92) 3,27 (0,88) 2, 16,66 1,37 ,28 

Kontroll av arbetstakt 4,00 (0,84) 3,77 (0,65) 4,18 (0,56) 2, 12,25 1,19 ,34 

Socialt stöd arb. kamrater 3,67 (1,21) 4,64 (0,50) 4,27 (0,65) 2, 11,26 2,28 ,15 

Positiv omtolkning 2,5 (0,77) 2,68 (0,68) 2,73 (0,61) 2, 12,73 0,19 ,83 

Självkritik 2,75 (1,25) 2,27 (0,72) 2,41 (1,02) 2, 11,84 0,36 ,70 

Meditation 1,50 (1,22) 1,55 (0,82) 1,27 (0,65) 2, 11,67 0,38 ,69 

SRRS 172,67 (126,26) 203,82 (144,30) 51,91 (43,06) 2, 10,05 5,19 ,01 

Not. n = antal personer, fg = frihetsgrader, vid Welch test används asymptotiskt F. 
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Tabell 8 
  

GLM repeated measures: medelvärden och signifikanta inomgruppsskillnader mellan för- och eftermätning  

 Blandgrupp (n = 6) Avdelningsgrupp (n = 11) Kontrollgrupp (n = 11) 
 

 Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning Förmätning Eftermätning  

 M Sd M Sd M Sd M Sd M Sd M Sd Sign effekt 

PSS 17,7 3,93 16,2 6,34 13,45 6,61 15,0 7,58 13,8 6,05 12,1 4,74 - 

QPS              

Stress 3,67 1,21 3,83 0,75 3,09 1,30 2,82 1,25 2,09 1,14 2,55 0,93 - 

Kvantitativa krav 3,75 0,52 3,58 0,38 3,14 1,05 3,09 0,92 3,14 0,95 3,27 0,81 - 

Kontroll av arbetstakt 4,17 0,42 4,00 0,83 3,77 0,61 3,77 0,65 3,91 0,80 4,18 0,56 - 

Socialt stöd från arbetskamrater 3,67 1,03 3,67 1,21 4,64 0,67 4,64 0,51 4,64 0,51 4,27 0,65 - 

COPE              

Positiv omtolkning 2,67 0,61 2,50 0,78 2,45 0,76 2,68 0,68 2,68 0,61 2,73 0,61 - 

Självkritik 2,67 1,08 2,75 1,25 2,55 0,69 2,27 0,72 2,09 0,80 2,41 1,02 - 

Meditation 1,17 0,41 1,50 1,22 1,18 0,41 1,55 0,82 1,27 0,65 1,27 0,65 - 

SRRS 175 97,4 173 126 214 158 204 144 95,6 90,7 51,9 43,0 - 



46 

 

 

Diskussion 

Studien har undersökt hur en stressintervention på flera nivåer påverkar skattningen av stress 

och copingbeteenden. Då signifikanta skillnader saknas helt inom grupperna över tid och 

skillnaderna mellan grupperna inte var enligt hypotes förkastas hypoteserna 1-4. Slutsatsen 

som dras är att interventionen inte har påverkat nivån av stress, kvantitativa krav, kontroll av 

arbetstakt, socialt stöd eller copingstrategierna positiv omtolkning, meditation eller självkritik 

hos någon av grupperna. En möjlig central förklaring till varför inga skillnader har funnits är 

att den statistiska powern var för låg och att bakomliggande variabler påverkar i stor 

utsträckning. . 

 Resultatdiskussion. Mellangruppsjämförelsen genom Welch test visade vid 

förmätningen en medelvärdesskillnad mellan Blandgruppen och Kontrollgruppen gällande 

variabeln QPS-stress. Vid eftermätningen bestod denna medelvärdesskillnad, vilket tyder på 

att ingen grupp har utvecklats signifikant mer än någon annan gällande denna variabel. 

 Vid eftermätningen sågs en mellangruppsskillnad vid skattningen av SRRS som inte 

förekommit vid förmätningen. SRRS mäter livshändelser det senaste året och enligt hypotes 

bör detta inte förändras nämnvärt under en period om fem veckor och om det förändras bör 

förändringen gå uppåt. Post-hoc-test visar att skillnaden uppkommit mellan 

Avdelningsgruppen och Kontrollgruppen där Avdelningsgruppen ligger signifikant högre än 

Kontrollgruppen. Detta skulle kunna förklaras med att deltagarna i Kontrollgruppen vid 

eftermätningen inte var lika motiverade att fylla i enkäten och därför inte fyllde i lika 

noggrant. Analysen visar också att denna skala hade en signifikant skillnad gällande 

homogeniteten i variansen, vilket föranleder att icke-parametriska test används.  

 Dessa fynd står i kontrast till inomgruppsjämförelsen genom GLM repeated measures, 

som inte visar på några signifikanta förändringar över tid. Det innebär att vid en analys av 
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varje enskild grupp ses inga förändringar över tid, men vid analys mellan grupperna ses en 

förändring.  

 Avsaknaden av förväntade resultat gällande beroendevariablerna i aktuell studie kan 

bero på flera saker. Störst anledning torde problemet med bakomliggande variabler vara. En 

viktig faktor är tiden, då deltagarna inte hunnit utveckla de önskvärda färdigheterna för att 

hantera stress samt att applicera dem i vardagen. En annan är tajmingen, då förmätningen 

genomfördes i september och flera deltagare beskrev att de fortfarande var lugna efter 

semestern då jobbet inte kommit igång än på allvar. Vid eftermätningen påtalade flera 

deltagare att det var en arbetstopp och en hög arbetsbörda. De två timmarna i veckan som 

stresshanteringskursen bestod av påverkade mindre än övriga samlade variabler som inverkar 

på stress och copingbeteenden, exempel som nämns på andra stressande situationer är sjuka 

barn, relationsproblem och arbetsrelaterade stressorer. Enligt SRRS förekom inga stora 

livshändelser under de fem veckorna som skulle kunna förklara resultaten.  

 En annan förklaring kan vara att mycket av kunskapen som förvärvats behöver 

appliceras i vardagslivet för att ge en effekt. Framförallt gäller detta den strukturella insatsen i 

form av chefshandledning, vilken av praktiska skäl var tvungen att hållas samma dag som 

eftermätningen genomfördes. Resultatet av denna intervention kan alltså omöjligen ha hunnit 

inverka på mätresultaten  

 En annan anledning till uteblivna resultat som nämns i litteraturen skulle kunna vara att 

insatsen genomförs på en grupp som inte har så stora problem med stress i dagsläget (Bunce, 

1997). Vid en analys av PSS-poängen framkommer att ingen av grupperna har ett medel över 

19 poäng, vilket är vad 75:e percentilen av de anställda vid divisionen som helhet har och vad 

som skulle klassas som hög stressnivå (Epel et al., 2004). Det finns visst stöd i litteraturen för 

att ingångsnivån av stress påverkar resultatet, och att en högre stressnivå skulle göra 

stressinsatserna effektiva (Bunce, 1997).  
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 Metoddiskussion. Ett steg i urvalsproceduren var att personalavdelningen valde ut 

vilka avdelningar som skulle tillfrågas, utifrån deras svar på webbenkäten. Kan detta ha haft 

några konsekvenser på slutsatserna? I sammanhanget var detta den bästa lösningen, men en 

aspekt kan vara att grupper har valts ut beroende på förutfattade meningar som finns om 

avdelningen. En annan aspekt gäller datainsamlingen, som gjordes av författarna. De hade 

även rollen som kursledare. Det kan vara så att deltagarna försökte svara för att tillfredsställa 

författarna. Enkäterna lämnades inte ut i något kuvert, vilket skulle kunna vara ett sätt att 

komma undan denna problematik. Då grupperna var relativt små skulle detta kunna påverka 

tilltron till anonymitet. Allt var anonymt, men det hindrar inte känslan av att ändå inte känna 

sig anonym när deltagarna vet att kursledarna känner dem och är även personerna som tar in 

datan. 

 De metoder insatsen bygger på har idag ett starkt stöd inom vetenskapen (Michie & 

William, 2003; Richardson & Rothstein, 2008). Möjligheten finns att dessa metoder inte är 

lämpliga för denna population, då inga artiklar på stressinsatser gällande ingenjörer i Sverige 

har hittats. I en översiktsstudie drogs dock slutsatsen att sambanden mellan arbetsfaktorer och 

psykologisk ohälsa liknar varandra inom olika arbetsområden, vilket talar mot denna 

möjlighet (Michie & William, 2003). Med hänsyn till den tidsram som är given för aktuell 

studie kan ifrågasättas om upplägget är för omfattande. Genom att ha flera olika delar i 

insatsen har svårigheter uppkommit att dra valida slutsatser utifrån resultatet och insatsen kan 

ha gett mer av en översikt inom området än ett djup, vilket kan ha påverkat resultatet.

 Att spekulera kring är om terapeutegenskaper spelar in gällande resultat, exempelvis 

mer erfarenhet inom stresshantering, medveten närvaro eller KBT. Detta är något som skulle 

kunna undersökas genom att flera ledare med olika erfarenhet håller ett antal 

stresshanteringskurser och att sedan utvärdera resultatet utifrån detta.  
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 Vid val av mätinstrument har validitet och reliabilitet beaktats. Fördelar med PSS-10 är 

att den är enkel att administrera, genomförandet går på några minuter och frågorna är 

generella och enkla att förstå. Genom PSS kan stressnivån snabbt identifieras (Cohen, 

Kamarck, & Mermelstein, 1983). PSS korrelerar med andra skalor, så som Becks depression 

inventory, (BDI) och även med graden av socialt stöd men inte med livshändelser (Eskin & 

Parr, 1996), dock antyds det att stressupplevelsen snarare handlar om känslan av kontroll än 

antalet livshändelser (Eskin & Parr, 1996). Kritik som kan riktas mot PSS är att den anses 

mäta samma sak på flertalet frågor (Lazarus, DeLongis, Folkman, Gruen, 1985). 

 Syftet med användningen av QPSNordic är att få mått på faktorer som anses påverka 

stressnivån samt att använda som diskussionsunderlag vid chefshandledningen. QPSNordic är 

brett och mäter många olika skalor, som i slutändan mynnar ut i tre faktorer: arbetsbelastning, 

komplexitet i arbetet och ledarskapskvalitet (Dallner et al., 2000). 

 SRRS användes för att mäta bakomliggande variabler och kritik mot SRRS är att den 

inte tar hänsyn till tolkningen av en stressor, varför poängsättningen kan ifrågasättas (Kipper 

& Furcon, 1980). Avsikten med detta instrument är att kontrollera för vissa bakomliggande 

variabler, vilket en ökning i medelpoäng av SRRS skulle kunna tyda på. 

 Vid eftermätningen var fem individer ur kontrollgruppen frånvarande, vilket gjorde att 

möjlighet att fylla i eftermätningen under nästföljande dag gavs. Dessa formulär kunde 

lämnas antingen direkt till experimentledarna vid en viss tid eller anonymt på särskild plats 

för upphämtning. En deltagare lämnade in vid uppsamlingstillfället. Dallner (2000) har 

beskrivit att en bristande motivation kan vara en anledning till bortfall, vilket skulle kunna 

vara fallet här.  

 När det gäller analys med GLM repeated measures råder delade meningar huruvida 

parametriska analysmetoder kan användas vid icke-parametrisk data (Norman, 2010; Field, 

2009). Då förekomsten av icke-parametriska test för den här typen av analys inte verkar 
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förekomma väljer vi att ändå använda detta parametriska test, vilket får till följd att resultaten 

bör tolkas med försiktighet. Många analyser och variabler är använda och detta hade kunnat 

leda till flera signifikanser beroende på slumpen. Detta är inte fallet, men skulle kunna vara ett 

möjligt utfall om fler signifikanta resultat hade uppkommit.  

 Styrkor och svagheter. Första styrkan med upplägget av aktuell studie är att tidigare 

forskning riktat kritik mot att de flesta artiklar i stressforskning behandlat stressinsatser på 

sekundär nivå (Michie & Williams, 2003; Richardson & Rotstein, 2008). Detta har aktuell 

studie behandlat genom chefshandledningen som bör inverka på en primär nivå. Andra 

styrkan med upplägget är att den är genomförd på fältet och därför återspeglar den verklighet 

som deltagarna lever i, och eventuella resultat hade haft en god extern validitet. Tredje 

styrkan med upplägget är att en kontrollgrupp användes i studien för att kunna påvisa att 

eventuella resultat inte beror på slumpen. En fjärde styrka är att de instrument vi använder för 

att mäta stress och copingstrategier är väl kända inom stressforskning med god validitet och 

reliabilitet. En femte styrka med upplägget av studien är att ha en insatsgrupp som är 

sammansatt av individer från olika avdelningar, och en insatsgrupp som är från samma 

avdelning. Genom detta upplägg kan insatsen jämföras på individuell nivå kontra insats på 

såväl individ- som grupp- och strukturell nivå. 

 Svagheter med studien är för det första att storleken på interventionsgrupperna är 

relativt små, vilket gör powern i statistiska analyser låg. De små grupperna ger svårigheter att 

uppnå normalfördelning och större grupper skulle höja kraften i statistiska analyser. Dock 

skulle insatserna inte kunna genomföras med större grupper, vilket istället talar för ett upplägg 

med flera grupper ur olika avdelningar. 

 För det andra är tidpunkten för mätningarna en svaghet. En väg runt detta hade kunnat 

vara att mäta stressnivå vid en uppföljning efter tre till sex månader och ett år. En mätning 

efter tre till sex månader ger resultat som kommer ur chefshandledningen möjlighet att hinna 



51 

 

 

implementeras och vid en mätning efter ett år är det vid samma tid på året, det vill säga strax 

efter semestern, något som kursdeltagarna poängterade spelade roll. Dock kan andra 

bakomliggande variabler inverka, till exempel konjunktursvängningar och omorganisationer.  

 En tredje svaghet är att olika delar av insatsen kan ha olika effekter på kort och lång 

sikt. Till exempel kan en ökad kunskap om och uppmärksamhet mot stress och 

stressreaktioner leda till en ökning av skattad stressnivå, medan andra övningar kan leda till 

en sänkning på kort sikt. Till exempel har vissa studier funnit att medveten närvaro genom 

fokus på att observera känslor och sensationer korrelerar positivt med mått på dissociation, 

psykologiska symptom och undanträngande av tankar hos individer med mindre erfarenhet av 

meditation, men att detta förändrades med mer meditation (Baer et al., 2006). Anledningen till 

upplägget är att insatsen är utformad utifrån att på sikt ge deltagarna alternativa strategier för 

att hantera stress. De olika insatserna kan alltså ha på kort sikt tagit ut varandra, och gjort 

resultatet svårtolkat.  Genom att isolera vad som avses mätas skulle detta problem kunna 

undvikas i framtida studier, med detta kan istället riskera att göra insatsen väldigt 

detaljfokuserad och förlora sin kliniska signifikans.  

 En fjärde svaghet med studiens upplägg är avsaknaden av randomisering till insats- och 

kontrollgrupp. Detta var avsikten från början, men av praktiska skäl var inte detta möjligt och 

insatsgrupperna tilldelades respektive insats utifrån vad som var möjligt. Det innebär att 

systematiska skillnader mycket väl kan inverka på resultaten. Framtida studier bör sträva efter 

ett upplägg med randomisering till kontroll- och interventionsgrupp samt till typ av 

intervention. 

 En femte svaghet är att interventionsgrupperna skiljde sig åt. En grupp var frivilligt 

anmälda och en spekulation är att de anmälde sig eftersom de hade ett större behov av en 

stresshanteringskurs. Den andra gruppen bestod av medlemmar från samma avdelning, och 
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som kan ha upplevt ett socialt tryck att delta i insatsen, oavsett egentligt behov av en 

stressintervention. 

 En sjätte svaghet gäller avsaknaden av ett instrument som mäter graden av medveten 

närvaro, då ungefär hälften av kursinnehållet handlade om medveten närvaro, något som bör 

tas med vid framtida studier. Genom Brief COPE mäts huruvida meditation, accepterande och 

självkritik används som copingstrategi, vilket är delar som bör påverkas av medveten närvaro 

då det är centrala teman vid träning av medveten näravro (Kabat-Zinn, 1990/2009). Dock 

skulle ett instrument utprövat för att mäta graden av medveten närvaro vara av högre validitet.  

 Den sjunde svagheten är att endast subjektiva skattningsskalor använts, vilket påpekats 

som en nackdel med många andra studier inom fältet (Richardson, 2008). Detta skulle kunna 

åtgärdas genom att undersöka även fysiologiska mått såsom blodtryck, förekomsten av 

stresshormon i blodet och organisatoriska mått som till exempel sjukfrånvaro eller 

personalomsättning. 

Framtida forskning. Vidare forskning bör göras med stressinsatser på olika nivåer, vilket 

saknas i litteraturen idag. Dels kombinerade insatser liknande aktuell, men också där 

interventionen enbart inriktas på organisatorisk nivå.  

 Framtida forskning skulle även kunna undersöka vilka effekter en insats av 

stresshanterande karaktär har på gruppdynamiken. Deltagare har kommenterat att det upplevs 

som lättare att kommunicera kring stress och stressproblematik, som följd av interventionen. 

Ett annat sätt att undersöka vad en intervention på strukturell nivå har, skulle vara att ha 

chefshandledning i grupp för ett flertal gruppchefer och mäta stressnivå för medlemmarna i 

respektive grupper. Detta skulle ge fördelen av kvantitet, vilket saknades i aktuell studie. 

 Ett intressant fenomen som kan forskas vidare på är hur det kommer sig att enkla 

insatser med kortare interventionstider påvisar en större effekt än längre insatser, och hur det 
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kommer sig att de med få komponenter har en större effekt än de med flera (Richardson & 

Rothstein, 2008). Gäller detta även med komponenter på flera nivåer?  

 Praktiska implikationer. Stress är ett problem för samhället, organisationen 

och individen idag och aktuell studie har undersökt effekten av en insats på individ- grupp- 

och strukturell nivå. Praktiska implikationer utifrån aktuell studie är att mer forskning krävs 

för att kunna påvisa vilken effekt dessa har på stress och på vilket sätt interventioner på olika 

nivåer påverkar upplevelsen av stress.  
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