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ABSTRACT: 
Titel: Ett stressat vardagspussel i Sverige 
Authors: Josefine Stolt, Alexander Nistad 
Mentor: Ilkka Henrik Mäkinen 
Seat of learning: Uppsala University, Department of Sociology 
Sammanfattning/Summary: 
Uppsatsen behandlar problemet kring stress hos arbetsföra vuxna i Sverige i åldrarna 
18-64 år och eventuella samband till deras sociala förbindelser och 
individualiseringsprocessen. Data samlades in med hjälp av en enkätundersökning 
som skickades ut till ca 185 yrkesarbetande män och kvinnor. Resultatet visar att det 
existerar samband mellan färre sociala förbindelser i vardagen och stress hos 
individer. Analysen visar även att individer som indikerar på högre individualisering 
upplever mer stress. Båda dessa samband finner stöd i tidigare forskning om balansen 
mellan arbetsliv och familjeliv och även i teorin om ny individualism.  
En av de mest intressanta resultat som studien fann var att det inte existerade något 
samband mellan kön och upplevd stress. Resultaten motsäger tidigare forskning som 
visar att fenomenet är intressant för framtida forskning. 
 
 
English: 
This essay addresses the issue of stress by income earners in Sweden 18-64 years old 
and any possible relationship to their social ties and the individualization   
process. The data were collected through a questionnaire, sent out to about 185 
working men and women. The results showed a relationship between fewer social ties 
in everyday life and perceived stress of the individual. The result also showed a 
relationship between higher degree of individualization and stress. Both of these 
correlations is confirmed by previous research on the concept of work-life and theory 
of the new individualism. 
One of the most interesting results the study showed was that there was none 
relationship with gender and perceived stress in the individual. The results contradicts 
previous studies and research which is interesting for future studies.  
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
Efter ett studiebesök på ett bemanningsföretag började en diskussion oss författare 
emellan. Vi utbildar oss båda till personalvetare och det är inte ovanligt att personal- 
eller beteendevetare börjar arbeta inom bemannings branchen. Vi fick chansen att 
prata med två konsultchefer på bemanningsföretaget som berättade vad deras arbete 
gick ut på och hur deras dagliga arbete vanligtvis såg ut. Det som påverkade oss under 
studiebesöket och som efteråt skapade en lång debatt sinsemellan var 
konsultchefernas beskrivningar av arbetet. De beskrev en sin vardag som stressig, där 
de ofta klämde in kundbesök under lunchtid som ett sätt att arbeta även under 
lunchen. Det hände även att de grät efter att de hämtat upp barn från förskolan för att 
de var så stressade. Det första de gjorde när de vaknade var att logga in på jobb-
mailen och där arbetsdagarna ofta kunde bli väldigt långa. 
Den här beskrivningen av arbete- och livssituation verkar i dagsläget vara mer regel 
än undantag. Det är inte ovanligt att läsa eller höra debatter om stress i media. I ett 
samhällsdebatt-program på en av Sveriges största TV kanaler förklarar två läkare hur 
stress allt mer regelbundet drabbar oss människor och hur vi kan lösa detta med olika 
övningar som exempelvis andningstekniker eller så kallade ”powernaps”. 
 
Nyhetstidningar uppmärksammar problemet kring stress och beskriver hur arbetslivet 
förändrats de senaste 50 åren. Det moderna arbetslivet med en växande tjänstesektor 
som i dagsläget kräver mer kontakt med människor, skiftarbete och större ansvar på 
fler människors axlar. Ett modernt informations- och kunskapssamhälle har utvecklats 
vilket ställer nya krav på människor som den biologiska kroppen inte är van vid. Det 
är några av faktorerna som kan ligga till grund för dagens upplevda stress. Även om 
många timmar spenderas framför en dator under arbetsdagen reagerar kroppen 
likadant vid stress som den gjorde för våra förfäder. Kroppen bereder sig för kamp 
och höjer hjärtrytmen, ökar blodflödet och spänner musklerna vilket ökar de 
fysiologiska förutsättningar för fight eller flight. Problemet med kroppens biologiska 
funktion är att den är uråldrig och inte fyller samma funktion som den tidigare gjorde 
eftersom vi inte lika frekvent utsätts för externa hot. Problemet är inte stressen i sig 
som till och med stimulerar kroppen och höjer arbetsprestationen. Bekymret ligger i 
att kroppen allt för ofta utsätts för stress och inte hinner återhämta sig. Detta kan i sin 
tur leda till sämre sömn, sjukskrivning, hjärt-och kärlsjukdomar och en risk att dö i 
förtid. 
Samhällsdiskussionen kring stress ger flera olika orsaker till problemet. Ökande 
klassklyftor, höga krav på arbetsprestation, krav på att vara en delaktig och guidande 
förälder, en god ekonomi. Vissa menar till och med att den ökade delaktigheten på 
sociala medier kan vara en bidragande faktor till stress. Även mellan könen diskuteras 
skillnader i upplevelsen av stress i det moderna samhället. Det finns exempelvis 
teorier som visar att män inte upplever stress i samma grad som kvinnor gör. Det 
finns bland annat belägg för att mäns blodtryck sänks när de kommer hem från 
arbetet, medan kvinnors blodtryck ofta tenderar att öka. Orsaken till detta kan ligga i 
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att kvinnan än idag tar sig an majoriteten av hushållsarbetet, trots att hon 
förvärvsarbetar på samma villkor som män. (Stressmottagningen, Hem stress. 
Hämtad: 2014.04.22).  
 
En annan faktor som kan spela roll i upplevelsen av stress är ålder. Statistik visar att 4 
av 5 kvinnor under 40 år varit sjukskrivna de senaste året, medan endast hälften av 
kvinnorna över 55 år uppnår samma siffror i sjukskrivning (Sydsvenskan, Katarian 
Larsson, 56, blev mindre stressad när barnen blev strörre. Publ. 2014.03.08)  
Även civilstånd kan vara en av orsakerna till hur människor reagerar på stress. Det 
finns evidens som antyder att människor i äktenskap är mer skyddade mot stress 
jämfört med personer utan en livspartner.  
 
Det verkar även uppstått en konflikt mellan privatliv och arbetsliv där det blir allt 
svårare att skilja dessa åt. Att umgås med vänner och familj tenderar att bli mer 
komplicerat då många arbetstagare vill, och ibland måste stå till arbetsgivarens 
förfogande utanför de officiella arbetstimmarna. Det finns teorier och tidigare 
forskning som antyder att dagens människa lever ett mer isolerat och ensamt liv. Den 
moderna individen använder nya kommunikationsformer som internet och telefon där 
vi sakta lämnar de sociala relationerna. Det har blivit allt lättare att vara kontaktbar 
där fritid och ensamtid ofta tenderar att störas. Globaliseringen medför dessutom att vi 
interagerar med människor över hela världen som aldrig kräver social interaktion.  
Kan frånvaro av sociala förbindelser och interaktiva möten vara en faktor som orsakar 
att människan upplever mer stress? Kan den moderna globaliseringen ligga till grund 
för en mer indivualiserad individ som ger upphov till färre och färre face-to-face 
interaktioner? Kan känslan att ständigt vara tillgänglig och anträffbar orsaka stress 
hos människan? 
 
Men är det verkligen människan det är fel på när hen1 tvingas anpassa sig till ett 
samhälle som innehåller och kräver hög grad av stress? Det känns vanligt att bördan 
läggs på människan där många experter försöker hitta lösningen hos individen själv. 
Är det kanske samhället som utvecklats till en plats som kräver en stressad vardag 
som inom tid skadar människan? Istället för att koncentrera sig på hur individen bör 
förändras kanske det är dags att börja uppmärksamma de orimliga krav samhället 
ställer på individen och istället främja för en plats där människor inte lever i stress och 
ångest som kräver medicinering, sjukskrivning och terapi. 
 
Det är ett komplicerat vardagspussel med många aktiviteter och lite tid som dagens 
moderna individ ställs inför. Stressen som kan uppstå leder till att många idag lever 
med ångest, depressioner, fysisk ohälsa som kräver medicinering, terapi och 
sjukskrivning. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ordet	  ”hen”	  används	  i	  studien	  som	  en	  könsneutral	  definition	  av	  hon	  och	  han.	  
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1.2 Syfte 
Studien syftar att undersöka stress i vardagen hos arbetsföra vuxna i åldrarna 18-64 i 
Sverige. Utifrån kön, ålder, civilstånd, sociala förbindelser och 
individualiseringsprocessen vill vi undersöka om det existerar samband med upplevd 
stress. 
 
Frågeställningar: 
1.Finns det skillnader i upplevelsen av stress beroende på kön, civilstånd och ålder? 
 
2. Kan faktorer som sociala förbindelser och individualiseringsprocessen ligga till 
grund för individens upplevda stress? Det vill säga, kan sociala förbindelser som 
vänner och familj vara en tillgång som gör att personer upplever mindre stressade i 
vardagen? Kan det även betyda att den moderna och individualiserade individen 
upplever mer stress än den tidigare sociala individen.   
 
1.3 Avgränsningar 
Upplevelsen är att den vardagliga stressen har ökat i samhället. Detta kan vara en 
konsekvens av fler ansvarsområden som tillkommit i modern tid då individen måste ta 
hänsyn till arbete, familj, relationer, fritidsaktiviteter, samhällsmedvetenhet, 
politiskdelaktighet och så vidare. Vi har i vårt arbete valt att begränsa studien till att 
undersöka stress i relation till tre bakgrundsfaktorer: kön, ålder och civilstånd och 
sedan två oberoende faktorer: sociala förbindelser och individualiseringsprocessen. 
Undersökningen riktar sig till vuxna i Sverige och resultatet har inte jämförts med 
vuxna i andra länder.  
 
Undersökningen har genomförts med hjälp av en enkätundersökning som skickats till 
vuxna i  arbete i åldrarna 18-64 år. Vi har därav inte valt att undersöka möjlig skillnad 
av upplevelsen av stress hos både vuxna och barn, eller vuxna i arbete och arbetslösa 
vuxna. Vi har heller inte valt att särskilja olika yrken åt där vissa arbeten möjligtvis 
skapar mer stress än andra.  
 
Graden av självkontroll hos en individ var även en faktor som i början av studien 
diskuterades som en möjlig påverkan av stress men som inte inkluderades i den 
slutgiltiga undersökningen. 
 
Det uppstår även en “hönan och ägget” problematik i frågeställning två där riktningen 
i kausaliteten kan diskuteras. Är det stress som påverkar de sociala förbindelserna 
eller är det de sociala förbindelserna som påverkar stressen? Vi har däremot valt att 
inrikta oss på hur de sociala förbindelserna påverkar stress och inte vice versa. 
 
Den främsta anledningen till att vi valt att begränsa vår studie beror på 
tidsbegränsningen i en kandidatuppsats. Därav valdes tre bakgrundsfaktorer och två 
oberoende faktorer som vi anser vara mest framträdande i en individs vardag. Dessa 
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faktorer presenteras närmare i teori- samt metodavsnittet.(Avgränsningar är flyttad 
under syfte, istället för att ligga innan syfte och frågeställning) 
 
Observera att sociala förbindelser och sociala relationer används synonymt i studien 
vilket är ett medvetet val eftersom den tidigare forskning vi använt oss av använde sig 
av begreppet ”social relations” och vi vill inte ändra begreppet.  
 

1.4 Disposition 
Fortsättningsvis kommer uppsatsen behandla: tidigare forskning, teori, metod, resultat 
och diskussion. Begrepp som behandlas i uppsatsens andra kapitel definierar och 
diskuterar  arbete- och familjebalans och sociala relationer. 
 
I kapitel tre presenteras de valda teorierna för studien. Resultatet söker stöd i teorin 
om ny individualism (Elliot & Lemert, 2010). 
        
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras undersökningsprocessen och arbetet inför, 
under och efter insamling av material. Materialet är insamlat med hjälp av en 
enkätundersökning och har därefter analyserats i SPSS. Metodavsnittet avslutas med 
en metoddiskussion där fel och begränsningar diskuteras främst med fokus på 
justeringar som hade bidragit till bättre validitet  och reliabilitet. 
        
I avsnitt fem presenteras resultatet av regressionsanalyserna av det insamlade 
materialet samt vilka samband som upptäcktes i respondenternas svar i 
enkätundersökningen. 
        
Sista kapitlet i uppsatsen består av ett diskussionsavsnitt. Där analyseras resultatet 
utifrån huruvida det ger stöd till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med tankar 
och reflektioner inför kommande forskning i ämnet. 
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2. Tidigare forskning 
Det här kapitlet förklarar centrala begrepp som i tidigare forskning används för att 
förstå varför en individ kan uppleva stress. De begrepp som kommer att behandlas är 
arbete- och familjebalans och sociala relationer. 

2.1  En svår balans mellan arbete och familj 
I Sverige garanteras föräldrar föräldraledighet med eller utan föräldrapenning från och 
med första anställningsdagen. Lagen omfattar båda föräldrarna men inkluderar även 
en del om mammaledighet; 
4 § En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med sitt barns födelse 
under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för 
förlossningen och sju veckor efter förlossningen (SFS 1995:584 4§). 

Enligt lag har föräldrar rätt att vara hemma på heltid med sina barn fram till att barnet 
fyllt 18 månader, eller på deltid upp till en fjärdedel av normalarbetstid fram tills dess 
att barnet fyllt 8 år (SFS 1995:584 3§). 
        
Trots att föräldrar i Sverige enligt lag har möjlighet att vara hemma med sina barn på 
deltid upptill att de fyllt 8 år finns studier som visar att många familjer har svårt att få 
tiden att räcka till och därigenom få en balans mellan familjeliv och arbetsliv. 
Standardarbetstid definierades för 60 år sedan som 8 timmar om dagen, fem dagar i 
veckan (Costa, 2000). Idag 60 år senare är det inte ovanligt att arbeta både förskjuten 
arbetstid och övertid. Strazdins, Clements, Korda, Broom och D’Souza refererar till 
Glass (2000) och Presser (1999, 2003) beskriver de krav på arbetsmarknaden som har 
utvecklats de senaste två årtiondena där både arbetsrollen och arbetstiderna tvingats 
bli mer flexibla. Till följd av den teknologiska utvecklingen behöver många 
arbetsuppgifter inte längre utföras på den faktiska arbetsplatsen (Perry-Jenkins, m.fl, 
2000: 981). 
        
Det var först efter 1980 som fler och fler studier började fokusera på det faktum att 
många familjer innehåller ”arbetande mödrar” och därigenom två inkomsttagare 
(Perry-Jenkins m. fl., 2000: 981).  Det finns evidens som tyder på att föräldrar som 
arbetar övertid, kvällar och helger påverkar familjens struktur och därigenom både 
föräldrarnas och barnens hälsa (Strazdins m.fl, 2006: 394). 
                     
I La Valle m.fl (i Strazdins m. fl., 2006: 405) studie med fokus på familjer där båda 
föräldrarna har en inkomst, fann man att föräldrar som arbetar obekväma arbetstider, 
det vill säga helger, kvällar och nätter var oroliga för hur deras arbetsschema påverkar 
deras barn. Strazdins m.fl. (2006) studie visar bland annat att barn till föräldrar som 
arbetar på obekväma arbetstider har problem både emotionellt och beteendemässigt, 
vilket delvis grundades i depressiva symtom hos föräldrarna. Broom och D’Souza 
refererar även till Pressers (2000) tidigare forskning som visar att familjer där minst 
en förälder arbetar nätter, i högre utsträckning än kvällar och helger, löpte högre risk 
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att separera eller skilja sig. Verbrugge, 1979 (i Ogden, 2007: 254) har i studier visat 
att personer som genomgått en separation eller skilsmässa tenderar att lida mer av 
kroniska psykiska och fysiska besvär än andra. Det gäller även kvaliteten i relationen 
där skadade förhållanden kan resultera i ett försämrat socialt stöd som påverkar den 
psykiska och fysiska hälsan negativt. 
         
Perry-Jenkins, Repetti och Crouter (2000) har i sin artikel Work and Family in the 
1990s utvärderat tidigare forskning kring balansen mellan arbete och familj. Bland 
annat refererar de till Hughes, Galisky och Morris (1992) som fann associationer 
mellan kronisk stress på grund av arbetet och äktenskapliga spänningar. Vidare 
hänvisar de till Crouter, Bumpus, Maguire och McHales studie från 1999 som fann att 
föräldrar som upplevde en högre press på arbetet också rapporterade en större känsla 
av överbelastning och överväldigande inför andra åtaganden (Perry-Jenkins m.fl., 
2000: 986). 
         
Patrica Voydanoff presenterar i sin artikel The effort of Community Demands, 
Resources and Strategies on the Nature and Consequences of the Work-Family 
Interface: An agenda for future Research från 2005, en begreppsmässig ram som 
beskriver hur konflikter eller underlättanden i arbete-och familjebalansen påverkar 
familjens välmående. 
         
När familj och arbete kombineras är det lätt att strukturen och kraven påverkar dem 
emellan. De samhälleliga kraven bör tas hänsyn till där både arbete och familj är 
verksamma delar av vardagen. Samhället och dess krav kan både ha en positiv och 
negativ verkan inom familje- och arbetsliv (Voydanoff, 2005: 583). Krav och resurs 
är två kategorier som är utmärkande i relationen mellan arbete och familj. Krav är de 
strukturella och psykologiska fordringar som hör till förväntningar och normer. Till 
dessa måste individen handla efter och anpassa sig till utifrån den egna psykiska och 
mentala förmågan. Resurser är de strukturella eller psykologiska tillgångar som kan 
användas för att underlätta prestationen, reducera krav eller generera tilläggsresurser 
(a.a., s. 584). 
         
Sammanfattningsvis vill vi understryka att det existerar studier som indikerar att 
föräldrar i västvärlden, upplever balansen mellan arbetsliv och familjeliv som 
komplext. Prioritering mellan arbete och familj kan vara svåra beslut. Stessorer i 
arbetslivet bidrar till att familjelivet upplevs som stressande samtidigt som stressorer i 
familjelivet kan påverka den upplevda stressen i arbetet.  

2.2 Sociala relationer som stöd i stressade situationer 
Forskning har även visat att män och kvinnor skiljer sig åt i personlighet och styrs av 
olika strategier och egenskaper för att hantera stressiga situationer. Enligt Eleanor 
Maccoby (i Myers, 2008: 165) har kvinnor en tendens att prata mer intimt i sina 
sociala relationer och ägnar sig åt betydligt mindre aggressiva fritidsintressen och 
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aktiviteter jämfört med män. Maccoby anser att typiska könsskillnader blir vanligare 
desto mer män och kvinnor interagerar med sitt respektive kön.  
 
När kvinnor beskriver sig själva använder de ord som ”relationsintresserade”, “öppna 
och mer välkomnande” och “mer anpassade till andras relationer”. Män å andra sidan 
är mer intresserade av större sociala grupper och är mer engagerade och drivna när det 
kommer till att lösa specifika uppgifter (Myers, 2008: 165). Tidigare forskning visar 
att kvinnor spenderar betydligt längre tid i telefon med sina vänner jämfört med män. 
De spenderar även mer tid att formulera långa, personliga och emotionella e-mail än 
män. I stressade situationer delar kvinnor oftare med sig av egna erfarenheter och 
känslor och erbjuder därigenom stöd till vänner och familj. Män å andra sidan har en 
tendens att vända sig till ”fight or flight” där de ser det externa hotet som en strid och 
tacklar problemet individuellt. Shelley Taylor från 2002 (i Myers, 2008: 165) påstår 
att de flesta studier om ämnet visar att kvinnor i större utsträckning än män tenderar 
söka socialt stöd hos vänner och familj i stressiga situationer. 
 
I en studie gjord av Sax och kolleger (i Myers, 2008:165) visade statistik att college-
elever i USA skilde sig åt när det kom till att erbjuda hjälp till dem som hade det 
svårare än de själva. 70 % av de tillfrågade kvinnorna valde att erbjuda hjälp till 
behövande och endast 50 % av männen. 
         
Även inom familjerollen skiljer sig män och kvinnor åt. Enligt Rossi & Rossi (i a.a., 
s.165) har mödrar, far- mormödrar eller systrar en större vilja att binda och hålla ihop 
familjen till skillnad från män. Enligt Eagly & Crowly (i a.a., s.165) spenderar 
kvinnor betydligt mer tid att bry sig om både sina förskolebarn och sina åldrande 
föräldrar. Hunt (i a.a., s.166) fann evidens i sin enkätundersökning år 1990 att kvinnor 
visar mer empati än män. De har exempelvis lättare att börja gråta när andra gråter 
och visar även mer känslor när rörande bilder visas eller när rörande historier 
berättats. 
         
När det uppstår mindre stressiga situationer finns det även forskning som visar att 
kvinnor påverkas mer än män. Enligt Robinson & Alloy 2003 (i Myers, 2008: 519) är 
depression ett vanligt förekommande symptom av stress. I ett experiment av Colin 
Sacks och Daphne Bugental (1987) utsattes unga kvinnor för en främling som agerade 
underligt och kallt i ett flertal sociala situationer. Resultaten visade att pessimistiska 
kvinnor till följd av den okänsliga främlingen kände sig deprimerade. Detta 
resulterade senare i en mer pessimistisk attityd mot omvärlden och personerna 
omkring dem. De optimistiska kvinnorna blev däremot inte påverkade i samma grad. 
Susan Nolen-Hoeksema från 2003 (i a.a., s.519) menar att detta är en vanlig företeelse 
bland kvinnor. Hon menar även att kvinnor i stressiga situationer har en benägenhet 
att ”over thinking the problem” där mannen istället tenderar att agerar. 
         
För att sammanfatta kompatibiliteten i begreppet sociala relationer så visar tidigare 
forskning att kvinnor i större utsträckning än män väljer intima relationer och vänner 
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vid problematiska och stressade situationer, till skillnad från män som hellre löser 
problemen individuellt.  
 
2.3 Skillnad mellan den här studien och tidigare forskning. 
Mycket av mediedebatterna angående stress som dagligen går att läsa är ofta 
koncentrerade på vuxnas arbetsliv och hur man bör ”copa” för att minska 
stressnivåerna i kroppen under arbetstid.  Det vi i denna studie vill framhäva som 
skiljer sig från tidigare forskning är att undersöka hur stress även påverkar vuxnas 
privatliv där timmar till fritid verkar bli allt färre.  
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med en definition av stress, därefter presenteras Björn Erikssons 
(2007) definition av sociala  förbindelser. Avslutningsvis beskrivs 
individualiseringsprocessen genom att presentera Anthony Giddens (2007) begrepp 
sociala reflexivitet, samt Elliot och Lemerts (2010) teori om ny individualism där tre 
inriktningar inom ny individualism lyfts fram; manipulerad individualism, isolerad 
privatisism, samt reflexiv indiviualisation.  
 
3.1 Stress och ohälsa  
Intensiv stress och psykisk påfrestning under längre perioder kan orsaka psykiska och 
fysiologiska besvär. Statistik visar att var tredje kvinna och var fjärde man känner sig 
spänd, orolig eller okoncentrerad någon gång varje vecka (Parmsund m.fl, 2009: 2) 
WHO (1948) definierar hälsa:  “Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (Folkhälsan i Stockholms 
län. 2003. Kapitel 2: Hälsa och folkhälsa. Stycke 3). Hälsa är med andra ord inte 
endast frånvaro av fysisk ohälsa, utan tar även hänsyn till det psykiska välmåendet. 
 
Måttlig mängd av stressorer är livsviktigt för kroppen och höjer människans 
arbetsprestation. Den typen av hälsosam stress kallas “eustress” (Ogden, 2007: 221). 
Eustress drabbar kroppen under en kort period, exempelvis när man skriver tentamen 
eller är tvungen att skynda till bussen. Stresshormonet kortisol utsöndras i kroppen 
under den stressiga perioden och lägger sig återigen på en normal nivå när tentan är 
över eller när man hunnit till bussen.  (Ogden. J, 2007: 228-229) 
 
Kronisk stress eller även kallad “distress” skiljer sig från akut stress i bemärkelse att 
stresshormonet allt för ofta eller ständigt utsöndras i kroppen. Detta kan orsakas av ett 
stressigt och påfrestande arbete som till följd kan ge fysiologiska besvär som 
åderförfettning, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression, sämre sömn och 
infektioner. (Ogden. J, 2007: 228-229) 
 
Lazarus och Launier (i Ogden. 2007) påstod att det handlade om en passform mellan 
person och miljö. De ansåg att människan genomgår en första och andra “bedömning” 
av stressiga situationer. Den första bedömningen genomgår individen genom en 
subjektiv uppfattning av själva situationen,  “är detta en stressig och jobbig situation 
för mig?”. Den andra bedömningen är en uppfattning av självkontroll, “har jag 
möjlighet att klara av den här situationen även om den är jobbig?”. Lazarus och 
Launier menar att en bra passform mellan person och miljö resulterar i en lägre grad 
av stress.  (i Ogden, 2007: 221-222) 
 
Michael Alvin skriver i boken Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektivet på 
det nya arbetslivet från 2006 om problemet kring att det finns en gräns för hur mycket 
vi kan arbete och samtidigt ha ett rikt personligt och socialt liv utanför vårt arbete. 
Gränsen ligger i hur mycket individen kan lära sig och sedan anpassa sig. Trots att 
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organisationen vi arbetar i är flexibel så kräver vårt liv en viss stabilitet (Alvin, 2006: 
10). 
Alvin beskriver människan som individ med vissa begränsningar så som sociala, 
kognitiva, fysiska och ekonomiska som innebär att vi alltid inte kan möta de 
förväntningar och möjligheter som arbetslivet erbjuder. Detta kan te sig som ett 
stresspåslag som resulterar i att hen blir utbränd.  
 
Vidare talar Alvin (2006) om nya krav på individen att själv planera och strukturera 
upp sina arbetsuppgifter. Alvin skriver bland annat: 
 

Istället för att utföra arbetet på rätt sätt måste hon nu göra det 
på bästa sätt. När hon samtidigt i livet utanför arbetet ställs 
infören rad liknande avgöranden - exempelvis rörande 
pensionsplaceringar, el-distrubitör, försäkringsbolag, 
förlossningsavdelning, förskola, skola, moraliska och politiska 
engagemang - där hon förväntas välja bästa möjliga utfall för 
egen och andras räkning luckras en viktig skillnad mellan 
arbetet och livet i övrigt upp (Alvin, Gränslöst arbete - 
socialpsykologiska perspektivet på det nya arbetslivet, 2006: 
121). 

 
Med ovanstående citat syftar Alvin att beskriva den problematik som uppstått i och 
med det nya arbetslivet. Det vill säga att de sociala rollerna inom arbetsliv och övrig 
liv som tidigare varit mer separerade numer är allt mer lika då liknande krav ställs 
inom dem båda och de båda styrs av marknadens instrumentella logik. Konsekvensen 
eller följden av detta är att arbetsliv och övrigt livet alltmer flyter ihop (Alvin, 2006: 
121). 
 
3.2 Björn Eriksson - sociala förbindelser 
Eftersom studien avser att mäta upplevd stress i relation till sociala förbindelser så är 
det viktigt att beskriva vad vi menar med sociala förbindelser. Vi avser att skilja på 
den ytliga/alldagliga sociala interaktion som sker under vardagen och den djupare 
interaktion som existerar med vänner och familj. Exempel på ytlig interaktion är när 
vi interagerar med kassörskan/kassören i butiken, busschaffören eller samtalen med 
kollegor under lunchrasten. Vi vill istället rikta vår uppsats till de djupare sociala 
interaktionerna som sker med nära vänner och familj. Alltså personer i livet man har 
ett starkare band till.   
 
Björn Eriksson beskriver vad han avser med sociala förbindelser. Han påstår att en 
social förbindelse skapas genom att ägna tid och uppmärksamhet till en individ. Där 
aktionerna gentemot den andre personen skapar en menings- och värdeproduktion. 
Eriksson poängterar att dessa handlingar måste ske i en social interaktion för att det 
ska uppstå en värdeproduktion. En outförd handling beskrivs inte som värdelös, utan 
som icke existerande. En handling blir endast värdelös om den erbjuds eller förkastas. 
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Handlade gentemot andra människor beskrivs som en värdeökningsprocess där vi gör 
en subjektiv bedömning av handlandet som sedan skapar, upprätthåller och formar vår 
bedömning av menings- och värdeproduktionen.  
Eriksson förklarar att det är viktigt att menings- och värdeproduktionen ligger på en 
likvärdig nivå mellan två personer för att starka och stabila sociala förbindelser ska 
skapas. Om det inte uppstår ett ekvilibrium i den menings- och värdeproduktionen är 
det lätt att den ena parten går i vinst i form av uppmärksamhet. Medan den andre å 
andra sidan får brist och underskott i uppmärsamhet som gör att det skapas ett 
instabilt förhållande dem sinsemellan. Detta kan i sin tur utnyttjas till ett maktspel där 
personen med överskott lättare kan kontrollera den sociala förbindelsen och få ut mer 
av relationen.  
Eriksson förklarar att en förbindelse består av inmutning och förpliktelse där dessa två 
bör vara i balans för att framkalla en stabilare social förbindelse. Det uppstår en form 
av interaktionsgaranti där inmutningen inte förkastas av vilken anledning som helst. I 
stabilare förbindelser accpeterar den andre partnern förpliktelsen och agerar gentemot 
personen som skapat inmutningen på en likvärdigt sätt. Dessa två personer förväntar 
sig därmed ungefär lika mycket av varandra. Det uppstår lätt obalans om en part 
plötsligt ”betalar” en lägre förpliktelse en inmutningen varit. Eller helt enkelt att 
parterna i förbindelsen värdesätter inmutningarna och förpliktelserna olika.  
 
Med andra ord kan man säga att starkare sociala förbindelser kräver att båda parter 
ägnar en likvärdig mängd uppmärksamhet till varandra. Obalans uppstår om parterna 
inte ger en likvärdig mängd uppmärksamhet eller värdesätter aktionerna olika. Ett 
exempel på detta kan vara att person A kramar person B vid ett tillfälle. Om person B 
vid nästa tillfälle väljer att skaka hand med person A kan det tolkas som att 
inmutningen ”kram” förkastas. Person B känner inte en förpliktelse att krama person 
A. Detta kan bero på att de värdesatt aktionerna helt olika där A utifrån tidigare 
erfarenhet antog att en djupare vänskap påbörjats, medan B inte värdesatt de tidigare 
sociala interaktionerna lika högt som A. 

3.3 Individualiserings process 

3.3.1 Social reflexivitet  
Anthony Giddens framhäver i boken Sociologi (2007) de stora förändringar som sker 
i dagens samhälle. Han beskriver fenomenet “skenande samhälle” som karaktäriseras 
av nya risker och en osäkerhet som människan idag tvingas leva med. Giddens (2007) 
åsyftar att bygga vidare på en liknande teoretisk perspektiv som Ulrich Beck (1998) 
nämner angående osäkerhet och risk. Beck tar exemplet med äktenskap som för ett 
par generationer sedan var en tämligen okomplicerad åtagande. Idag anses å andra 
sidan giftemål vara ett invecklat val med hög risk för skilsmässa (Beck. 1998: 165). 
Giddens (2007) vill däremot uppmärksamma tillit i perspektivet där han anser att 
människans tillit för både individer och institutioner har förändrats i dagsläget. Han 
beskriver att det snabbt föränderliga samhället förändrar den tillit som tidigare togs 
för given, där normer och praxis vad bunden till en specifik plats. I dagsläget kräver 
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det moderna och globaliserade samhället ofta interaktioner med människor man aldrig 
sett eller tidigare träffat. Det kan röra sig om telefonsamtal eller videochattar med 
individer som befinner sig på andra sidan jorden. Giddens (2007) understryker att risk 
och tillit går hand i hand. Han förklarar att människans tillit är ett “abstrakt system” 
som är ett krav för att kunna lita på myndigheter, instanser, banker och individer. Vi 
behöver tillit för livsmedelshanteringen, att bankerna sköter våra pengar på ett 
effektivt sätt eller helt enkelt att vattnet vi dricker är rent. Giddens (2007) går vidare 
och förklarar att informationsåldern är en bidragande effekt till fenomenet. Han 
introducerar begreppet “social reflexivitet” som implicerar att människan i dagens 
samhälle ständigt måste reflektera över sina handlingar och överväga de förhållanden 
vi lever i. De omständigheter där människan tidigare levde i togs ofta för givet där 
man inrättade sig efter gamla seder och traditioner. Giddens (2007) framhäver att de 
livsval som tidigare var självklara idag måste tas under lång och omständlig 
betänketid. Exempelvis kunde personer för några generationer sedan diskutera när och 
hur många barn man önskade att uppbringa. Idag diskuteras om eventuellt några barn 
överhuvudtaget ska skaffas, eller till och med hjälp av dagens teknik bestämma kön. 
Eller med ett fostervattensprov i ett tidigt skede inspektera om fostret besitter några 
defekter eller sjukdommar, och därefter avgöra om man vill behålla barnet eller ej. 
Detta menar Giddens (2007) bidrar med många etiska dilemman som den tidigare 
människan inte behövde bekymra sig över.    

3.2 Ny individualism 
I boken New Individualism: The emotional cost of globalization, använder sig Elliot 
och Lemert av de tre inriktningarna: manipulerad individualism, isolerad 
privatisism,  reflexiv individualisation. 
Ny individualism är förankrad i socialpsykolgisk teori där Anthony Elliot och Charles 
Lemert i sin bok The new individualism: The emotional cost of globalization: 2010 
söker att förklara hur den moderna individen påverkas av globaliseringen. Författarna 
påstår att den västerländska individen i det moderna och globaliserade samhället är 
mer stressad än hen varit tidigare (Elliot & Lemert ,2010: 53). 
 
Elliot och Lemert (2010) söker att förklara den nya individen i en era som kräver 
ständig förändring. Människan måste ständigt skapa, uppfinna och transformera 
självet för att ha en möjlighet att följa det snabbt föränderliga samhället. En 
samhällsstrukur styrd av individualism, fordrar en individ som ständigt formar sin 
egna personliga biografi. De menar att den nya individen är präglad av drömmar om 
självförverkligande som nu förutsätter ett liv av upplevelser, karriär och individuell 
framgång där historier och kulturella symboler visar på självuppfyllelse, äkthet och 
genuinitet. (Elliot & Lemert, 2010: 53). 
        
Elliot och Lemert (2010) betonar den högteknologiska och globaliserade 
samhällsutvecklingen som skapat en ny och modern individ där själva individualiteten 
hos individen tappat värde. I dagsläget är det ett ständigt skapande och återskapande 
av identiteten som utmärker individualitet och autonomi. Elliot och Lemert (2010) 
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påpekar att det är den höga hastigheten av identitetförändringar som skapar stress och 
på så sätt skadar individen. Att återuppfinna identiteter och behöva genomgå raska 
förändringar är ett påfrestande moment som de flesta samhällsmedborgare i 
västerländska samhällen dagligen får uppleva (Elliot & Lemert, 2010: 53). 
         
Nedan presenteras tre inriktningar inom ny individualism där Elliot och Lemert 
(2010) klarlägger hur och varför den nya individen etablerats i modern tid. 

3.2.1 : Manipulerad individualism 
Elliot och Lemert (2010) menar att det existerar två synsätt inom manipulerad 
individualism som skildrar hur människan utvecklats till en mer egocentrisk och 
individualistisk varelse. 
 
Det första synsättet är koncentrerad på den stora apparaten bestående av företag, 
institutioner och den globala eliten. Alltså de stora instrument i det västvärlden som 
ligger till grund för den manipulation som påverkar människan att bli en ekonomiskt 
beroende kapitalist som väljer att investera tid i arbete och pengar i material. (Elliot & 
Lemert, 2010: 55). Författarna fokuserar däremot mer på det andra synsättet som 
presenteras under.  
        
Det andra synsättet beskriver istället att fenomenet ny individualism är betydligt mer 
komplicerad än ”storebrors-effekten”. Författarna förklarar att den högteknologiska 
och globala västvärlden formar människans ideologiska ram. Elliot och Lemert (2010) 
beskriver hur stora opersonliga företag och institutioner skapar en allt mer 
globaliserad värld genom utvecklad teknologi där regeringar förlorar inflytande över 
sina invånare. Landsgränser existerar knappt då företag, människor och produkter 
förflyttas över jordklotet inom loppet av timmar. Vidare beskrivs hur stora globala 
företag beblandar sig i individers privatliv genom reklam för att  påverka individens 
vilja att uttrycka personlighet och genuinitet genom produkter. Elliot och Lemert 
(2010) tar företaget Apple som exempel som annonserar sina produkter i relation till 
personlighet och individuell autonomi. ”Apple computers” år 1998 lanserade sin 
”think different” kampanj som visar hur modern genuinitet och individualitet skapas 
genom att investera i deras dator (Elliot & Lemert, 2010: 55). Apple Computers 
lockade sina kunder genom den här texten: 

 
”Here´s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The 
Troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who 
see things differently. They´re not fond of rules. And they have no 
respect of the status qou. You can praise them, quote them, 
disbelieve them, glorify them or vilify them. But the only thing you 
can´t do is ignore them. Becouse they change things. They invent. 
The imagine. They heal. They explore. The create. They inspire. 
They push the human race forward. Maybe they have to be crazy we 
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make tools for these kinds of people. Because while some see them 
as the crazy ones, we see genius” (Elliot & Lemert, 2010: 53). 

 
Lemert och Elliot skriver hur Simmel tidigare förklarade att fenomenet beror på en ny 
personlig ideologi där individen ”seeks his self as if did not yet have it, and yet, at the 
same time, is certain that his only fixed point is this self” (Elliot & Lemert, 2010: 55). 
Simmel poängterar även att individen förlorar autonomi när hen ständigt söker någon 
form av självförverkligande istället för att prioritera sitt välmående och sina sociala 
relationerna.             

3.4.2: Isolerad privatisism 
Isolerad privatism är till skillnad från manipulerad individualism inriktad på den 
individuella attityden gentemot omvärlden. Författarna menar att isolerad privatism är 
en utvecklad personlig kultur som blivit följden av en förändrad ideologi, kultur, 
konst, litteratur samt synen på ekonomins relevans. Grundtanken är att den 
autonomiska individen försvunnit och istället ersatts av en egocentrisk personlighet 
med en hedonistisk attityd gentemot medmänniskor och omgivning (Elliot & Lemert, 
2010: 60-61). 
       
Daniel Bell beskriver den nya individen som påverkad av större globala institutioner 
och företag, vars uppgift är att uppnå individuell lust och nöje genom konsumtion 
(Elliot & Lemert, 2010: 61). Bell menar att individen gått från en empatisk 
medborgare till en narcissistisk människa vars mål är att uppfylla sin egen 
tillfredställelse. Bell poängterar framförallt att den nya individualistiska kulturen ärvs 
från generation till generation genom socialisationen. Individen i det nya moderna 
samhället prioriterar sin egen belåtenhet framför andras välmående, vilket både skadar 
den empatiska medborgaren och hens sociala relationer. Allan Bloom är inne på 
samma linje som Bell och menar att individen idag är ” spiritually unclad, 
unconnected, isolated, with no inherited or unconditional connection with anything or 
anyone”(a.a., s 61). Bloom understryker med andra ord att den moderna människan 
till och med saknar ovillkorslös kärlek och kontakt med familj och vänner. Den nya 
individen väljer istället att isolera sig och prioritera egna behov.  
 
Isolerad privatism syftar till att beskriva hur människan förlorar respekten för de stora 
skador som orsakas av de egocentriska val som begås. Många västerländska företag 
startar verksamheter i utvecklingsländer och utnyttjar lokala skattesystemet och billig 
arbetskraft. Även den västerländska konsumenten väljer att investera i produkterna 
trots att det finns en medvetenhet var och hur produkterna tillverkats. På samma sätt 
skadas även de nära relationerna då karriär, personlig, materiel och ekonomisk 
framgång prioriteras. (Elliot & Lemert, 2010: 60-61) 

3.4.3: Reflexiv individualisation 
Reflexiv individualisation poängterar likt ovanstående inriktningar globaliseringen 
som tagit fart med hjälp av högteknologi som ligger till grund för den nya 
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individualismen. Den här typen av reflexivitet liknar Giddens (2007) men Elliot och 
Lemert (2010) väljer istället att fokusera på modern teknologi som orsaken till den 
nya individualismen. Elliot och Lemert (2010) betonar tekniken som en bidragande 
faktor till ett samhälle beroende av snabba resultat. Mail skickas till andra sidan 
jordklotet på ett par sekunder, butiker innehåller produkter från hela världen och för 
att kontakta en person räcker det med ett knapptryck på mobiltelefonen eller datorn. 
Om vi vill titta på en film kan vi se den inom minuter genom nerladdningsprogram, 
om vi vill ta oss någonstans använder vi snabba transportmedel som skadar naturen 
även då vi har möjlighet att cykla eller gå. Den tidigare självbehärskningen har 
övergått till en värld med en kultur bestående av omedelbara resultat (Elliot & 
Lemert, 2010: 66-67) 
        
Författarna presenterar ”theory of individualization” som beskriver hur den nya 
individen lämnar face-to-face relationerna för ett teknologiskt socialt nätverk 
(facebook). Författarna hänvisar till Ulrich Beck som påpekade att individen genom 
det sociala nätverket ständigt måste skapa, byta och förändra sin identitet för att den 
inte ska falla i bitar. Beck myntade begreppet ”institutional individualization” där han 
förklarar hur den moderna människan ideligen skapar identiteter och biografier om sig 
själv genom sociala nätverk för att definiera och omvärdera sitt själv. (Elliot & 
Lemert, 2010: 66-67) 
        
Huvudpoängen med reflexiv individualisation bygger på ett snabbt föränderligt 
samhälle där den moderna människan ställs inför konstant omväxling, 
identitetsförändring, tillgänglighet, öppenhet för förändring och även beredd för 
förflyttning. Ett företag kan över en dag gå i konkurs, genomgå nedskärningar, byta 
chefer eller till och med förflytta företaget eller delar av företaget till andra länder. Vi 
känner oss tvungna att konstant vara tillgängliga med hjälp av teknologiska redskap 
för att vara uppdaterade av nya förändringarna. Författarna påpekar att reflexiv 
individualisation består av snabba förändringar i hög hastighet vilket är nytt för 
individen. Detta ställer därmed krav på en individ som bör vara öppen för förändring 
då verkligheten konstant ändras. Detta skapar oro då det till och med är svårt att veta 
om företaget gått i konkurs när man anländer till arbetsplatsen nästa dag. (Elliot & 
Lemert, 2010: 66-67) 
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4. Metod 

Nedan följer en genomgång av undersökningsprocessen. Avsnittet avslutas med 
kritisk diskussion av metoden. Validitet och reliabilitet uppmärksammats även i 
efterhand. 
 
4.1 Forskningsstrategi 
Vald metod i studien är en kvantitativ enkätundersökning. Syftet är att undersöka 
individers upplevda stress i vardag och arbetsliv. Eftersom studien undersöker 
samband mellan olika variabler ville vi nå ett större urval och av den anledningen 
användes en kvantitativ undersökningsmetod. Vi misstänkte även att en kvantitativ 
metod att var ett bättre val för att mäta frekvensen av stress hos en större mängd 
respondenter. 

4.2 Urval och insamling 
Eftersom studien undersöker bland annat ålder och kön har ett bekvämlighetsurval 
tillsammans med ett stratifierat urval genomförts. Urvalet genomfördes genom att vi 
sökte vänner och bekanta på den sociala medien Facebook där vi listade 
respondenterna i ett separat dokument efter kön och ålder som delades upp i olika 
strata. Vi gjorde detta eftersom den valda populationen var så pass liten och vi ville 
försäkra oss om att ålders- och könsfördelningen skulle bli relativt jämn. Eftersom 
båda författarna är mellan 23-24 år var det svårare att nå de respondenter som var 35 
år och äldre och därför blev dessa respondenter ombedda att fördela formuläret vidare 
till vänner och bekanta i samma åldersgrupp.   
 
Undersökningen hade som mål att urvalet ska representera arbetsföra män och 
kvinnor i åldrarna 18-64. Åldersgränsen 18 valdes av anledning att undvika målmans 
medgivande, och 64 som högsta ålder då 65 är pensionsåldern i Sverige och vi vill 
undersöka arbetsföra personer. 
 
Enkätformuläret skickades tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga 1) till 
respondenterna genom sociala medier eller e-mail. Informationsbrevet upplyste 
respondenten om enkätens syfte, de forskningsetiska principerna, kontaktuppgifter 
samt det frivilliga deltagandet. Enkäten skickades ut den 25 november 2013 till 
sammanlagt 185 personer. Den 28:e november blev respondenterna tilldelade en 
påminnelse. Efter en veckas besparingstid, dvs 2:a december samlades samtligt 
material in för att påbörja analyserna i SPSS, Statistical Package for the Social 
Sciences. 

4.3 Bearbetning av data 
Formuläret konstruerades i google.docs av bekvämlighetsskäl då enkäten lätt kunde 
skickas över nätet till samtliga respondeter. Därefter var det lätt att exportera datan till 
Microsoft Excel. Datasetet kunde därefter öppnas i SPSS, där enkla- och multipla 
regressionsanalyser utfördes. Reggressionsanalyserna undersöker samband mellan de 
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oberoende variablerna och den beroende variabeln. Regressionsanalyserna syftar till 
att pröva de frågeställningar som presenterats i inledningen.  

4.4 Bortfall 
Enkäten skickades till ca 185 arbetsföra män och kvinnor i Sverige. Av dessa svarade 
141 st vilket ger ett externt bortfall på 44 respondenter (24 %). Angående det interna 
bortfallet såg det olika ut för olika frågor. Om en respondent exempelvis missat att 
besvara en fråga angående ny individualism gick det fortfarande att titta på 
sambanden i de övriga variablerna så länge de var fullständigt besvarade (se bilaga). 
För att undvika detta uppmuntrades respondenterna i informationsbrevet att svara på 
samtliga frågor inom områdena stress, sociala förbindelser och ny individualism för 
att enstaka icke-besvarade frågor inte skulle resultera att en hel variabel faller bort. 
Däremot var det en enkät som blev exkluderad från undersökningen. Respondenten 
angav att hen var tretton år gammal och utifrån den valda åldersgränsen på 18 år 
användes inte den besvarade enkäten i undersökningen. 

4.5 Metod avgränsningar 
På grund av projektets tidsbegränsning till tio veckor har endast 185 respondenter 
blivit tilldelade enkäten. För att uppnå ett så representativt urval som möjligt hade ett 
betydligt större urval varit att föredra. Det blir därmed svårt att generalisera några 
antaganden i den här studien. Vi har även använt ett begränsat antal frågor på 
respektive variabel på grund av ett pressat tidsschema. 

4.6 Variabler och kodning 
 
4.6.1 Beroende variabel - Stress 
Den beroende variabeln som avsågs undersökas i undersökningen är stress. Stress 
mäts utifrån testet Everyday Life Stress Scale  (Burell, m. fl., 2005). Elva av tjugo 
frågor från Everyday Life Stress scale  användes i den här studiens frågeformulär (se 
bilaga 1, fråga 4-14). De stressrelaterade frågorna hade de tre svarsalternativen 1: 
Instämmer inte alls, 
2: Instämmer delvis, 3: Instämmer helt. Svarsalternativen kodades i SPSS till värdena 
0 (Instämmer inte alls), 1 (Instämmer till viss del) och 2 (Instämmer helt) där det 
lägsta värdet en respondent totalt kunde uppnå var 0 poäng och det högsta 22 poäng. 
Det vill säga, respondenters samtliga svar summerades till en gemensam stressfaktor 
med värdena 0-22 poäng.   
 
4.6.2 Oberoende variabler - Kön, Civilstånd, Ålder, Sociala förbindelser, och Ny 
individualism 
En fråga formulerades på respektive bakgrundvariabel: ålder, civilstånd och kön. 
Därefter konstruerades två frågor i avsikt att mäta sociala relationer. Frågorna syftar 
till att undersöka om respondenterna upplevde om de hann umgås lika mycket som de 
önskade med vänner och familj (se bilaga 1, fråga 18 och 16). Respondenten fick på 
en skala 1-10 svara om “mer” eller “inte mer” social kontakt önskades. Det totala 
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värdet respondenten kunde uppnå var därmed 2-20 poäng där 2 poäng indikerade på 
ingen mer önskad kontakt med familj och vänner, och 20 mycket mer önskad kontakt 
med familj och vänner.  
 
Tre frågor formulerades med en likertskala från 1-10 i syfte att mäta ny individualism 
(se bilaga 1, fråga 20, 21 och 22). En fråga konstruerades för respektive inriktning av 
ny individualism; Manipulerad individualism, Isolerad privatism och Reflexiv 
individualisation. Det totala poängvärdet sträckte sig från 3-30 poäng där 3 poäng 
indikerar på låg eller ingen grad av ny individualism och 30 poäng hög grad av ny 
individualism. Då kategorin ny individualism definierades med endast tre frågor men 
önskade mäta tre olika typer av individualism så undersökte studien dessutom 
sambanden i varje fråga var för sig mot den beroende variabeln stress. 

4.7 Analys 
Med hjälp av enkla regressionsanalyser undersöktes huruvida det existerade samband 
mellan stress och de oberoende variablerna. I de enkla regressionsanalyserna 
observerades p-värde (signifikans), korrelationsvärde samt b-koefficient. 
 
I den multipla regressionsanalysen undersöktes först bakgrundsvariablerna: kön, 
ålder och civilstånd. Sedan adderades den oberoende variabeln sociala förbindelser 
och till sist ny  individualism. Detta för att analysera om någon specifik oberoende 
variabel påverkar den beroende variabeln (stress) mer än någon annan. De värden som 
är intressanta att observera i den multipla regressionsanalysen är p-värde, 
korrelationsvärde, b-koefficient samt r-square värde. 

4.8 Validitet och Reliabilitet 

4.8.1 Validitet 
Att ett test erhåller hög validitet innebär att testet har hög frånvaro av systematiska 
mätfel. Med andra ord betyder det att testet mäter det som det avser att mäta.   
 
Vi anser att stressfrågorna av Burells m.fl har hög validiteten då de i sin artikel 
presenterar en  Cronbachs Alpha på 0,9. 
Stress är ett brett och svårdefinierat begrepp som egentligen behöver fler än elva 
frågor och det är därför möjligt att kritisera innehållsvaliditeten. Frågorna angående 
sociala förbindelser utformades efter vad vi ansåg tyda på mycket eller lite social 
kontakt. En fråga konstruerades på respektive inriktning inom ny individualism vilket 
vi ansåg skulle svara på graden ny individualism hos en respondent. De resterande 
variablerna kön, ålder och civilstånd är enkla att mäta då de är absoluta och svåra att 
misstolka.   
4.8.2 Reliabilitet 
Att ett test har hög reliabilitet innebär att testet har hög frånvaro av slumpmässiga 
mätfel. Alltså vid upprepade mätningar bör respondenten få snarlika svar på testet.  
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För att testa tillförlitligheten i enkäten utfördes en pilotstudie med två 
testrespondenter innan enkäten skickades ut till den valda urvalsgruppen. 
Pilotundersökningen hade som mål att granska om det existerade oklara eller 
underligt formulerade frågor som eventuellt skapade förvirring eller sänkt motivation 
för respondenten. Detta gällde framförallt frågorna angående ny individualism och 
sociala förbindelser då frågorna gällande stress ej fick ändras. Feedback förmedlades 
över telefon med de två testrespondenterna och mindre ändringar genomfördes i 
enkätformuläret därefter. Frågorna 4-13 som är hämtade från Burells m.fl (2005) 
undersökning är test-restestade av forskargruppen själva där två grupper testades där 
Pearmans korrelation låg på 0,88 respektive 0,90, vilket tyder på hög test-retest 
reliabilitet. 
 
En reliabilitets analys utfördes för att inspektera hur tillförlitligheten såg ut i frågorna 
angående stress, sociala förbindelser och ny individualism. De elva stressfrågorna 
erhöll en Cronbach’s Alpha på ,753. De tre frågorna angående ny individualism erhöll 
värdet ,166 och sociala förbindelser hade värdet ,517. För att variablerna ska visa på 
tillräcklig reliabilitet bör Cronbach´s Alpha ligga över 0,7. 

4.9 Etiska aspekter 
I studien har etiska aspekter tagits i övervägande. Respondenterna blev informerade i 
informationsbrevet att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 
vidare förklaring. Respondenterna blev även informerade att det insamlade materialet 
inte kommer användas i annat syfte än det som presenterats i informationsbrevet. 
Enkätformuläret ställer inga frågor angående personuppgifter, arbetsplats eller annan 
information som kan kopplas till enskilda individer. (Vetenskapsrådet2)  
        
Det material som hämtas från Everyday Life Stress Scale, framtagen av Gunilla 
Burell m.fl (2005) har inte omkonstruerats och Gunilla Burell godkände per e-mail 
möjligheten att använda delar av deras stresstest. 
         

4.10 Metoddiskussion 
Med hänsyn till att undersökningen görs i samband med en c-uppsatsexamination är 
tidsschemat begränsat till tio veckor. Med det i åtanke har vi i efterhand upptäckt fel 
och begränsningar i processen som vid justering kunnat resultera i ett mer trovärdigt 
resultat. 
 
Vid reliabilitetsanalysen upptäcktes att frågorna angående sociala förbindelser erhöll 
ett relativt lågt Cronbach Alpha värde, vilket kan kritisera tillförlitligheten i 
undersökningen. Ny individualism erhöll ett ännu lägre värde vilket förväntades då de 
tre frågorna mäter så pass olika egenskaper. Varje teori inom ny individualism borde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
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bestått av fler frågor och även  separerats till varsin oberoende variabel. Av den 
anledningen utförde studien en ytterligare analys för att mäta samband mellan stress 
och ny individualism genom att endast använda frågan “jag tycker mycket illa om att 
inte vara tillgänglig”. Frågorna “saker i mitt hem representerar vem jag är” och “jag är 
orolig att bli av med mitt arbete” blev alltså uteslutna från den senare mätningen av 
variabeln ny individualism. Analysen utfördes av anledning att vi hade en misstanke 
att individer som tycker illa om att vara otillgängliga även upplever högre grad av 
stress. Observera att detta inte ersätter de tidigare resultaten utan är en ytterligare 
analys och hamnar under sektionen “5.6 Övriga resultat”. 
 
Frågan “jag utgör en majoritet av hushållsarbetet” som värderades med hjälp av en 
likertskala 1-10 poäng borde omformulerats. En respondent som svarat lågt på frågan 
kan påstå att “nej, jag utgör inte en majoritet av hushållsarbetet, det är jämt fördelat”. 
Men hon/han kan även konstatera “nej, jag utgör inte en majoritet av hushållsarbetet, 
min partner gör allt”. Det var med andra ord svårt att tolka värdena på den frågan och 
därför användes den inte i analysen. 
        
Frågorna som avser att mäta sociala förbindelser kan också kritiseras då studien 
behövt fler än två frågor. Undersökningen har dessutom gjort antagandet att 
respondenter som svarat att “jag önskar mer kontakt” med både familj och vänner, 
anser att de har för lite social kontakt. Av den anledningen har slutsatsen dragits att de 
som önskar mer social kontakt har lite social kontakt. 
 
Vi önskar även att vi använt oss av begreppet ”social förbindelse” i 
enkätundersökningen, samt gjort en kort beskrivning vad vi menar med sociala 
förbindelser. Exempelvis ”nedan följer några frågor angående sociala förbindelser. 
Med sociala förbindelser menar vi den relation du har med nära vänner och familj”. 
Istället har vi skrivit ”nedan följer några frågor angående sociala kontakter och 
familjeliv”. Däremot är vi övertygade att vi lyckades mäta fenomenet ”social 
förbindelse” med hjälp av frågorna i enkäten. Problemet är att vi i teoriavsnittet och 
genomgående i studien använder oss av begreppet ”social förbindelse” och i 
enkätundersökningen ”social kontakt”. Vi vill därmed poängtera att ”social kontakt” 
som presenteras i enkäten och ”social förbindelse” är synonymt.  
 
Fördelningen av civilstånd var väldigt ojämn då exempelvis två respondenter av 141 
svarande var ensamstående föräldrar. Det hade varit mer intressant att mäta civilstånd 
om det existerat en jämnare fördelning för att se om det existerade något samband 
mellan stress och just ensamstående föräldrar. Det är svårt att dra slutsatser från 
endast två respondenter. 
        
En annan ojämn fördelning berörde variabeln ålder där respondenterna mellan 18-30 
år var överrepresenterade. Eftersom ett bekvämlighetsurval utfördes var det svårt att 
hitta respondenter i de högre åldrar då båda författarna till studien är mellan 23-24 år 
och har mindre kontakt med personer i högre åldrar. 
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5. Resultat 
Kapitel inleds med den beskrivande statistiken följd av en mer ingående presentation 
av sambanden mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Sist 
redovisas en multipel regressionsanalys.  

5.1 Beskrivande statistik 

Av respondenterna utgjorde kvinnorna 
86 svarande vilket motsvarade 60,3 % 
av totalmängden. Männen bestod av 56 
svarande och motsvarade därmed 39,7 
%. 
 
Medelåldern hos de svarande var 33 år 
med en standardavvikelse på 13 år.  
Fördelningen hos respondenterna och 
civilstånd var 31% singlar, 14% särbo, 
26% sambo eller gifta, 26% sambo eller 
gifta med hemmaboende barn och 2% 
ensamstående föräldrar.  
	  
Medelvärdet av graden stress låg på 
11,4p av totalt 22p med en 
standardavvikelse 4,0. Det innebär att respondenternas stressnivå hamnade ungefär i 
mitten på skalan. 
 
Medelvärdet av graden ny individualism 
var 15.1p av totalt 30p där standardavvikelsen var 4.9. Medelvärdet för graden social 
kontakt var 12,2p av 20p där standardavvikelsen var 4.1.	  
	  
5.2 Stress, kön och civilstånd, ålder	  
 
Varken civilstånd eller kön uppnådde signifikant samband med stress. Civilstånd 
erhöll ett p-värdet på ,742 med ett lågt positivt samband med en korrelation på ,029. 
Kön erhöll ett p-värde på ,424 med ett lågt positivt samband på ,069.  
Mellan ålder och stress fanns det ett signifikant negativt samband med en korrelation 
på -,183 med ett p-värde på ,034. Vilket implicerar att det finns ett svagt samband 
med att yngre personer upplever högre grad av stress. Sambandet är däremot för lågt 
för att dra några generella slutsatser. 
	  
	   	  

Histogrammet	  visar	  fördelningen	  svarande	  
respondenter	  och	  grad	  av	  stress.	  	  
	  

Figur	  1.	  Fördelningen	  av	  stress.	  
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5.3 Stress och förbindelser 

En enkel regressionsanalys visade att det 
existerade ett signifikant positivt 
samband mellan stress och sociala 
förbindelser med en korrelation på 
,374 och p-värde < ,0005. B-
koefficienten hamnade på ,383 vilket 
betyder att en ökad enhet på social 
kontakt ger en ökning på ,383 på stress 
skalan. 
	  

 

 

 

 

5.4 Stress och ny individualism 

Ny individualism hade ett lågt positivt samband med stress där korrelationen låg på 
,186 med ett p-värde på ,037. Det betyder att det existerar ett svagt samband med 
individer med högre grad av individualism och upplevelsen av stress.  
	  
En fråga inom kategorin ny individualism var huruvida respondenten upplevde 
obehag inför att inte vara tillgänglig, vilken mättes separat mot variabeln ålder. Där 
visade analysen ett signifikant negativt samband med ett p-värde på <,0005 och 
korrelation på -,346. Resultatet visar därmed ett samband att yngre personer upplever 
ett större obehag inför att inte vara tillgängliga. B-koefficienten var -,083 vilket 
betyder att en ökad enhet på ny individualism ger en minskning av -,083 på stress 
skalan.  

5.5 Övriga resultat 

Utöver de analyser som presenterades i metodavsnittet upptäcktes ytterligare ett par 
samband som ansågs värda att redovisa.  
	  
	  
	  
	  

Figur	  3.	  Enkel	  reggresionsanalys	  av	  stress	  och	  
sociala	  förbindelser.	  
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5.5.1	  Ny	  individualism	  och	  sociala	  förbindelser.	  
I en enkel regressionsanalys påträffades ett 
signifikant positivt samband mellan ny 
individualism och önskan om mer ”sociala 
kontakt”. Det förekom en korrelation på 
,364 med ett p-värde <,0005. B-
koefficienten är ,302 vilket innebär att en 
ökad enhet på “mer önskad social kontakt” 
ger en ökning på ,302 på ny individualism.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5.5.2	  “Tycker	  mycket	  illa	  om	  att	  vara	  
otillgänglig”	  och	  stress	  
I analysen upptäcktes även ett samband mellan frågan ”jag tycker mycket illa om att 
vara inte vara tillgänglig” och stress. Ett signifikant positivt samband upptäcktes med 
en korrelation på ,354 och ett p-värde <,0005. B-koefficienten ligger på ,44 vilket 
innebär att en ökad enhet på “jag tycker mycket illa om att vara otillgänglig” ger en 
ökning på ,44 på stress skalan.   

5.6 Multipel regressionsanalys 

Efter regressionsanalyserna som undersöker enskilda samband mellan de oberoende 
variablerna och beroende variabeln så utfördes en multipel regressionsanalys. Syftet 
med den multipla regressionsanalysen var att granska vilka oberoende variabler som 
påverkar variansen i stress. Tre modeller presenteras nedan där modell 1 endast 
använder sig av de tre bakgrundsvariablerna kön, ålder och civilstånd. I modell 2 
läggs den oberoende variabeln social kontakt till och i modell 3 läggs även ny 
individualism till.  
	  
5.6.1	  Stress:	  Kön,	  ålder	  och	  civilstånd	  
Tabell	  1.	  Summering	  av	  tabell	  med	  kön,	  ålder	  och	  civilstånd.	  	  
Model	   R	   R	  Square	   Adjusted	  R	  Square	  Std.	  Error	  of	  the	  Estimate	  
1	   ,234a	   ,055	   ,033	   3,92187	  

Figur	  4.	  Enkel	  reggresionsanalys	  av	  ny	  
individualism	  och	  sociala	  förbindelser	  
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1: Beroende variabel: Stress 
2: Oberoende variabler: Kön, ålder och civilstånd	  
R-square är ,055 vilket betyder att 5,5 % av den totala variansen i den beroende 
variabeln stress kan förklaras med hjälp av de tre oberoende variablerna kön, ålder 
och civilstånd.   
 
Modellen är inte signifikant då p-värdet är ,061, dvs. över ,05 vilket gör att 
nollhypotesen inte kan förkastas.  
	  
	  
Tabel 1.2 Koefficienter 

 
Model	   Unstandardized	  Coefficients	  Standardized	  

Coefficients	  
t	   Sig.	  

B	   Std.	  Error	   Beta	  

1	  

(Constant)	   11,984	   1,466	   	   8,174	   ,000	  
Civilstånd	   ,463	   ,315	   ,142	   1,472	   ,143	  
Kön	   ,542	   ,693	   ,067	   ,783	   ,435	  
	  Ålder	   -‐,078	   ,030	   -‐,251	   -‐2,610	   ,010	  

1: Beroende variabel: Stress 

Modellen visar enskilda samband mellan de oberoende variablerna och stress. Det 
samband som är signifikant är ålder med ett p-värde på ,010. B-koefficienten är -,078 
vilket betyder att en åldersökning med ett år ger en minskning av -,078 poäng på 
stresskalan.    
	  
5.6.2	  Stress:	  Kön,	  ålder,	  civilstånd	  och	  social	  kontakt	  
	  
Tabell	  2.	  Summering	  av	  tabell	  
	  
Model	   R	   R	  Square	   Adjusted	  R	  Square	  Std.	  Error	  of	  the	  Estimate	  
1	   ,401a	   ,161	   ,135	   3,71819	  
1.	  Beroende	  variabel:	  Stress	  
2:	  Prediktorer:	  Ålder,	  Kön,	  Civilstånd	  och	  social	  kontakt	  
	  
När dessutom social kontakt adderas som oberoende variabel ökar r-square värdet till 
,161 vilket betyder att 16,1 % av den totala variansen i stress kan förklaras av dessa 
fyra oberoende variabler.  
	  
Modellen har ett p-värde på <,0005 vilket betyder att den är signifikant.  
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Tabel 2.2. Koefficienter 

	  Model	   Unstandardized	  Coefficients	  Standardized	  
Coefficients	  

t	   Sig.	  

B	   Std.	  Error	   Beta	  

	  

(Constant)	   7,679	   1,743	   	   4,405	   ,000	  
Civilstånd	   ,327	   ,302	   ,099	   1,082	   ,281	  
	  Kön	   ,323	   ,663	   ,039	   ,486	   ,628	  
	  Ålder	   -‐,049	   ,029	   -‐,157	   -‐1,677	   ,096	  
Social	  kontakt	   ,331	   ,082	   ,336	   4,024	   ,000	  

1:	  Beroende	  variabel:	  Stress	  
Modellen visar samband mellan de enskilda oberoende variablerna och stress. Det 
samband som är signifikant var endast social kontakt med ett p-värde på <,0005. B-
kofficienten har värdet ,331 vilket betyder att en ökad enhet på social kontakt ger en 
ökning av ,331 poäng på stress skalan.  
	  
	  
5.6.3	  Stress:	  Kön,	  ålder,	  civilstånd,	  social	  kontakt	  och	  ny	  individualism	  

Tabell	  3.	  Summering	  av	  tabell.	  	  
Model	   R	   R	  Square	   Adjusted	  R	  Square	   Std.	  Error	  of	  the	  Estimate	  

1	   ,416a	   ,173	   ,138	   3,74897	  
	  
1:Beroende variabel: Stress 
2: Oberoende variabel: Kön, Ålder, Civilstånd, Sociala förbindelser, Ny individualims 
 
Här adderas även den oberoende variabeln ”ny individualism” i modellen. R-square värdet är ,173 vilket 
betyder betyder att 17,3 % av den totala variansen av den beroende variabeln stress kan förklaras med 
hjälp av dessa fem oberoende variabler.  
	  
	  

	  

Tabell 3.2. Kofficienter.  
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Model	   Unstandardized	  Coefficients	  Standardized	  
Coefficients	  

t	   Sig.	  

B	   Std.	  Error	   Beta	  

	  

(Constant)	   6,637	   2,004	   	   3,311	   ,001	  
Civilstånd	   ,458	   ,324	   ,139	   1,417	   ,159	  
Kön	   ,032	   ,712	   ,004	   ,045	   ,964	  
Ålder	   -‐,046	   ,030	   -‐,147	   -‐1,526	   ,130	  
Social	  kontakt	   ,320	   ,091	   ,321	   3,507	   ,001	  
Ny	  individualism	   ,073	   ,077	   ,089	   ,943	   ,348	  

1:	  Beroende	  variabel:	  Stress	  
	  
Ovan presenteras samtliga samband mellan den beroende variabeln och de oberoende 
variablerna. Det enda sambandet som är signifikant är fortfarande social kontakt där b-
koefficienten ökat marginellt.  
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6. DISKUSSION 
Avsnittet inleds med en kortare sammanfattning av resultatet. Därefter behandlas och 
diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning och teorier. Avslutningsvis diskuteras 
vad som bör tas i beaktning för framtida forskning. 

6.1 Sammanfattning av resultatet 
Både de enkla regressionsanalyserna och den multipla regressionsanalysen visade att 
ålder var den enda bakgrundfaktorn (kön, ålder, civilstånd) som erhöll ett lågt 
signifikant negativt samband med stress. Sambandet var dock för lågt för att kunna 
dra några generella slutsatser. 
 
Vid en sambandsanalys av sociala förbindelser och stress upptäcktes ett signifikant 
positivt samband. Den genomsnittliga ökningen indikerade att 1 ökad enhet på 
“önskar mer kontakt” ökade värdet på stress-skalan med ,383 (b-koefficient-värdet). 
 
Vid den multipla regressionsanalysen kunde endast 5,5 % av den totala variansen 
förklaras med hjälp av kön, ålder och civilstånd. När även sociala förbindelser 
adderades till den multipla regressionen ökade r2 värdet till ,161. Vilket betyder att 
kön, ålder och civilstånd tillsammans med sociala förbindelser i 16,1 % av den totala 
variansen kan förklaras av dessa faktorer. Det betyder att sociala förbindelser har en 
relativt stor inverkan på den totala variansen av stress då r2 värdet ökar med 10,6 
procentenheter när sociala förbindelser adderades.   
 
Vid sambandsanalys av ny individualism och stress påträffades ett lågt positivt 
samband som var signifikant. Vilket betyder att individer med högre grad av 
individualism även upplever en högre grad av stress. Sambandet är dock så pass lågt 
att det är svårt att dra några generella slutsatser.  När ny individualism adderades till 
den multipla regressionsanalysen som oberoende faktor till kön, ålder, civilstånd och 
sociala förbindelser ökade r-square värdet till ,171 vilket är en ökning med en 
procentenhet.  
 
Istället för att mäta ny individualism som en enskild oberoende faktor bestående av tre 
frågor mättes varje “ny individualist-fråga” separat mot stress, där ett relativt starkt 
signifikant positivt samband mellan stress och påståendet “jag tycker mycket illa om 
att vara otillgänglig” påträffades. Det existerade även ett samband mellan påståendet 
“jag tycker mycket illa om att vara otillgänglig” och ålder, där yngre personer i större 
utsträckning än äldre upplevde obehag inför att vara otillgänglig via telefon, internet 
och liknande.  
 
Ett ytterligare samband upptäcktes trots att det inte var för avsikt att mätas i 
undersökningen var korrelationen mellan ny individualism och sociala förbindelser. 
Resultatet visar att de personer som upplever att de inte hinner umgås lika mycket 
med vänner som de önskar, även upplever högre grad av ny individualism. Enligt 
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Lemert och Elliot (2010) kan ny individualism leda till stress och därav var även detta 
samband relevant att presentera.  
 
Observera att det som indikerar på hög grad av individualism i studien är höga 
siffror hos de tre frågorna; 1: Sakerna i mitt hem representerar vem jag är, 2: Jag är 
orolig att bli av med mitt arbete och 3: Jag tycker mycket illa om att inte vara 
tillgänglig. 
 

6.2 Övergripande diskussion 
 
6.2.1 Sociala förbindelser och stress 
Resultatet av insamlad data visade att respondenter som svarade att de inte hann 
umgås med familj och vänner lika mycket som de önskade även upplevde högre grad 
av stress. Den multipla regressionsanalysen visade att den totala procentuella 
variansen hos stress ökade från 5,5 % till 16,1 % när sociala förbindelser adderades 
som oberoende faktor till de bakgrundfaktorer som först inkluderats i analysen. Detta 
tolkar vi som att personer som är stressade i vardagen inte hinner umgås med familj 
och vänner. Det kan även tolkas som att känslan av att inte hinna umgås med familj 
och vänner resulterar i stress. Stress som en konsekvens av att inte hinna umgås med 
familj och vänner kan bero på utvecklingen av krav på arbetsmarknaden, som syftar 
på mer flexibla arbetsroller och arbetstider. Tidigare studier av Strazdins m.fl (2006) 
visar att familjer där föräldrar arbetar övertid, kvällar och helger påverkar familjens 
struktur och därigenom både föräldrarna och barnens hälsa. Balansen mellan arbete 
och familj eller som i den här studien balansen mellan arbete, familj och förbindelser 
kter är en kombination som vid obalans resulterar i stress, vilket resultatet i den här 
studien stödjer. Att balansera arbete i form av karriär och ambition med andra delar i 
sin livsstil som hälsa, familj och sociala förbindelserär svårt och kräver god 
prioriteringsförmåga. Känslan av att något av dessa områden försummas kan leda till 
stress hos individen.  
 
Den här studien kan inte särskilja kvinnor och män åt då inget samband kunde 
påträffas mellan kön och upplevd stress. Den upptäckten är kanske den mest 
intressanta då det motsäger tidigare forskning. Vad som är orsaken att vi inte fann 
något samband mellan kön och stress är oklart. Vi misstänker däremot att det kan bero 
på att vår studie är utförd i Sverige och den tidigare forskningen som presenterats 
ovan är utförd i andra länder. Sverige är känd att vara framträdande angående frågor 
kring jämställdhet och det kan därmed vara så att vi är mer jämställda i Sverige än i 
övriga västländer. Förvärvsarbetet och hushållsarbetet kan alltså vara mer 
jämnfördelat än den tidigare forskningen visar. Det är synd att det blev svårt att 
avgöra hur respondenterna i vår studie upplevde fördelningen av hushållsarbetet då vi 
i efterhand upptäckte att frågan ”utgör du en majoritet av hushållsarbetet?” var 
svårtolkad och omöjlig att presentera i resultatet.  
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Det kan även vara så att vi utfört studien i Uppsala som är Sveriges fjärde största stad. 
Jämställdhet är kanske framträdande i större städer. Resultatet hade möjligtvis sett 
annorlunda ut om vi utfört studien i en mindre stad på landsbygden.   
Vi tror även att individualiseringsprocessen inte gör någon skillnad på män och 
kvinnor av just anledningen att vi är så pass jämställda. Individualiering och 
globalisering är något som mer eller mindre präglar alla.  
Vi diskuterade även att resultatet kan bero på att kvinnor använder sig av färre sociala 
förbindelser än tidigare. Den tidigare forskningen visar att kvinnor lättare och oftare 
använder sig av sociala förbindelser i stressiga situationer. Kan det vara så att kvinnan 
lämnat de sociala förbindelserna på grund av individualiseringen och globaliseringen, 
och därmed upplever mer stress?  
 
Sambandet mellan sociala förbindelser och stress i undersökningen går inte vidare in 
på vilken betydelse sociala förbindelser har i stressade situationer. Dock kan man med 
stöd från tidigare studier som visar att kvinnor oftare än män beskriver sig själva som 
relationsintresserade och pratar mer intimt med vänner vid stressade situationer. Med 
de bevisen går det att misstänka att frånvaron av sociala förbinderlser kan resultera i 
stress (i Myers, 2008: 165).  
 
Å andra sidan kan materialet tolkas som att stress resulterar i en känsla av att inte 
hinna umgås med familj och vänner så som man önskar. Det faktum att arbetstiderna 
inte längre definieras 40 timmar i veckan, 5 dagar i veckan, 8 timmar om dagen 
betyder även att det blir allt svårare att finna tillfällen där familjens och vännernas 
olika vardagsscheman kan mötas. Respondenternas upplevelse att inte hinna umgås 
med familj och vänner indikerar på att det är någonting annat i vardagen som stjäl 
mycket tid, alternativt att individen har svårt att prioritera allt som hen vill hinna med 
under en dag. Upplevelsen att inte hinna med arbete och vardagsuppgifter kan bidra 
till känslan av ovisshet, oförutsägbarhet och oordning. Individen kan därför ha en 
känsla att hen inte har kontroll vilket kan vara en bidragande faktor till upplevelsen av 
stress. 
 
En låg grad av självkontroll hos en respondent, dvs. känslan av att klara av uppgiften 
att balansera arbete, familj och sociala förbindelser, kan vara en bidragande faktor till 
att kombinationen ger utfallet stress eller hög grad av stress. Det är dock svårt att 
avgöra om graden av självkontroll bör definieras som en påverkan eller som en följd 
av balansen/obalansen i kombinationen: arbete, familj och sociala förbindelser. 
Undersökningen sökte inte att mäta graden av självkontroll och kan därför bara 
presenteras som en möjlig påverkan och inte genom ett påvisat samband. 
 
6.2.2 Sociala förbindelser och ny individualism 
Ett samband upptäcktes mellan högre grad av ny individualism och en önskan till mer 
social kontakt. Som tidigare nämnts under teoriavsnittet anser Elliot & Lemert (2010) 
att den nya individen är präglad av ny individualism som skapar en allt mer 
egocentrisk och hedonistisk attityd mot omvärlden. Enligt författarna prioriterar den 
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nya individualismen den egna tillfredställelsen framför sociala förbindelser vilket 
hotar bilden av en empatisk medborgare. Stora globala företag producerar varor och 
material med sociala värden som riktar sig till den enskilda individen. Detta skapar en 
konsumtionsberoende individ vars sociala status värderas efter materiella ting. 
 
Sambandet studien fann mellan ny individualism och sociala förbindelser kan antas 
vara en indikation på hur den enskilda individen prioriterar sig själv framför sociala 
förbindelser. Giddens (2007) menar med begreppet social reflexivitet att individen 
idag reflekterar över sina livsval mer noggrant än tidigare. Social reflexivitet 
tillsammans med teorin om ny individualism kan vara ett tecken på att individer idag 
finner det svårare att göra val kring familj då människan idag söker att prioritera sitt 
egna välmående och lycka. Diffusa känslor vad som faktiskt gör oss lyckliga kan 
medföra att beslut blir svårare att ta. Konsekvensen av ett “egoistiskt tänkande” hos 
individen resulterar i försämrade sociala förbindelser. Elliot och Lemert (2010) 
beskriver hur den nya individen ständigt måste vara tillgänglig och öppen för 
förändring där modern teknologi skapar metoder som gör det möjligt för människor 
att ständigt vara tillgängliga.  
 
Den här undersökningen visar att 58 respondenter upplevde stress av att inte vara 
tillgänglig. Den bedömningen gjorde vi efter de respondeter som svarat sex poäng 
eller högre på frågan om “jag tycker illa om att otillgänglig”. Globaliseringen 
tillsammans med teknologin gör det möjligt för företag att genomgå drastiska 
förändringar över en dag som exempelvis nedskärningar, gå i konkurs eller flytta 
företaget till en annan plats i världen med hjälp av ett fåtal tangenttryck. 
 
I den här studien uppmärksammas ett samband mellan individer med hög grad av ny 
individualism och “önskad mer social kontakt” vilket kan antas bero på Elliot och 
Lemerts (2010) teori om ny individualism och dess påverkan på individens sociala 
förbindelser. Utvecklingen till ett snabbt föränderligt samhälle med snabba resultat 
och en skyldighet mot omvärlden att vara tillgänglig anser författarna leda till stress. 
Ny individualism kan därav leda till stress hos människan vilket i sin tur kan leda till 
färre sociala förbindelser. Resultatet i den här studien visar istället att färre sociala 
förbindelser kan leda till stress. Vad som faktiskt är orsaksfaktor i den här 
problematiken är svårt reda ut. Är individer mer stressade idag på grund av en ny 
moralisk ideologisk ram som skapar en privatiserad och egocentrisk individ? Eller 
uppstår stress på grund av att det inte finns något vidare val där hen tvingas att 
förändras tillsammans med samhället där ständig tillgänglighet ingår i den nya 
västerländska normen. 
 
Påstående 22 i frågeformuläret sökte svar om graden obehag inför att vara 
otillgängligt. Påståendet konstruerades för att mäta en av kategorierna inom ny 
individualism. Där upptäckte vi ett samband mellan stress och oron att vara 
otillgänglig. Vi tror att detta är ett resultat av den nya individens beroende av 
teknologiska hjälpmedel. En känsla att ständigt vara “uppkopplad” beskrivs av Elliot 
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och Lemert (2010) som ett påfrestande och stressigt förhållande tillskillnad från hur 
sociala förhållanden tidigare såg ut. Med tidigare sociala förhållanden menar 
författarna före tiden med Internet, mobiltelefoner och sociala medier. Vidare 
förklarar författarna hur detta skapar oro och stress vilket är påfrestande för individen, 
där det blir svårare att planera vardagen när telefon och e-mail stör både arbete och 
fritid. Detta stöds delvis i den här undersökningen då respondenter som svarat att de 
upplever obehag inför att inte vara tillgänglig även svarat högt på stress-skalan. Det 
fanns samband med en obehagskänsla inför att inte vara tillgänglig med de yngre 
respondenterna. Detta kan tolkas som att yngre personer i större utsträckning 
socialiserats från tidig ålder att vara tillgängliga och ständigt vara uppdaterade kring 
ny teknologi och därigenom vara tillgängliga både på telefon och dator med hjälp av 
sociala medier.  
 

6.3 Implikationer för forskning och praktik 
Den här undersökningen ger stöd till att frånvaron av sociala förbindelser kan leda till 
stress. Den ger även stöd åt att en högre grad av ny individualism kan resultera i 
stress. Studien är begränsad i den mening att fler faktorer kan påverka individens 
upplevelse av stress. Även riktningen av korrelationerna kan vara viktig att ta hänsyn 
till i vidare forskning. Är det exempelvis stress som påverkar våra sociala 
förbindelser? Eller är det faktiskt våra sociala förbindelser som påverkar hur vi 
upplever stress?  
 
Graden av självförtroende mäts aldrig i studien utan ses endast som en eventuell 
påverkan. Inför kommande studier i ämnet bör begreppet inkluderas i 
undersökningsmaterialet. 
        
I ett tidigt stadium i forskningsprocessen inkluderades privat och offentlig sektor som 
en påverkande faktor men exkluderades efter ett pressat tidsschema. Inför kommande 
studier i ämnet kan privat och offentlig sektor vara intressant att inkludera då 
arbetsrätten skyddar de anställda på repskektive sektor på olika sätt. Det hade även 
varit intressant att titta på olika yrkesgrupper för att granska om specifika arbeten 
utsätts för mer stress än andra. 
        
Då vardagslivet inte bara består av sociala förbindelser, familjesituation och 
arbetssituation så bör fler påverkande variabler adderas till djupare studier i ämnet. 
Fritidsaktivitet var en påverkande faktor som diskuterades i studiens tidigare skede. 
        
De samband den här studien funnit mellan stress och förbindelser samt ny 
individualism indikerar att ämnet är intressant där vidare forskning med hjälp av 
kritiken under metoddiskussionen ytterligare kan utforska fenomenet.  Där bör 
kritiken som framförs i metoddiskussionen tas i beaktning. 
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Det vi däremot vill lyfta fram som är mest intressant för framtida forskning är hur 
könsfaktorn inte påverkar stress som tidigare forskning antytt. Och vad är det som 
faktiskt är orsaken till att människor i Sverige, Uppsala, eller större städer skiljer sig 
från vad den tidigare forskningen visat? Är vår urvalsgrupp unik? Är Sverige unikt? 
Är Uppsala unikt? Har kvinnan möjligtvis lämnat sina sociala förbindelser under 
modern tid som resulterar i en mer jämlik upplevelse av stress? Det är frågor framtida 
forskare bör ställa sig själva när de undersöker upplevd stress i relation till kön. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Författare:	  Josefine	  Stolt	  &	  Alexander	  Nistad	  
	  

37	  

REFERENSLISTA: 
Alvin, M. (2006). Gränslöst arbete - socialpsykologiska perspektivet på det nya 
arbetslivet. Liber. 
 
Beck, U. (1998) Risksamhället - På väg mot en annan modernitet Daidalos. 
Mediaprint Uddevalla AB 
 
Cleasson, M. Birgander Slunga, L. Lindahl, B. Nasic, S. Åström, M. Asplund, K. 
Burell, G. (2005). Woman’s Heart – Stress Management for Women With Ischemic 
Heart Desease – Explanatory Analyses of a Randomized controlled Trial. Journal of 
Cardiopulmonary Rehabilitation. Vol. 25 (nr 25), 92-102 
 
Enokson, Uffe (2005). Tid, pengar och sociala nätverk: En studie av arbetsvillkor och 
vardagsliv i Sävsjö. Rapportserie i Socialt arbete. (nr 2). Växsjö Universitet Hämtad 
från: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:207112/FULLTEXT01.pdf 
 
Elliott, A & Lemert, Ch. (2010). The new Individuliasm: The emotional cost of 
globalization, Revised Edition. Routledge: Taylor and Francis Group. London and 
New York 
 
Europeiska arbetsmiljörådet. Stress - definition och symptom. Hämtad: 2013.12.10. 
https://osha.europa.eu/sv/topics/stress/definitions_and_causes 
 
Folkhälsan i Stockholm, (2003). Folkhälsorapport. Hämtad: 2014.01.16. 
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/folkh%C3%A4lsoarbete/Folkh%C3%A4lsorap
port%202003.pdf 
 
Giddens, A. (2007) Sociologi. Tredje omarbetade upplagan. Studentlitteratur. Lund 
 
Karolinska institutets folkhälsoakademi. Instutitionen för folkhälsovetenskap.  
Hämtad: 2013-12-10 http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Arbetsliv/Arbetsliv%20-
%20infomaterial/Stress%20i%20arbetet.pdf 
 
Myers, David. G. (2008). Social Psycology, Ninth Edition. McGraw Hill Companies. 
New York 
 
Ogden. J (2007). Health Psykology a textbook. Forth Edition. McGraw Hill 
Companies. New York 
 
Palmsund. M, Svensson. M, Tegbrant. K & Åborg. C. (2009). Stress i arbetet.  
 
Perry-Jenkin, M. Repetti, R.L. & Crouter, A.C. (2000) Work and Family in the 1990s. 
National Council on Family Relations. Vol.62 (nr 4), 981-998 
 



Författare:	  Josefine	  Stolt	  &	  Alexander	  Nistad	  
	  

38	  

Rennie M. (2006). Unsocial Work? None Standard Work Schedules,  Family 
Relationships and Children’s Well-being. Journal of Marrage and Family, Vol. 68 (nr 
2), 394-410 
 
Strazdins, Clements, Mark. S, Korda, Rosmary J, Broom, Dorothy H, D’Souza &  
 
SCB, The Labor Force Serveys, Third quarter 2013. Publicerad 2013-10-29. Hämtad 
från: 
http://www.scb.se/AM0401-EN 
 
SCB, Mäns hushållsarbete ökar – men kvinnor gör fortfarande mest hemma. 
Publicerad: 2012.05.24. Nr. 2012.42. Hämtad från: 
http://www.scb.se/Pages/Article____331780.aspx 
 
Stressmottagningen. Hemstress. Hämtad: 2014.04.22 från: 
http://www.stressmottagningen.nu/stress-och-stressjukdomar/hemstress/ 
 
Sydsvenskan, Aktuella ämnen. Katarina, 56, blev mindre stressad när barnen blev 
större. Publicerad 2014.03.08.Hämtad från: http://www.sydsvenskan.se/ingen-
sektion/katarina-larsson-56-blev-mindre-stressad-nar-barnen-blev-storre/ 
 
Vondanoff. P (2005) The Effects of Community Demands, Resources, and Stategies 
on the Nature and consequences of the Work-Life Family Interface: An Agenda for 
Future research. National Council on Family Relations. Vol.54 (nr 5), 583-595 
 
Vetenskapsrådet och de forskningsetiska principerna:  
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
 
 
 
 
 
 
 

  



Författare:	  Josefine	  Stolt	  &	  Alexander	  Nistad	  
	  

39	  

Bilaga 1 
 
Informationsbrev: 
Vi är två studenter som studerar socialpsykologi på Uppsala Universitet och har 
därmed utformat en enkätundersökning inför vår c-uppsats. Syftet med studien är att 
mäta stress i vardagen och undersöka hur kön, ålder, familj och sociala relationer 
spelar roll i grad av stress.  
Formuläret består av 22 frågor vilket tar cirka 5-10 minuter att fylla i. Deltagandet i 
undersökningen är självklart frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet utan vidare förklaringar. Du behöver inte uppge personuppgifter för 
deltagandet vilket gör att du behandlas med största möjliga konfidentialitet. 
Resultaten kommer redovisas i tabeller och diagram där inga enskilda personer 
kommer utelämnas. Inga utomstående kommer ta del av det insamlade materialet.  Vi 
lovar dessutom att det insamlade materialet endast används i det syftet vi presenterade 
ovan. 
När du fyllt i enkäten kommer den skickas till ansvarig kontaktperson. Ungefär 6-8 
veckor efter formuläret fyllts i har du möjlighet att ta del av resultatet. Om du önskar 
ta del av det samlade resultatet så skicka ett mail till Josefine Stolt eller Alexander 
Nistad. 
 
Följ länken nedan till frågeformuläret: 
https://docs.google.com/forms/d/18_dFpU_5BQ4Tv2V5Pk3kvnUpTMRYoLUPKdad
qDPLqVs/viewform 
 
Om du har frågor angående enkäten eller uppsatsen är du välkommen att kontakta 
ansvarig kontaktperson eller handledare. 
 
Kontaktperson: 
Alexander Nistad 
Sociologiska institutionen 
Uppsala Universitet 
Mobil: - 
Mail: - 
Handledare: 
Ilkka Mäkinen 
Sociologiska institutionen 
Uppsala Universitet 
Telefon: - 
Mail: - 
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Bilaga	  2	  

Stressat vardagspussel i Sverige 
* Required  

1. Kön  

Man  

Kvinna  

2. Ålder *  

 

3. Kryssa i det påstående som passar in på dig (med barn menas barn som bor i 
hemmet). *  

Singel  

Ensamstående förälder  

Sambo/gift: med barn  

Särbo  

Sambo/gift  

 

4. Jag känner mig tidspressad i vardagen.  

Inttämmer helt  

Inttämmer delvis  

Inttämmer inte alls  

 

5. Jag tycker mycket illa om att stå i kö.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  

 

6. Jag går på högvarv och driver på mig själv.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  

 

7. Jag blir lätt otålig på människor som gör saker och ting långsamt.  

Instämmer helt  
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Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  

 

8. Jag tävlar med mig själv och andra.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls 

 

 

9. Jag gör ofta två eller flera saker samtidigt.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  

 

10. Jag kommer på mig själv att skynda mig även om jag har gott om tid.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls 

 

11. Jag blir irriterad på människor som är slarviga eller fumliga.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls 

  

12. Jag har svårt att ”göra ingenting”.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  

 

13. Jag blir irriterad över fel som andra begår.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  
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14. Folk i min omgivning ber mig ta det lugnt och varva ner.  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte alls  

 

Nedan följer åtta påståenden som berör sociala kontakter och familjeliv. Kryssa 
i på skalan 1-10 hur mycket kontakt du upplever att du har med dina vänner 
och familj.  

 

15. Jag har regelbunden kontakt med mina vänner  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  

Ingen kontakt           Mycket kontakt 

16. Jag känner att jag inte hinner umgås med mina vänner lika mycket som jag skulle 
önska.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

 

Önskar inte mer kontakt           Önskar mer kontakt 

 

17. Många av mina relationer med vänner och bekanta upprätthålls till stor del via 
sociala medier (exempelvis facebook, instagram och twitter).  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

 

Instämmer inte alls           Instämmer helt 

18. Jag känner att jag inte hinner umgås med min familj lika mycket som jag skulle 
önska.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

 

Önskar inte mer kontakt           Önskar mer kontakt 

19. Svara endast på detta påstående om du ÄR in en relation. ”Jag känner att jag utför 
en majoritet av hushållsarbetet i hemmet?”  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  
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0 

Instämmer inte alls           Instämmer helt 

20. Saker i mitt hem representerar den jag är.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0  

Instämmer inte alls           Instämmer helt 

21. Jag är orolig att att bli av med mitt arbete.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

 

Instämmer inte alls           Instämmer helt 

22. Jag tycker mycket illa om när jag inte är tillgänglig (exempel: mobilen laddar ur, 
inte tillgång till dator eller internet).  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

 

Instämmer inte alls           Instämmer helt 

Tack för din medverkan! 
 
 

 

 

 

 

 

	  


