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 Stress – översiktlig teoretisk bakgrund 
 

Det finns ingen allmänt accepterad definition av stress, utan begreppet används 
på många olika sätt i vardagsspråket och i olika vetenskapliga sammanhang.  
Därmed riskerar det att bli urvattnat och förlora sitt förklaringsvärde. Det har 
emellertid haft, och kommer sannolikt att fortsätta att ha, en mycket stor 
betydelse inom arbetslivsforskningen, varför vi ägnar lite utrymme åt dess 
bakgrund och utveckling. 
Begreppet härstammar från fysikens och teknikens värld, där det ingick i en 
kedja bestående av ”load”, ”stress” och ”strain”.  Stress utgör en kraft som 
belastar, påverkar och kan deformera olika fysiska  material. Som exempel kan 
tas hållbarhetstester av en bro; stress är då den yttre kraft man belastar bron med 
genom att placera en tyngd (”load”) på den och strain är den effekt som uppnås, 
t.ex. sprickor i bropelarna. Översatt till arbetslivets psykologi skulle ”load” 
motsvara en ”objektiv” arbetsbelastning, t.ex. en viss mängd uppgifter att utföra 
på viss tid, ”stress” motsvarar det upplevda trycket detta skapar på individen och 
”strain” motsvarar de reaktioner som uppstår, t.ex. irritation eller magsmärtor. 
När begreppet stress började användas inom biologin i början av 1900-talet, och 
senare inom medicinen, kom det mer och mer att användas för att beteckna den 
reaktion som sker inom en organism när den utsätts för påfrestning utifrån, alltså 
snarast motsvarande strain i teknikens värld.  
I begynnelsen av den biologiska stressforskningen studerades främst 
organismers reaktioner på akut stress som hotar organismens överlevnad. Walter 
Cannon brukar anges som pionjären, han var t.ex. den förste som använde 
hormoner som förklaring på stressreaktioner.  
Enligt Cannon strävar kroppen hela tiden efter att upprätthålla en fysiologisk 
jämvikt,  kallad homeostas. Han beskrev stress som stimuli som stör eller hotar 
homeostasen. Genom att analysera djur som utsatts för stress fann Cannon 
generella reaktioner som avser att förbereda organismen för att försvara sig eller 
fly. Han kallade denna respons för ”fight or flight” (kamp eller flykt), en bild 
som lever kvar i våra dagar, och mycket av dagens kunskap om fysiologisk 
stress bygger på Cannons forskning. 
 
Nästa stora namn i stressens historiebok är Hans Selye, som lanserade begreppet  
inom den medicinska forskningen, någon gång på 30-talet.  Han studerade alltså 
människor och försökte förstå orsakerna bakom svårförklarliga 
sjukdomssymtom. Han började använda termerna stressor, för att beteckna 
påverkande stimuli, respektive stress, för att beteckna respons.  
Selye definierade stress som kroppens generella, icke-specifika, respons på  
påfrestande stimuli. Han argumenterade för att denna icke-specifika respons 
följer ett bestämt, generellt mönster, som han kallade  ”general adaptation 
syndrome” (GAS). Mönstret innehåller tre faser, först inträder alarmfasen, med  
en serie fysiologiska förändringar, t.ex. hormonpåslag, och om stressorerna 
kvarstår inträder motståndsfasen, då stresshormonerna ligger kvar på en hög 
nivå. 
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Ett framgångsrikt motstånd kan reducera eller eliminera stressreaktionen, men 
om stressorerna är för starka inträder utmattningsfasen. Kroppens försvar kan då 
inte längre hantera kraven utan stressymtom uppstår och ev utvecklas sjukdom. 
Enligt Selye utlöser alla fientliga stimuli, fysiologiska som psykosociala, samma 
generella GAS-respons hos organismen. Senare forskning motsäger delvis detta. 
Cannons och Selyes forskning har emellertid lett till att vi vet ganska väl vad 
som fysiologiskt händer i kroppen vid en stressreaktion.  
Stressforskningen har också gett oss kunskap om att det finns olika slags stress 
och att all stress inte är lika skadlig för organismen.  Selye gjorde en uppdelning 
i positiv stress (eustress) och negativ stress (distress). Den negativa stressen är 
förenad med känslor av ilska och aggressivitet och har en skadlig inverkan på 
organismen, medan den positiva stressen är förenad med  empati, stimulans och 
positiv energi, vilket ökar hälsa och välmående. Denna teori om distress och 
eustress har ett ganska svagt empiriskt stöd och det finns tecken på att även s.k. 
positiv stress kan ha negativa effekter på hälsan om den är långvarig. Biologiskt 
finns det skillnader i hormonella reaktioner på positiv resp negativ stress 
(Frankenhauser & Ödman, 1987). I en kravfylld, positiv situation, där vi bl.a. 
känner kontroll, utlöses främst noradrenalin från binjuremärgen, och kroppen 
återgår snabbt till normalläge. Förhöjda koncentrationer av noradrenalin i 
kombination med låga adrenalin- och cortisolnivåer ger en positiv stressreaktion 
som inte är skadlig för kroppen. Om höga krav däremot kombineras med en 
känsla av bristande kontroll utlöses mera adrenalin än noradrenalin och 
dessutom cortisol från binjurebarken. Denna  kombination gör att 
stressreaktionen blir förlängd och återgången till normalläget tar längre tid. 
Höga cortisolnivåer har visat sig ha samband med känslor av hjälplöshet och 
nedstämdhet. Denna negativa stress kan även utlösas av situationer med låga 
krav, låg stimulans, i kombination med låg kontroll, såsom vid extremt 
monotona, rutinmässiga arbetsuppgifter (Frankenhauser & Ödman, 1987). 
Selyes begrepp stressor resp stress används fortfarande i dag och är jämförbara 
med de också vanliga termerna stressfaktor resp stressreaktion. 
 
Robert Karasek lanserade på –70-talet en modell för att analysera 
arbetsrelaterade stressfaktorer som förklaringsvariabler till hjärt-kärlsjukdom.  
Hans s.k. krav-kontroll modell har därefter utvecklats tillsammans med Töres 
Theorell och har blivit den dominerande modellen för att analysera psyko-
sociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa.  
Enligt denna modell är förhållandet mellan upplevda krav och upplevd kontroll i 
arbetssituationen avgörande för om arbetet leder till negativ eller positiv stress. 
En hög nivå av yttre krav i kombination med en låg nivå av personlig kontroll, 
”egenkontroll” skapar ett tillstånd av  negativ spänning som på sikt  kan leda till 
psykisk och/eller fysisk ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Kravnivån utlöser 
ett energipåslag som inte kan användas optimalt på grund av den bristande 
egenkontrollen.  
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En kombination av  höga krav och hög kontroll leder däremot till ett tillstånd av 
positiv aktivitet som underlättar utveckling och inlärning. Ju större kontroll 
individen upplever desto högre krav från miljön kan hon klara av utan negativa 
effekter. Krav definieras som psykologiska stressorer/stressfaktorer  i 
arbetssituationen, t.ex. tidspress och stor arbetsmängd. Kontroll definieras dels 
som graden av egenkontroll/självbestämmande och dels som stimulans och 
utveckling, t.ex. genom variation i arbetsuppgifter.  
Modellen har kompletterats av ytterligare en forskare, Jeff Johnsson, med en 
tredje faktor, kallad socialt stöd. Socialt stöd antas huvudsakligen ha en 
medierande effekt på upplevd stress. Upplevelsen av socialt stöd kan påverka 
hur individen bedömer en stressande situation och individens reaktioner, i form 
av både känslor, handlingar och fysiologiska responser, vid stress.  
Denna medierande effekt har beskrivits som att socialt stöd fungerar som en 
buffert mot stress. Individer som känner att de har ett väl fungerande socialt stöd 
har visat sig utveckla färre stressymtom än andra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KONTROLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tre faktorerna krav, kontroll och stöd behöver naturligtvis utvecklas och 
preciseras för att bli riktigt begripliga och användbara. 
Krav kan delas upp i fysiska och psykologiska. Om vi här lämnar de fysiska och 
ser lite närmare på de psykologiska kraven så kan de i sin tur delas upp i 
kvantitativa, kognitiva och känslomässiga/emotionella. 
 

svag

stark

högt

lågt

STÖD

låga höga

passiv spänd

avspänd aktiv

KRAV



Carl Åborg Sidan 4     jan. -01                             
AB Previa 

 
 
 
 
 Kognitiva krav har tilldragit sig stor uppmärksamhet inom området människa-
dator interaktion, där begreppet kognitiv ergonomi spelar en viktig roll. 
Minnesbelastning är ett typiskt exempel på ett kognitivt krav som studerats inom 
den forskningstraditionen. Kognitiv aktivitet kan beskrivas enligt en nivå-
modell, från en senso-motorisk aktivitetsnivå till en nivå med mycket kognitivt 
krävande, t.ex. kreativ verksamhet. Den s.k. handlingsregleringsteorin, 
utvecklad av Hacker och Volpert i Tyskland,  erbjuder både en utvecklad 
teoretisk ram för en sådan nivå-modell och en uppsättning metoder grundade på 
teorin.  
Kontroll brukar också, i enlighet med Karasek/Theorells beskrivningar, delas 
upp i två delfaktorer; beslutsutrymme resp stimulans (tyvärr är språkbruket inte 
enhetligt utan dessa delfaktorer ges ibland andra namn). 
Beslutsutrymme syftar på individens möjlighet att själv påverka konkreta 
förhållanden i det egna arbetet, t.ex. i vilken ordningsföljd olika arbetsmoment 
utförs eller när pauser läggs in. Stimulans syftar på möjligheten att i arbetet få 
tillämpa och utnyttja olika delar av sin förmåga och att lära sig nya saker, utöka  
sin kompetens. 
Kontroll kan också utövas över olika delar av arbetssituationen, t.ex. över 
arbetstakten resp över kompetensutnyttjande. En ytterligare distinktion  kan 
beskrivas som ”horisontell” resp ”vertikal” kontroll, eller ”kontroll i” resp 
”kontroll över” arbetssituationen. Exemplen ovan rörande beslutsutrymme i det 
egna arbetet (pausförläggning etc) handlar om horisontell kontroll eller kontroll 
i situationen. Det är i huvudsak denna typ av kontroll som behandlas i Karaseks 
ursprungliga modell. Mycket av det fackliga arbetet för att stärka de anställdas 
inflytande och medbestämmande har emellertid handlat om att försöka få lite 
mer kontroll ”över” arbetets organisering på en överordnad, organisatorisk nivå, 
alltså ”vertikalt” inom den aktuella orgasnisationen. Denna distinktion eller 
uppdelning leder också till en diskussion om individuell resp kollektiv kontroll. 
De traditionella fackliga medbestämmande-ambitionerna har haft en 
huvudsakligen kollektiv inriktning och det finns en omfattande, inte minst 
skandinavisk, forskning som studerat arbetsorganisatorisk utveckling med det 
perspektivet, t.ex. Bertil Gardell i Sverige och Emery och Torsrud i Norge 
Slutligen kan förstås även socialt stöd delas upp i underbegrepp. Åtminstone två 
stora delar brukar användas i analysen, nämligen instrumentellt resp emotionellt 
stöd. Det förstnämnda inbegriper mer handfast hjälp, ofta i form av materiella 
resurser som utrustning, material, pengar, men också tid, egen eller andras. 
Det emotionella, känslomässiga stödet kan utövas både av arbetsledare och av 
arbetskamrater och om vi vidgar analysen till världen utanför själva arbetet 
naturligtvis också av andra människor runt individen, såsom familj och vänner. 
 
Analyser utifrån krav-kontroll-stöd modellen utgår från subjektiva bedömningar 
och upplevelser av förhållanden, som sedan grupperas under dessa tre rubriker. 
Till skillnad från den biologiska, fysiologiska forskningen fokuserar 
den psykologiska stressforskningen på individens subjektiva upplevelse av de 
potentiella hoten från omgivningen och hur individen handskas med dessa.  
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Enligt det synsättet uppstår  negativ stress då en individ bedömer att kraven från 
omgivningen överskrider de egna resurserna att hantera dem.  
Det är alltså inte några ”objektiva” faktorer i miljön utan individens tolkning av 
dessa som  avgör arten och graden av stressreaktioner, (”det är inte hur man har 
det utan hur man tar det” som talesättet säger).  Lazarus transaktionella 
stressmodell är en av de mest inflytelserika modellerna inom detta 
forskningsområde. 
Den bygger på principen om kognitiv bedömning, en process där vi 
kontinuerligt kategoriserar olika situationer utifrån deras tänkbara konsekvenser 
för vårt välbefinnande och vår hälsa. Först sker en primär bedömning av 
situationen som antingen a) irrelevant,  b) godartad eller c) stressande.  
Om vi bedömer situationen som stressande kan den ytterligare bedömas som a) 
skada/förlust (skadan har redan skett),  b) hot (finns risk för skada i framtiden) 
eller  c) utmaning (möjlighet till personlig utveckling). Egenskaper i situationen 
(stimulit) som påverkar vår bedömning kan vara hotets art och grad samt 
kontrollerbarheten i situationen.  
Faktorer inom individen påverkar också bedömningen, t.ex. den egna 
självbilden, värderingar och målsättningar. Om ett stimulus bedöms som 
stressande och kräver någon form av agerande, en ”coping respons” i 
Lazarus´termer,  sker en andra, sekundär bedömning där individen skattar den 
egna förmågan att hantera situationen. Om individen bedömer att han eller hon 
inte kan hantera situationen utlöses en stressrespons.  
Lazarus´ coping-teori har haft stor betydelse, inte minst för diskussionen om 
möjliga åtgärder för att minska negativ stress, för att utveckla stress-reducerande 
eller stress-hanterande åtgärdsprogram. Det finns mängder av olika coping-
strategier som studerats och en vanlig kategorisering är i de två kategorierna 
problemfokuserade resp emotionsfokuserade strategier, där de förstnämnda mer 
aktiva och orsaksinriktade anses som mer konstruktiva och hälsobefrämjande. 
Lazarus själv såg emellertid de båda huvudstrategierna som parallella och 
samverkande. Olika individers olika coping-beteenden leder mer eller mindre 
ofrånkomligt till frågor om den individuella personligheten och dess betydelse. 
Den svenska traditionen inom arbetsmiljöforskningen har emellertid i stort sett 
utelämnat personlighetens betydelse och valt att fokusera på faktorer av 
betydelse oavsett individuella personlighetsskillnader.  
En individuell faktor som enligt Lazarus är av avgörande betydelse för en 
framgångsrik coping-strategi är tron på den egna förmågan, på att det egna 
agerandet kan ha någon betydande effekt. En senare teori som anknyter här och 
som fått betydande stöd och inflytande är Antonovskys teori om ”sense of 
coherence” , (Antonovsky 1987).  Sense of coherence (SOC) har översatts till 
”känsla av sammanhang (KASAM)”  och det finns utprovade och använda 
frågeformulär på svenska för att mäta de variabler som ingår i begreppet. Dessa 
variabler är tre stycken; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det finns 
en samvariation mellan dessa och psykisk hälsa, så att höga värden är 
associerade med bättre psykiskt välbefinnande.   
Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har självklart betydelse i alla 
arbetssammanhang, men inte minst kan människa-dator interaktion analyseras 
utifrån sådana begrepp. 
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 När det gäller datorer och stress finns det en begynnande forskning, ofta under 
benämningen "technostress". Redan 1984 gav den amerikanske 
psykologiprofessorn Craig Brod ut en bok med just den titeln, "Technostress", 
("Teknostress" på svenska 1988). Brod hävdar att datoriseringen på ett 
avgörande sätt påverkar vårt beteende, vår personlighet och våra relationer till 
andra människor både på arbetet och privat.  Vissa klarar inte av att anpassa sig 
till den utvecklingen på ett sunt sätt, utan utvecklar vad han ser som en ny 
sjukdom, som han kallar "teknostress".  Han delar sedan upp problemet och 
beskriver sjukdomssymtomen i två huvudgrupper; teknocentrering resp 
teknoångest.  De människor som är positiva, motiverade och anstränger sig att 
tillägna sig den nya tekniken så fort som möjligt kan utveckla den form av 
sjukdomen som han kallar "teknocentrering" och som innehåller störningar i 
empati, intuition och social förmåga.  
I allvarlig form kan den leda till antisocialt beteende, oförmåga att leva sig in i 
andra människors situation och känslor och att tänka intuitivt o. s.v.  
De som tvärtom är negativa, tveksamma eller rädda för datortekniken kan 
utveckla "teknoångest", som kan yttra sig i diverse psykiska eller 
psykosomatiska ångestsymtom, men också i totalt avståndstagande från 
tekniken. 
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