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Sammandrag 

Tidigare forskning kring otydlighet och stress som enskilda begrepp är omfattande. Då studier 

visar att otydlighet i flera aspekter, exempelvis otydlig arbetsmiljö, påverkar människors 

upplevda stress är det således intressant att titta på begreppen tillsammans. Denna studie 

ämnar utveckla ett mätinstrument för att kunna mäta upplevd otydlighetsstress inom 

organisationer eftersom det idag saknas. Metoden tog avstamp i utvecklingen av ett 

frågeformulär, därefter genomfördes en pilotstudie med efterföljande enkätundersökning där 

230 svar registrerades. Explorativ faktoranalys genomfördes på de data vi samlat in för att 

försäkra att otydlighetsstress verkligen mäts. Vidare beräknades Cronbachs alfa i syfte att ta 

reda på den interna reliabiliteten. Studien resulterade i att fyra faktorer skapades utifrån 

kriteriet >0,6 för faktorladdningar och namngavs till: depression (α=0,94), krav (α=0,82), 

arbetsrelaterad otydlighet (α=-0,75) och otydlighet i kommunikation (α=0,82). Den interna 

reliabiliteten beräknades till 0,88 för hela mätinstrumentet. Mätinstrumentet fick namnet 

Ambiguity Stress Scale.  

Nyckelord: Otydlighetsstress, Stress, Otydlighet, Tydlighet, Mätinstrument, Organisation, 

Explorativ faktoranalys 
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1. Inledning 

Stress är ett välkänt begrepp både inom forskning och samhället i stort och de flesta 

människor har någon gång upplevt stress1. Samtidigt är begreppet otydlighet ett än mer 

återkommande begrepp inom forskning med flertalet synonymer och stark relation till 

människors vardag, precis som stress. Upplevd stress kan mätas på olika sätt genom 

självskattning för att fånga in utlösande faktorer, symtom och effekter av stress (se 

exempelvis Kanner et al, 1981; Cohen, Kamarack och Mermelstein, 1983 och Levenstein et 

al., 1993). Tidigare har stress mätts framförallt inom den psykologiska forskningen, i syfte att 

härleda stressorer med målet att kunna förbättra välmåendet hos individer, men används idag 

frekvent även inom andra forskningsområden (Jones och Bright, 2001, s. 19). Otydlighet visar 

sig exempelvis i upplevd avsaknad av förutsägbarhet och kontroll som kan skapa 

jobbosäkerhet (Ashford, Lee och Bobko, 1989). Begreppet otydlighet är brett och innefattar 

flertalet möjliga mätområden, vilket ger upphov till flera potentiella samband. Vanligt är att 

begreppet förekommer i en organisatorisk kontext (se exempelvis Rizzo, House och Lirtzman, 

1970 och Jung, 2014). Till skillnad från stress har otydlighet främst mätts inom 

beteendevetenskapen. Å andra sidan har båda begreppen inom forskningen en nära relation till 

motivation och prestation. Som i sin tur visar att begreppen, trots att ha utvecklats inom olika 

områden, har intressanta beröringspunkter (ibid). 

 

En studie av Kahn et al., visade så tidigt som 1964 att otydlighet har en direkt påverkan på 

människors oro, där en hög grad av otydlig miljö genererade ökad känsla av oro och rädsla (i 

Rizzo et al., 1970, s. 151). Liknande resultat visas i en studie av Wispe och Thayer (1957, s. 

41ff) där mellanchefer med arbetsuppgifter och roller som inte var tydliga också var de som 

var mest oroliga. En möjlighet för organisationer att reducera medarbetares stress är att vara 

tydlig i kravställning och mål samt att delegera ansvar. Organisationer som i hög grad 

uppvisar tydlighet i dessa områden, har också lägre sjukfrånvaro (Andersson, 2005). 

Ytterligare studier kan bekräfta att otydlighet i arbete direkt har ett negativt samband med 

                                                           
1 Stress kan leda till negativa psykiska och fysiska symtom om den pågår under en längre tid. Det bör dock 

understrykas att stress även kan vara positiv, men denna studie ämnar undersöka endast negativ stress (Halling, 

Karlsson, Leijding & Siggstedt 2002, s. 25ff).  
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upplevd stress Wickramasinghe (2016). Likaså kan jobbstress minskas ifall medarbetare 

upplever en tydlig vision från sina chefer (Erkutlu och Chafra, 2006). Tydlighet kan således 

genom exempelvis klara roller och mål reducera stress hos människor.  

 

Forskning har visat att otydlighet är en av de främsta faktorerna som påverkar stress, och att 

upplevd stress successivt ökar hos individer (Unionen, 2017; Arbetsmiljöverket, 2017). 

Otydlighet verkar på så vis ha trätt fram som en viktig faktor för människors välbefinnande 

och något som dagens organisationer i högre grad måste hantera. Att stress blivit något viktigt 

att hålla under uppsikt och förebygga även för organisationer, är framförallt på grund av ett 

ökat antal sjukskrivningar, som visat sig ha direkt koppling till stress. Detta är i sin tur 

kostsamt för organisationer varför det har blivit vanligare att mäta även inom andra 

forskningsområden (SVD, 2016; SCB, 2014). Trots omfattande forskning kring de enskilda 

begreppen, saknas fortfarande ett mätinstrument för stress i relation till otydlighet. Behovet av 

att kunna mäta detta samband kommer öka hos organisationer i ett led att motverka 

sjukskrivningar, skapa hållbara organisationer och attraktiva arbetsplatser. Ett intresse finns 

därför att undersöka närmare hur en kombination av dessa, genom begreppet otydlighetsstress 

kan mätas.  

 

1.1 Syfte  

Genom denna studie ämnar vi utveckla ett mätinstrument för att mäta upplevd stress i relation 

till otydlighet. 
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2. Teori och tidigare forskning  
Studiens teoretiska inramning presenteras utifrån forskning inom begreppen otydlighet och 

stress. Vidare kommer ett urval av relevanta och välanvända mätinstrument inom respektive 

område att presenteras. Metoder för hur mätinstrumenten utvecklats kommer redogöras för 

och ligga till grund för det mätinstrument studien syftar att utveckla. För att studera 

begreppens betydelse mer ingående kommer närliggande begrepp och definitioner av dessa att 

undersökas. 

 

2.1 Mätning av stress 

Psykologisk stress har utvecklats inom psykologins forskningsfält och mäts vanligen genom 

enkätundersökningar i form av självskattningsskalor2 (Center for studies of human stress, 

2007). Hur personer reagerar när de blir stressade och vad som påverkar uppkomsten av stress 

varierar från individ till individ (Lazarus och Folkman, 1984). Det är därför viktigt att mäta 

olika symtom för att även ringa in närliggande psykiska symtom såsom oro, ångest och rädsla, 

men även fysiska symtom såsom sömnsvårigheter, huvudvärk och muskelvärk. Utifrån 

mätskalor som används i området kan det konstateras att det finns olika sätt att mäta upplevd 

stress och att forskare vanligtvis tittar på tre olika typer av mått; 1. Mått på miljö, händelse 

och situation som utlöser stress (stressorer); 2. Mått på mellanliggande variabler såsom 

individuella skillnader och upplevelser av stress; 3. Mått på påfrestningar och slutligen 

symtom av stress, till exempel oro eller fysiska symtom (Jones och Bright, 2001, s. 19). 

 

2.2 Mätskalor för stress 

 

2.2.1 The Perceived Stress Scale 

Ett sätt att mäta stress är genom att undersöka upplevd stress genom självskattning. Perceived 

Stress Scale (PSS) introducerades under tidigt 80-tal av Cohen, Kamarack och Mermelstein 

(1983). Skalan är utformad som ett mätinstrument för att mäta till vilken grad individer 

                                                           
2 Det finns även andra sätt att mäta stress, till exempel med hjälp av blodprover eller andra fysiologiska 

mätmetoder. Det är då vanligt att mäta halter av kortisol som är en vanlig indikator på stress (Aldwin, 1994).  
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upplever perioder i livet som stressfulla. PSS tar hänsyn till effekten specifikt stressfulla 

händelser har på stress och inte bara till vilken grad en individ upplever stress. Sedan 

skapandet av PSS har instrumentet blivit internationellt erkänt och är ett av de mest använda 

psykologiska instrumenten för upplevd stress. Originalversionen är utformad på engelska, 

men har översatts till flertalet språk och har hög validitet och reliabilitet (Cohen et al., 1983). 

Mätinstrumentet består av 14 variabler (påståenden) kring oförutsägbarhet, okontrollerbarhet 

och överbelastning. Variablerna har visat sig vara centralt bidragande faktorer till stress. 

 

I frågeformuläret får respondenterna skatta i hur utsträckning de upplevt sitt liv exempelvis 

oförutsägbart under den senaste månaden (Cohen et al., 1983, s. 386f). En förkortad version 

har skapats med tio påståenden istället för 14 av Cohen och Williamson (1988, s. 33ff). 

Svarsskalan går från 0 (aldrig) till 4 (väldigt ofta). Hälften av påståendena är negativt ställda 

och andra hälften positiva ställda, vilket betyder att de positiva påståendena beräknas omvänt 

(Mindgarden, 2017). Till skillnad från tidigare stresskalor är PSS även känslig för kronisk 

stress, det vill säga upplevd stress under en längre period och som nödvändigtvis inte är 

kopplat till en specifik livshändelse. Den svenska versionen är skapad av Institutet för 

Stressmedicin, Västra Götalandsregionen (2012) genom 3,406 svarande och är validerad av 

Nordin och Nordin (2013). Även den svenska skalan har visat sig fungera väl och har god 

konstruktvaliditet med ångest, depression och fysisk/psykisk utmattning. Test-retest-

reliabilitet har inte gjorts, men Cronbachs alfa3 beräknades till 0.84 vilket indikerar god intern 

reliabilitet (Nordin och Nordin, 2013). 

 

2.2.2 Perceived Stress Questionnaire 

Upplevd stress blev efter PSS ett populärt sätt att mäta stress på och andra skalor utvecklades 

varav av en är Perceived Stress Questionnaire (PSQ) som togs fram av Levenstein et al. 

(1993). Flertalet mätinstrument existerar inom den psykosomatiska forskningen men har alla 

sina brister. Ett exempel på en brist som tidigare forskning identifierat, är att människor har 

                                                           
3 Cronbachs alfa (α) är ett mått på den interna reliabiliteten, tillförlitligheten, och bör ha ett värde på minst 0,8 

för att reliabiliteten ska anses acceptabel (Bryman och Bell, 2013, s. 63,172). 
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svårt att, i retroperspektiv, bedöma vad som var orsak respektive effekt av deras upplevda 

stress (Levenstein et al, 1993, s. 19f). Syftet med PSQ var att komma bort från denna 

diskussion som rådde i forskningsvärlden där fokus låg på vad som påverkar stress och vilka 

symptom stress kan resultera i. Istället var önskemålet att hitta ett mer generiskt 

mätinstrument (ibid). 

 

Levenstein et al. ville ha ett instrument som kunde appliceras på vuxna i alla åldrar, oavsett 

sysselsättning eller kön. Påståendena utformades därför på en abstrakt nivå utifrån 

respondentens subjektiva upplevelse, och samtidigt ställdes tillräckligt specifikt för att kunna 

tolka varianter av livssituationer (Fliege et al., 2005, s. 78ff). Exempel på ett påstående är “Du 

känner dig pressad från deadlines” vilket kan tolkas som både något arbetsrelaterat, men även 

som en kommande födelsedag eller högtid (ibid). Originalversionen av PSQ är validerad på 

italienska och engelska och den interna reliabiliteten beräknades med hjälp av Cronbachs alfa 

till 0,9. Faktoranalysen som utfördes genererade sju faktorer. PSQ reducerades och 

standardiserades sedan till att omfatta 20 påståenden, tidigare 30, fördelat på fyra faktorer; 

Bekymmer (Worries), Spänning (Tension), Glädje (Joy) och Krav (Demands). Vidare 

uppdagade det i studien tre områden som representerade interna stressreaktioner och det 

fjärde, krav, representerade upplevda externa stressorer. Svarsskalan sträcker sig från 1 

(nästan aldrig) till 4 (för det mesta). Området glädje är positivt kodad och räknas därför 

omvänt vid summeringen. En hög totalpoäng när alla områden räknas ihop betyder en hög 

upplevd stress. Både den generella versionen och nyare varianter korrelerar med PSS (r=0,73) 

(Levenstein et al, 1993, s. 19).  

 

2.2.3 Depression Anxiety Stress Scale 

Depression och oro/ångest är begrepp som är nära besläktade med stress och tas upp i 

Depression Anxiety Stress Scale (DASS). DASS är ett självskattande mätinstrument som 

mäter de negativa emotionella stadierna av ångest, depression och stress. Mätverktyget finns i 

två utföranden, en med 42 frågor och en med 21. Respondenten får skatta ett antal påståenden 

kring varje dimension efter hur väl respondenten kan applicera påståendet på sig själv under 
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senaste veckan (Lovibond och Lovibond, 1995; Parkitny och McAuley, 2010, s. 204). 

Svarsskalan är graderad enligt Likert4 i fyra steg från 0 (stämde inte alls på mig) till 3 (stämde 

väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden). Poängen summeras ihop för varje dimension och 

multipliceras med två om den kortare versionen använts, för att kunna jämföra utfallet utifrån 

den mall som författarna tagit fram. En totalpoäng över 28 för depression, 20 för ångest och 

34 för stress visar på en nivå som är mycket allvarlig inom dimensionen (Lovibond och 

Lovibond, 1995; Parkitny och McAuley, 2010, s. 204). Mätinstrumentets tillförlitlighet är hög 

och måttet anses vara stabilt över tid (Brown et al., 1997 i Parkitny och McAuley, 2010, s. 

204f). Cronbachs alfa för de olika dimensionerna av skalan är 0.96 till 0.97 för depression, 

0.84 till 0.92 för ångest och 0.90 till 0.95 för stress vilket visar på en hög intern konsistens 

(Parkitny och McAuley, 2010, s. 204f). DASS är utvecklad på engelska, men finns översatt 

och validerad på flera språk, däribland svenska (Alfonsson, Wallin och Maathz, 2017).  

 

2.3 Mätning av otydlighet 

Otydlighet är ett växande begrepp inom vår samtid och mäts ofta i relation till någonting, 

exempelvis rollotydlighet, målotydlighet, rollkonflikt (se exempelvis Rizzo et al., 1970 och 

Jung, 2014). Inom otydlighet är rollotydlighet ett mångfacetterat begrepp med flera 

underliggande innebörder. En roll definieras som en samling förväntningar gällande ett 

beteende för en specifik befattning inom en social struktur. Förväntningarna motsvarar kraven 

på ett visst typ av beteende eller gräns inom vilken rollen ska uppfylla. Rollotydlighet kan 

därmed definieras som till vilken grad en individ upplever avsaknaden av klarhet om hur 

individen förväntas utföra sitt jobb (Wickramasinghe, 2016). En vidare definition gör Khan et 

al., (1964 i Rizzo, House och Lirtzman, 1970, s. 151) genom att definiera rollotydlighet som 

avsaknad av nödvändig och tillgänglig information till en given position i organisationen. 

Människor som upplever sin roll hemma, på jobbet och/eller bland vänner som tydlig har 

visat sig vara mindre stressade (Rizzo et al., 1970 s. 151). Rollotydlighet kan visa sig i 

jobbtillfredställelse och prestation hos individen och mäts genom att studera otydligheten i 

organisationens hierarki och huruvida det exempelvis finns flera chefer som ger direktiv. 

                                                           
4 Likertskala är en attitydskala utarbetad av den amerikanske socialpsykologen Rensis Likert där respondenten 

får skatta ett påstående (Bryman och Bell, 2013, s. 168; Nationalencyklopedin, 2017). 
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Känslan av att vara fast mellan olika direktiv, förväntningar och/eller viljor ger utrymme för 

en inre konflikt för i vilken riktning en bör gå (ibid). Uppgiftsorienterad målotydlighet visat 

sig ha ett starkt samband med prestation (Anderson och Stritch, 2016). 

 

2.4 Mätskalor för otydlighet 

 

2.4.1 Rollkonflikt och rollotydlighet 

Rollkonflikt ligger nära rolltoydlighet och hur deras relation ser ut testades av Rizzo et al., 

(1970). I sin studie genomför författarna en enkätundersökning med 30 variabler kopplat till 

rollotydlighet och rollkonflikt, hälften av påståenden till vartdera begrepp. För att säkerställa 

begreppens innebörd definierades de med hjälp av tidigare forskning och litteratur, vilket 

sedan har operationaliserats till åskådliga påståenden. Skalan författarna landar i tas fram 

utifrån graden av laddning i faktoranalysen5 där endast de med en laddning6 på 0,30 eller mer 

inkluderas (Rizzo et al., 1970, s. 152f). Det totala antalet respondenter som deltog i studien 

uppgick till 290. Resultatet av enkäten användes till att utföra en faktoranalys med varimax 

rotation7 som gav extraktion av två faktorer, vilka tillsammans förklarade 58 procent av den 

totala variansen (Rizzo et al., 1970, s. 157).  

 

2.4.2 Otydlighet på arbetsplatsen 

Wright och Davis (2003, s. 70) undersöker huruvida jobbtillfredsställelse är kopplat till 

specifika karaktärsdrag inom jobb i den offentliga sektorn. De menar att jobbtillfredställelse 

kan definieras som en mätning av kongruensen mellan vad anställda förväntar sig av sina 

arbeten och vad de anställda faktiskt upplever sig få ut av sina arbeten (ibid). I studien 

                                                           
5 Faktoranalys är en vanlig metod vid framtagande av nya mätinstrument och används för att reducera antalet 

variabler. Det används också som mått på validitet, det vill säga, att det som avses mätas verkligen mäts 

(Bryman och Bell, 2015, s.181).  

6 En faktorladdning utgör ett värde för hur en variabel korrelerar med en viss faktor (Kline, 1994, s. 5). 

Faktorladdningar under 0,30 beskrivs av Kim och Mueller (1978, s.70) som oväsentliga medan faktorladdningar 

som laddar över 0,9, betraktas som väldigt meningsfulla. 

7 Varimax rotation är en metod inom faktoranalys där faktorer inte tillåts korrelera med varandra, och används 

för att lättare kunna tolka resultatet (Reise, Comrey och Waller 2000, s. 292). 
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behandlas åtta dimensioner inom ramen för jobbtillfredställelse och jobbkaraktärsdrag såsom 

bland annat måltydlighet, målkonflikt, jobbrutiner och jobbfeedback. Dessa begrepp är nära 

anknutna till otydlighet som således genomsyrar hela studien, och ligger till grund för 

nyckelbegreppen jobbtillfredställelse och jobbkaraktärsdrag. Frågeformuläret bestod av en 

fem- respektive sex- gradig självskattningsskala och antalet respondenter var 385 stycken. 

Den interna reliabiliteten (Cronbachs alfa) för de åtta dimensionerna varierade mellan 0,69- 

0,80. Antal påståenden totalt för de åtta dimensionerna var 31 stycken.  

 

2.4.3 Målotydlighet och jobbtillfredställelse 

Latham definierar ett mål som syftet med åtgärder för att uppnå ett mål enligt en specifik 

tidslinje (2004, s. 126 i Jung, 2014). Ett mätverktyg tas fram av Jung i en studie för 

målotydlighet och dess relation till jobbtillfredställelse där flera dimensioner av organisatorisk 

målotydlighet inkluderas. Studien bygger vidare på tidigare mått om målotydlighet och 

jobbtillfredställelse, däribland Wright och Davis studie från 2003. Syftet med studien var att 

konstruera ett sammanhängande ramverk för vad som påverkar jobbtillfredställelse då detta 

saknades inom forskningen. Totalt ingår 28 påståenden i frågeformuläret. Dessa är sprungna 

ur hypoteser kategoriserade efter 11 kategorier som bland annat tillit, klarhet i uppgift och 

möjligheter. Svarsskalans fem steg bygger på Likert som sträcker sig från 1 (väldigt 

osannolikt) till 5 (väldigt sannolikt). Varje kategoris frågor bygger på tidigare mätskalor med 

hög reliabilitet vilket i sin tur ger studiens mätverktyg legitimitet och tillförlitlighet (Jung, 

2014). Då mätverktyget som togs fram mäts på individuell nivå ville författarna säkerställa att 

bias inte påverkar tillförlitligheten och därför genomfördes ett Harmans en-faktortest. Studien 

tittar på gamla och nya sätt att mäta målotydlighet, lägger ihop de olika mätverktygen och 

skapar en ökad generaliserbarhet inom begreppen genom faktoranalys av samtliga. Författaren 

menar att otydliga mål har större tendens att leda till jobbrelaterad introjektion och att 

arbetsnöjdhet blir lägre. Detta till följd av en ökning i arbetsrelaterad spänning och stress 

(ibid).  
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2.5 Diskussion av mätskalor 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att fokus för mätning av stress till en början 

inriktades på vad och vilka situationer som orsakade stress, men har senare kommit att 

fokusera alltmer på effekter av upplevd stress som symtom (se exempelvis Holmes och Rahe 

1967; Kanner et al., 1981; Lovibond och Lovibond, 1995 och Leventstein et al., 1993). I linje 

med utvecklingen i hur stress mäts är metoden som dominerar fortfarande självskattning, det 

vill säga en skala där respondenten graderar stress utifrån egen upplevelse (Jones och Bright, 

2001, s. 19ff). Skalorna är dock sällan renodlade vad gäller stress likt PSS (Cohen et al, 

1983), utan inkluderar ofta frågor om närliggande fenomen såsom oro, depression eller 

trötthet (se exempelvis Lovibond och Lovibond, 1995 och Leventstein et al., 1993). Kring 

begreppet otydlighet kan samma trend uppmärksammas då självskattning används och 

skalorna innehåller fler dimensioner eller kategorier (se exempelvis Jung, 2014; Wright och 

Davis, 2003 och Rizzo et al., 1970). Tidigare skalor mäter i större utsträckning otydlighet 

kopplat till mål, i syfte att snabbare och med högre motivation nå dit (se exempelvis Rizzo et 

al., 1970). Senare studier inriktar sig fortfarande på rollotydlighet och målotydlighet, men 

också andra faktorer som rutiner och jobbtillfredsställelse (se exempelvis Wright och Davis, 

2003; Jung, 2014).   

 

Generellt kan två olika tillvägagångssätt identifieras för utveckling av mätinstrument. Där det 

ena tillvägagångssättet syftar till att förbättra, förkorta eller översätta ett befintligt mätverktyg 

(se exempelvis Alfonsson, 2017 och Cohen et al., 1988). Medan det andra syftar till att 

utveckla ett mätinstrument som mäter något nytt som befintliga mätinstrument inte ringar in, 

exempelvis PSQ (se Levenstein et al., 1993). Metoder som frekvent används vid framtagandet 

av ett nytt mätverktyg, vilket denna studie ämnar göra, är enkätundersökning, explorativ 

faktoranalys och Cronbachs alfa (se exempelvis Lovibond och Lovibond, 1995; Levenstein, 

1993; Rizzo et al., 1970; Davis och Wright, 2003).  

 

2.6 Mätning av otydlighet och stress genom andra teoretiska modeller 

I detta avsnitt kommer begrepp och modeller för stress och otydlighet lyftas och diskuteras i 

syfte att vidga begreppens innebörd.  
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Både för otydlighet och stress kan mätskalorna delas upp i vad som orsakar upplevd stress 

eller otydlighet hos människor och vad de får för konsekvenser (Fliege et al., 2005, s. 78).  

Ett exempel är krav-kontroll-stöd modellen (KKS) som ringar in tre avgörande stressorer; 

krav, kontroll och stöd. Höga krav tillsammans med avsaknaden av med eller låg kontroll 

utlöser stress (Sanne, Torp, Mykletun och Dahl, 2016, s. 16, 166; Karasek och Theorell, 1990, 

s. 32f). En högre grad av stöd motverkar den negativa upplevelsen av otydlighet eller stress. 

Det finns en rad olika modeller som menar att socialt stöd har en positiv effekt på välmående 

(Jones och Bright, 2001). Cohen och Wills (1985, s. 311) visade i sin studie att stöd kan ge en 

känsla av förutsägbarhet och egenvärde. De påvisade även att stöd påverkar välmåendet både 

hos människor som är stressade men även välmåendet hos människor som inte är stressade. 

 

Tillskillnad från KKS-modellen mäter Calgary Symptoms of Stress Inventory (SOSI) 

symptom av stress som huvudvärk och sömnsvårigheter (Carlson och Thomas, 2007, s. 251). 

För att möjliggöra mätning av otydlighet använder forskare en kontext, exempelvis arbetsplats 

för att avgränsa och specificera på vilket sätt de ämnar mäta otydlighet (se exempelvis Rizzo 

et al., 1970). Teorier kring mål och målsättning beskriver ett samband där otydligt uppställda 

mål resulterar i en minskad prestationsförmåga och sannolikhet att nå det uppsatta målet 

(Locke, Shaw, Saari och Latham, 1981).  

 

Otydlighet och stress ligger nära varandra då en del begrepp är gränsöverskridande såsom 

krav, en av de tre stressorerna i KKS-modellen för upplevd stress. Krav är kopplat till 

otydlighet eftersom kravställning är en form av tydlighet (Sanne et al, 2016, s.166; Karasek 

och Theorell, 1990, s. 32f). Likaså kan oförutsägbarhet som är en av grunderna i PSS (Cohen 

et al., 1983), kopplas till otydlighet då det som är oförutsägbart per definition också bör vara 

otydligt. Att kunna förutse vad som ska hända i ens vardag eller framtid med hjälpmedel som 

rutiner och policies bör därmed minska den upplevda stressen (Arbetsmiljöverket, 2017). En 

undersökning genomförd av fackförbundet Unionen visar att ett verktyg för att minska 
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otydligheten inom en organisation är ökad transparens (Unionen, 2017). Ytterligare en 

stressor som tas upp i undersökningen är hög arbetsbelastning, vilket stödjs av, och kan liknas 

vid faktorn överbelastning i PSS (Cohen et al, 1983; Unionen, 2017). Vidare kan bristande 

rutiner, ihop med för hög arbetsbelastning, resultera i svårighet med gränsdragning mellan 

arbete. Kombinationen av dessa faktorer kan i sin tur leda till stress (Unionen, 2017). Inom 

ramen för tydlighet anses de största framgångsfaktorerna för ledarskap vara kommunikation, 

tillit och delaktighet (Sönnermyr, 2014). Kommunikation blir därför ett viktigt verktyg för att 

minska otydligheten inom en organisation, där avsaknaden av kommunikation kan ses som 

bristande eller avsaknad av tydlighet (Bergstedt, 2011).  

 

2.7 Otydlighetsstress 

Inom svenska språket finns ingen klar definition av otydlighet men den engelska definitionen 

av tydlighet (clarity) utgår från vikten av att vara sammanhängande och förståelig (Oxford 

dictionaries, 2017). Otydlighet bör därmed vara motsatsen det vill säga osammanhängande 

och oförståelig. Detta stöds vidare av begreppet diffus vilket i sin tur liknas vid otydlig eller 

oklar (Nationalencyklopedin, 2017). En av definitionerna för stress är skapad av Lazarus och 

Folkman (1984) som ser stress som relationen mellan en person och dess omgivning som 

upplevs överskrida hans eller hennes resurser och således hotar dennes hälsa och välmående. 

Upplevd otydlighetsstress kan därför definieras som upplevd stress8 som beror på avsaknad av 

tydlighet.  

 

  

                                                           
8 Från och med nu kommer upplevd stress även att benämnas med endast ordet stress. 
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3. Metod 
Studien ämnade utveckla ett mätinstrument och processen dit gick genom flertalet steg; 

genomgång av tidigare forskning, utformning av frågeformulär, pilotstudie, revidering av 

frågeformulär och avslutningsvis analys av de insamlade data genom explorativ faktoranalys. 

Vårt tillvägagångssätt presenteras utifrån dessa steg.  

 

3.1 Tillvägagångssätt och design 

Utformandet av det nya mätinstrumentet tog avstamp i tidigare forskning om stress och 

otydlighet. Flertalet mätteorier, instrument, skalor, men också hur dessa är uppbyggda, 

studerades. Metodansatsen har framförallt varit av kvantitativ karaktär genom 

enkätundersökningar, men innefattar även inslag av kvalitativ metod i pilotstudien. En 

kvantitativ undersökning ansågs lämplig då det möjliggör en mätning av även små skillnader 

(Jones och Bright, 2001, s. 30ff). Genom hela studien har stor vikt lagts vid att utveckla ett 

mätinstrument som går i linje med forskningen för att mäta otydlighet och stress. Hos tidigare 

mätinstrument identifierades mönster som vi, efter att ha utrett syftet och fördelarna med, 

applicerade i studiens arbete. Både faktoranalys och Cronbachs alfa är vanligt förekommande 

metoder vid utveckling av nya mätinstrument för att säkerställa validitet och reliabilitet (se 

exempelvis Rizzo et al., 1970; Levenstein et al., 1993 och Jung, 2014). Faktoranalys 

genomfördes således för att försäkra att det slutgiltiga mätinstrumentet verkligen mäter 

upplevd otydlighetsstress. Vidare beräknade vi Cronbachs alfa på de data som samlats in, för 

att mäta tillförlitligheten i enlighet med Bryman och Bell (2013, s. 63). Under utvecklingen av 

mätinstrumentet analyserades de data vi samlat in kontinuerligt, genom flera faktoranalyser 

och andra beräkningar. I diskussion- och analysavsnittet fördes ett resonemang kring det 

slutgiltiga resultatet i ljuset av den teoretiska inramningen. Majoriteten av mätinstrument 

använder sig av självskattande frågeformulär, vanligtvis graderad i fem steg och SPSS som 

statistiskt analysverktyg, varpå vi valde att arbeta med dessa verktyg.  

 

3.2 Enkätutveckling 

En central del i utvecklingen av studiens mätinstrument var enkätundersökningen, en vanlig 

kvantitativ metod inom stressforskningen vid utveckling av ett nytt mätinstrument 
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(Radhakrishna, 2007; Jones och Bright, 2001, s. 35). Vi utgick från en tvärsnittsstudie, där 

alla mått fångas upp under samma undersökning, det vill säga mäter alltifrån stressorer till 

upplevda symtom (Jones och Bright, 2001, s. 35f). Enkätundersökningen utformades med en 

svarsskala som graderades i fem steg enligt Likertskalan, från 0 (instämmer inte alls) till 4 

(instämmer helt). Likertskalan är ett vanligt verktyg hos självskattande mätinstrument. Då 

majoriteten av de mätskalor vi tagit inspiration och påståenden från använder en femgradig 

skala, blev det ett naturligt val för oss att ha samma gradering. Likertskalan bygger på ställda 

påståenden som respondenten skattar utifrån hur grad hög hen håller med (Trochim, 2006; 

Vagias, 2006). Slutligen skapades ett självskattande frågeformulär (bilaga 3) innehållande 120 

påståenden. 

 

Inom forskning för otydlighet och stress är mätinstrument under ständig utveckling och flera 

av de skalor som används idag bygger i någon form på tidigare mätinstrument (se exempelvis 

Jung, 2014; Fliege et al., 2005). Påståenden till enkäten utformades utifrån redan validerade 

skalor och från begrepp kopplade till stress och otydlighet som framkommit i teorin. Då 

majoriteten av de skalor studien utgått ifrån är på engelska, översattes dessa med undantag 

ifall en svensk validerad version redan existerade. Översättning från engelska till svenska av 

redan validerade mätskalor utfördes utifrån några av Mokkink et al.’s (2012, s. 35) kriterier 

för översättning av författarna till denna uppsats och skedde oberoende av varandra. 

Påståenden översattes även enligt en framåt-bakåt-princip som en försäkran om att 

översättningen utförts korrekt (Mokkink et al., 2012, s.36). Frågeformuläret testades vidare i 

en pilotstudie med intervjufrågor om språk och tydlighet. 

  

För att undvika att utveckla ett mätinstrument som inte mäter det som ämnades mäta och för 

att säkerställa att andra faktorer inte påverkar utfallet användes kontrollvariabler. Följande 

kontrollvariabler valdes ut: kön, ålder, huvudsaklig sysselsättning och hur länge personen haft 

sin huvudsakliga sysselsättning. Valet av kontrollvariabler baserades på forskning som visar 

att det finns individuella skillnader i reaktioner till stress beroende av bland annat kön, ålder, 

social status och utbildning. Exempelvis diagnostiseras kvinnor i större utsträckning med 
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depression än män och kvinnor tenderar att vara mer känslosamma. Därmed kan dessa 

biologiska skillnader ge utslag i hälsoenkäter. Samtidigt kan ålder spela in i vilka stressorer 

som påverkar mest och hur symtomen ser ut för olika individer. Data visar även att 

välmåendet minskar i åldrarna 35-44 för att sedan bli bättre igen vid 75 års ålder (Jones och 

Bright, 2001, s. 115ff). 

 

3.2.1 Utveckling av påståenden 

Studiens påståenden skapades av redan existerande mätskalor tillsammans med 

egenutvecklade frågor, vilka grundade sig i en vidareutveckling av uppkomna begrepp. 

Forskningsområdet kring stress och otydlighet är ansenligt och för att ta ett helhetsgrepp kring 

de skalor som existerar valdes totalt tio olika mätinstrument ut. Dessa undersöktes närmare, 

och skalor som liknande varandra togs bort eller kortades ner för att undvika ett frågeformulär 

med överlappande frågor (tabell 1). Flera av de begrepp studien ämnade undersöka är 

omfattande och för att säkerställa att frågor ställdes på en nivå så att respondenten förstod och 

inte la in andra tolkningar, har en operationalisering gjorts på de egenformulerade 

påståendena, se bilaga 1. 

  

Upplevd stress mäts i flera skalor. Ett mätverktyg som togs fram när det började bli populärt 

att mäta livshändelser är Social Readjustment Rating Scale (SRRS). Mätverktyget mäter 

stress kopplat till livshändelser som skapar förändringar i livet och består av allt från död av 

närstående till giftermål och semester (Jones och Bright, 2001, 21ff; Holmes och Rahe, 1967). 

SRRS bygger på självuppskattning och fylls i av respondenten som får checka i, under 

respektive livshändelse, om de upplevt förändringar inom det området under det senaste året. 

Dessa potentiella livshändelser har alla fått en livsförändringspoäng (LCU), summeras sedan 

ihop och jämförs med en uppvisad förändring i hälsan hos respondenterna (ibid). Den kritik 

som riktats mot SRRS och liknande mätinstrument är dock att skalan inte ger utrymme för 

gradering. Antingen har respondenten upplevt livsförändringen i frågeformuläret eller inte, 

men ingen hänsyn tas till i hur utsträckning respondenten anser sig blivit påverkad (ibid). 

Mätverktygets begränsningar ledde till en studie och utvecklingen av ett nytt mätverktyg, 
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Hassels and Uplifts Scales (HSUP), som visade sig vara ett säkrare tillvägagångssätt att 

förutse stress på. Mätverktyget mäter relationen mellan den subjektiva upplevelsen och 

frekvensen av “dagliga besvär” och “upphöjningar” samt psykologiska symtom (Kanner et al., 

1981, s. 3). Mot bakgrund av detta valdes SRRS bort. 

  

PSS valdes istället, då dess tillförlitlighet och användbarhet är hög, och att den i större 

utsträckning mäter upplevd stress (Cohen et al., 1988, s. 33ff). Efter en studie där HSUP 

testades i Indien visade sig skalan ha begränsningar internationellt, då den inte tog hänsyn till 

socioekonomisk bakgrund (Lepore, Palsane och Evans, 1991, s. 1029). Mätskalan är även 

föråldrad sett till att den togs fram 1981 och PSS användes istället. PSS finns i två utföranden 

och för att hålla nere administrationstiden på vårt mätinstrument användes den kortare 

versionen med 10 påståenden. PSS handlar om dina känslor och tankar under den senaste 

månaden och mäter frekvensen (aldrig till väldigt ofta) i hur ofta du har känt eller tänkt på ett 

visst sätt. Ett exempel på ett påstående är “Känt att saker och ting har gått din väg”. PSS är 

framtagen på engelska, men finns validerad i ett svenskt utförande, varpå den svenska skalan 

användes och ingen översättning var nödvändig (Nordin och Nordin, 2013). 

  

Stress kan även mätas utifrån symptom, därför studerades Calgary Symptoms of Stress 

Inventory (C-SOSI) närmare. Denna stresskala fokuserar på de fysiska och psykiska 

symtomen av stress snarare än stressorer. Några av de åtta dimensionerna som 

mätinstrumentet ämnar mäta stress utifrån är; ilska, muskelspänningar och depression 

(Carlson och Thomas, 2007, s. 251). Symptom tas även upp i DASS och i PSQ och då dessa 

skalor ansågs omfatta en större bredd av symptom valdes C-SOSI bort. 

  

Påståenden kring ångest och oro hämtades från PSQ som ställer påståenden kring fyra 

kategorier; oro, spänningar, glädje och krav utifrån den senaste månaden. Den nedkortade 

versionen användes i sin helhet, vilket gav 20 frågor fördelat på fyra kategorier. Ett exempel 

på ett påstående var “Dina problem verkar hopa sig” (Levenstein et al., 1993). En del frågor 
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hämtades även från DASS, som likt PSS och PSQ mäter stress utifrån en begränsad tid. I detta 

fall ska respondenten svara utifrån hur väl påståendet stämmer överens från den senaste 

veckan. Ett exempel på en fråga är “jag har känt mig rädd utan anledning”. Penn State Worry 

Questionnaire (PSWQ) är ett mätverktyg som togs fram under slutet av 1990 talet och har 

med åren blivit ett välanvänt och erkänt mätverktyg för upplevd oro och en individs tendens 

att oroa sig överdrivet (Meyer, Miller, Metzger och Borkovec, 1990; Turk et al., 2001; 

Wuthrich, Johnco och Knight, 2014). PSWQ valdes dock bort då DASS och PSQ bedömdes 

täcka in området tillräckligt och överlappande frågor ville undvikas. 

  

Depression och ångest, är ytterligare begrepp som är kopplade till stress och kan mätas genom 

Hamilton ångestskala (HAM-A). HAM-A valdes dock bort helt, dels eftersom dess syfte att 

mäta graden av allvarlighet i ångestsymtom redan tas upp i PSQ och DASS, dels för att 

mätverktyget ursprungligen inte är skapad för självskattning (Hamilton, 1959, s. 81f; 

Thompson, 2015). Främst hämtades påståenden i det här området från DASS som används i 

sin helhet, totalt 21 frågor i den förkortade versionen (Lovibond och Lovibond, 1995). Skalan 

är framtagen på engelska, men då en validerad svensk version tagits fram av Alfonsson et al., 

år 2017, användes denna och ingen översättning behövde genomföras. Frågorna från DASS är 

graderade enligt en svarsskala i fyra steg (0-3), men då majoriteten av de andra mätskalornas 

svarsskalor har fem steg, lades ett mittenalternativ till för DASS. Viss försiktighet krävs 

därför vid tolkning av DASS, då reliabiliteten i originalskalan inte längre kan säkerställas på 

grund av ändrad gradering av svarsskalan. 

  

Otydlighet mäts ofta i relation till en kontext och för att mäta otydlighet användes påståenden 

från den skala som Rizzo et al. (1970, s. 152ff) tagit fram. Skalan bygger på 30 påståenden 

kring rollotydlighet och rollkonflikt. Vi valde att endast använda de 14 påståenden som rör 

rollotydlighet då rollkonflikt inte har ett primärt samband med otydlighet. Ett exempel på ett 

påstående var “Jag vet precis vad som förväntas av mig”. Fler påståenden kring rollotydlighet 

hämtades från Davis och Wright’s (2003) studie Job satisfaction in the public sector där 

kategorierna; specifikt, feedback och rutiner används. De kategorier som valdes bort berörde 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088761851400098X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088761851400098X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088761851400098X
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inte otydlighet primärt. Påståendena användes i sin helhet, totalt 11 stycken. Exempel på ett 

påstående var “Jag får handledning från min chef så att jag kan göra ett bättre jobb”. 

Målotydlighet ringades in med hjälp av påståenden från en studie av Jung (2014). Totalt 

består frågeformuläret Jung tog fram av 28 påståenden, men endast tre av dessa inkluderas då 

de på ett övergripande och tillräckligt sätt beskrev kärnan i målotydlighet. 

  

Utifrån mätskalor, modeller och studier inom områdena kunde närliggande teoretiska begrepp 

identifieras. Dessa genererade totalt 22 egenutvecklade påståenden (bilaga 1) med syfte att 

fånga in dessa begrepp. Ett exempel på ett påstående var “Jag tar ofta med mig jobbet hem” 

som ämnar ringa in flexibilitet och otydlighet och “När jag vet vad jag ska göra framåt i tiden 

blir jag lugn” som ämnar ringa in begreppet oförutsägbarhet. 

 

Tabell 1. Schema över använda mätskalor 

Genomgång av mätskalor Används i studiens frågeformulär (100 variabler) 

SRRS Nej 

HSUP Nej 

PSS Ja 

C-SOSI Nej 

PSQ Ja 

DASS Ja 

PSWQ Nej 

HAM-A Nej 

Rizzo et al Ja 

Wright och Davis Ja 

Jung Ja 

 

3.2.2 Pilotstudie 

Utvecklingens nästa fas bestod av att genomföra enkäterna i intervjuform för att se hur väl 

påståendena var operationaliserade, översatta och för att se om svarsskalan var tillräcklig, en 

så kallad pilotstudie. Genom att utföra en pilotstudie kunde svarsskalan och påståenden testas 

och förfinas ytterligare. Respondenterna fick först genomföra enkätundersökningen på egen 

hand då vi ville utvärdera den genomsnittliga tid det tog att besvara den. När respondenterna 

lämnat in sina svar hölls semistrukturerade intervjuer med respektive respondent utifrån en 
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intervjuguide (bilaga 2). En fördel med semistrukturerade intervjuer är att möjlighet ges för 

följdfrågor och klarifikation om respondenten inte uppfattade frågan som det var tänkt 

(Bryman och Bell, 2013, s. 477ff). Totalt hölls intervjuer med sex respondenter varav tre 

studenter med olika huvudämne (statistik, sjuksköterska, personalvetare) och tre 

förvärvsarbetare (marknadschef, undersköterska, projektledare). Åldersspannet på 

respondenterna sträckte sig mellan 23 och 57 år och den geografiska spridningen omfattade 

både större och mindre städer i olika delar av Sverige. Valet av respondenter gjordes utifrån 

tillgång och med hänsyn till ålder, huvudsaklig sysselsättning och geografi. Förhoppning var 

att spridningen av dessa urvalskriterier skulle resultera i en bred respons och täcka in alla 

potentiella förbättringsmöjligheter. Efter intervjuerna sammanställdes respondenternas 

uppfattning om hur tydligt framställd enkäten var. Det visade sig att en del påståenden kunde 

förtydligas ytterligare och att några av påståendena var snarlika, och raderades därför. Den 

femgradiga skalan ansågs fungera. Svarstiden uppskattades till, i genomsnitt, 20 minuter. 

Efter pilotstudien förtydligades en del påståenden i frågeformuläret med begrepp som ansågs 

mer vedertagna. De ursprungliga 120 påståendena reducerades till 100 och påståendena 

delades in i avsnitt med bättre förklarande introduktionstexter för att öka 

användarvänligheten.  

 

3.3 Datainsamling 

Enkätundersökningen ägde rum under fem dagar i maj 2017. Enkätundersökningen (bilaga 3) 

utformades i google forms och genomfördes i webbformat då det ansågs vara ett snabbt och 

kostnadseffektivt sätt att få en relativt hög svarsfrekvens (Hultén, Hultman och Eriksson, 

2007, s. 78). Vikten av ett högt antal svarande var stor då instrumentet var tvunget att ha hög 

reliabilitet för att kunna nyttjas av organisationer. Enkäten delades på sociala medier, främst 

Facebook och via enskilda mejl. Urvalet av deltagare var slumpmässigt utifrån vår omgivning 

och i enlighet med det som Bryman och Bell (2013, s. 204f) benämner som 

bekvämlighetsstickprov. Enkäten togs ner när antalet svar var uppe i 230 på grund av 

tidsramen. Endast enkäter med fullständiga svar på samtliga frågor accepterades. Av de 230 

respondenterna var 73,6 procent kvinnor, 25,9 män och 0,4 procent annat/vill inte svara 

(bilaga 4). Det fanns stor spridning i åldrar mellan respondenterna med personer födda från 
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1948 till 1998. Majoriteten var dock centrerad till 1986-1995 vilket presenteras i ett 

stapeldiagram i bilaga 4. Vidare var merparten, 68,6 procent, av respondenterna 

förvärvsarbetare medan 29,3 procent hade studier som sin huvudsakliga sysselsättning. Stora 

variationer fanns även gällande hur länge respektive respondent hade haft sin nuvarande 

sysselsättning. 35,1 procent svarade att de hade haft sin nuvarande sysselsättning i 1-3 år, 31,8 

procent att de hade haft sin sysselsättning mer än tre år och resterande, 33,1 procent mindre än 

1 år.  

 

3.4 Statistisk analys 

För att validera otydlighetsstresskalan och besvara studiens syfte utfördes två faktoranalyser, 

en på de 100 variablerna som användes i frågeformuläret och sedan ännu en på de resterande 

variablerna från den första faktoranalysen. Syftet med att använda faktoranalys var att 

undersöka hur variabler, det vill säga påståenden, grupperar sig i olika faktorer som i sin tur 

säger något om upplevd otydlighetsstress. Då faktorerna var okända användes en utforskande 

så kallad explorativ faktoranalys. En explorativ faktoranalys används bland annat i syfte att 

bryta ner data från en enkät till ett färre antal påståenden (variabler) som sedan kategoriseras i 

faktorer utifrån hur de korrelerar. Vidare används det för att klassificera de mest väsentliga 

faktorerna och vilka av enkätens variabler som hänger samman (DeCoster, 1998, s. 2ff).  

 

Innan den initiala faktoranalysen påbörjades, utreddes huruvida vårt urval var lämpligt att 

utföra en faktoranalys på. Detta utfördes i enlighet med Kaiser-Meyer-Olkin-principen 

(KMO) som säger att urvalet bör uppfylla ett värde över 0,5 (Yong och Pearce, 2013, s. 88). I 

de fall då värdet understiger 0,5 måste urvalet ändras, exempelvis genom ett större urval eller 

reduktion av variabler för att en faktoranalys ska kunna göras och utmynna i tillförlitliga 

faktorer (ibid). Samtidigt utfördes Bartlett’s test (p < .05) för att bekräfta att våra variabler är 

interkorrelerade vilket är en förutsättning för att faktorer ska kunna skapas (ibid). Vårt resultat 

på 0,871 för KMO och resultatet för Bartlett’s test (bilaga 5) visade att urvalet var lämpligt för 

en faktoranalys.  
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Andra metoder för att bedöma huruvida urvalet är lämpligt är att titta på relationen mellan 

antalet observationer, urvalets storlek (N) och antalet variabler, påståenden (p). 

Rekommendationer för N/p förhållandet ligger från 3:1 till 20:1 (de Winter, Dodou och 

Wieringa, 2009, s. 148). Urvalsförhållandet blev 2,3:1 (230/100), vilket kan ses som lågt. 

Dock utfördes faktoranalys ändå, eftersom det ansågs tillräckligt med uppfyllda värden för 

KMO, bartletts test och med högt satt kriterium för faktorladdningar (0,6). Det var essentiellt 

för studien att fånga in flera dimensioner av upplevd stress och otydlighet vilket krävde en 

stor bredd av påståenden. Därför genomfördes en första faktoranalys med 100 variabler (de 

Winter, Dodou och Wieringa, 2009, s. 148).  

 

Som första steg i den första faktoranalysen utreddes hur många faktorer som bör användas 

genom en Principal Komponent Analys (PCA) och test för eigenvalue (acceptabelt >1), vilka 

båda är användbara metoder för avgöra hur många faktorer som ska extraheras (Kline, 1994, 

s. 28ff ). PCA 9 är en typ av explorativ faktoranalys vilken användes som metod för att 

utvinna faktorer genom att testa hur variabler grupperar sig och i sin tur skapar faktorer (ibid). 

eigenvalues >1 förväntas förklara mer varians än standardvärdet och blev således 

meningsfulla i faktoranalysen (Child, 1970, s. 43f). Antalet faktorer som hade ett eigenvalue 

på >1 blev 23 stycken. Att eigenvalue visade att hela 23 faktorer bör extraheras kan bero på 

att utförande av PCA i programmet SPSS tenderar att överextrahera antalet faktorer om 

Likertskalan används, då denna är en ordinalskala. Detta leder till att de senare faktorerna som 

skapas kan innehålla få variabler och således bli svårtolkade (Chan, 2014, 25:50f). Genom att 

titta på screeploten, vilket är den visuella bilden av eigenvalues (bilaga 5), indikerade den att 

fyra faktorer bör skapas, varför fyra faktorer slutligen valdes ut (se exempelvis Yong och 

Pearce, 2013; Chan, 2014).  

 

                                                           
9 Explorativ faktoranalys utfördes även utifrån metoderna Maximum likelihood samt Principal Axis Factoring (PAF) i SPSS 

och R för att se huruvida resultaten skulle skilja sig åt. Det visade sig att resultatet utifrån dessa två metoder jämfört med 
resultatet från PCA, som slutligen valdes som metod, inte skiljde sig i så stor utsträckning.  
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Faktoranalysen som utfördes enligt Principal komponent metoden i SPSS genererade 

faktorladdningar för samtliga av våra variabler, vilket är korrelationen mellan varje enskild 

variabel och de fyra utvunna faktorerna (Kline, 1994, s. 5). Det finns skilda meningar om 

vilket gränssnitt som ska användas för att en viss faktorladdning ska anses vara intressant (se 

exempelvis Kim och Mueller, 1978; Wiitavaara, Björklund och Nilsson, 2012; Kline, 1994). 

Faktorladdningar under 0,30 beskrivs som oväsentliga medan faktorladdningar som laddar 

över 0,9, betraktas som väldigt meningsfulla (Kim och Mueller, 1978, s. 70). Vi valde att 

avgränsa oss till laddningar >0,6, då det anses som högt och har använts som gränssnitt i 

flertal studier (se till exempel Wiitavaara et al., 2012; Kline, 1994, s. 6). När gränssnittet var 

satt med laddningar endast större än 0,6 som ett kriterium, valde vi att faktoranalysen från och 

med då endast skulle bygga på variabler med faktorladdningar över 0,6 och grupperas utifrån 

fyra faktorer. Faktoranalysen utfördes sedan med en varimax rotation för att lättare kunna 

tolka resultatet och hur variablerna fördelar sig i faktorerna. Varimax rotation maximerar 

variansen för laddningar inom faktorerna över alla variabler och underlättar därmed tolkning 

av faktorerna. Denna typ av rotation är ortogonal, vilket innebär att korrelation mellan 

faktorer inte tillåts (Reise, Comrey och Waller 2000, s. 292). 

 

Den första faktoranalysen med det valda gränssnittet på 0,6 och fyra faktorer som kriterium, 

resulterade i en reduktion av antalet variabler, tillika enkätens påståenden, från 100 till de 

återstående 33 som tillsammans utgjorde fyra faktorer. Utifrån resultatet från den första 

faktoranalysen utfördes en andra faktoranalys i syfte att förbättra den totala variansen för de 

fyra faktorerna. Den andra faktoranalysen innehållandes 33 variabler utfördes enligt PCA med 

kriteriet 0,6 som gränssnitt för faktorladdningar och fyra faktorer. Denna faktoranalys 

resulterade i en ytterligare reduktion av variabler från 33 till 26 stycken som tillsammans 

förklarade en högre total varians. Tillförlitligheten mättes sedan för respektive faktor och för 

hela mätsinstrumentet, genom en beräkning av Cronbachs alfa. Cronbachs alfa beräknar 

huruvida variablerna korrelerar med varandra samtidigt som de innehar en egen unikhet. 

Cronbachs alfa, måttet på den interna reliabiliteten, bör uppnå ett värde på minst 0,8 för att ses 

som tillförlitligt (Bryman och Bell, 2013, s. 172). Avslutningsvis analyserades de fyra 
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faktorerna i en diskussion utifrån vald teori. Faktorerna namngavs baserat på de variabler de 

innehöll och den originalskala variablerna ursprungligen kom ifrån.  

 

3.5 Metodkritik 

Enkätundersökningens svarsskala följer Likert och då skalan har fem steg ger den ett neutralt 

mittenalternativ vilket kan ses som negativt då centraltendensen menar att människor, i de 

situationer där det är möjligt, tenderar att undvika ändpunkter (Patel och Davidson, 2011, s. 

76). Vidare bygger mätinstrumentet på självskattning då enkäten fylldes i av respondenterna 

själva. Trots att majoriteten av studierna inom stressforskningen byggt sina mätinstrument på 

detta sätt (se exempelvis Rizzo et al., 1970; Lovibond och Lovibond, 1995; Cohen et al., 

1983) kan viss kritik riktas mot tillförlitligheten. Således får noggrannhet stor tyngd och 

frågan vissa forskare ställer sig är hur väl människor själva kan skatta sina upplevelser. För att 

människor ska kunna rapportera korrekt krävs att de är medvetna i sina bedömningar och 

osäkerheten kring huruvida detta är fallet kan därmed reducera mätinstrumentens validitet 

(Lazarus och Folkman, 1984 i Jones och Bright, 2001, s. 40). Vidare innehöll enkäten ett stort 

antal påståenden. Därför kan viss kritik riktas mot omfattningen, då användarvänligheten 

riskerar att reduceras om respondenter upplever att det är för stor insats att svara. De 

påståenden som ställdes berörde samma områden och tillsammans med mängden frågor kan 

det ha upplevts svårt att hålla fokus genom hela frågeformuläret. Detta riskerar att få 

respondenten att missa nyanser i frågor som till exempel att en del är ställda i omvänd skala.  
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4. Resultat 
I denna del presenteras resultatet från statistisk analys av de data som samlats in. Först 

presenteras resultatet från de två faktoranalyserna och sedan resultatet från test av den interna 

reliabiliteten, tillförlitligheten.  

 

4.1 Explorativ Faktoranalys 

Data från enkätundersökningen analyserades i två explorativa faktoranalyser med Principal 

komponent analys som metod. Den initiala faktoranalysen av samtliga 100 variabler 

resulterade i att 33 variabler laddade över 0,6 och fördelades i fyra faktorer. Dessa fyra 

faktorer förklarade tillsammans 39,67 procent av variansen. Den andra faktoranalysen 

utfördes på de resterande 33 variablerna. Även här användes ett kriterium på fyra faktorer och 

ett gränssnitt på >0,6 vilket resulterade i 26 variabler som tillsammans förklarade 58,70 

procent av den totala variansen. Faktor ett resulterade i 14 variabler och visade sig ensam 

kunna förklara 31,85 procent av variansen. Faktor två korrelerade med tre variabler och 

förklarade 12,13 procent av den totala variansen. Vidare visade sig faktor tre korrelera med 

fem variabler och kunde förklara 8,86 procent av variansen. Slutligen korrelerade faktor fyra 

med fyra variabler och kunde förklara 5,86 procent av den totala variansen. Resultatet från 

den slutgiltiga faktoranalysen kan utläsas i resultatschemat (tabell 2), där värdena under 

respektive faktor utgör faktorladdningar. Det vill säga hur respektive variabel korrelerar med 

de fyra faktorerna. Kolumnen längst ut till höger representerar den originalskala påståendet är 

hämtad från. 
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Tabell 2. Resultatschema  

Variabler/Påståenden F1 F2 F3 F4 Originalskala 
Jag har känt att jag 

inte har någonting att 

se fram emot 

0,815    DASS 

Jag har känt mig 

nedstämd 

0,809    DASS 

Jag har inte känt mig 

värd något som 

människa 

0,793    DASS 

Jag har känt att livet 

varit meningslöst 

0,786    DASS 

Jag har känt mig 

bedrövad/nedstämd 

0,779    DASS 

Jag har varit 

oförmögen att bli 

entusiastisk över något 

0,775    DASS 

Jag har till synes inte 

upplevt några positiva 

känslor alls 

0,696    DASS 

Jag har upplevt det 

som svårt att ta 

initiativ till att göra 

saker 

0,678    DASS 

Jag har kommit på 

mig själv med att bli 

upprörd 

0,660    DASS 

Jag har känt att jag 

varit nära att få panik 

0,659    DASS 

Jag har tenderat att 

överreagera på 

situationer 

0,659    DASS 

Jag har känt mig mig 

rädd utan anledning 

0,641    DASS 

Jag har upplevt 

andningssvårigheter 

0,617    DASS 

Jag har varit medveten 

om mitt hjärtas 

aktivitet (ex höjd 

0,601    DASS 
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puls). Gäller ej pga 

fysisk ansträngning 

Du känner dig pressad 

av deadlines 

 0,854   PSQ 

Du känner att du har 

bråttom 

 0,788   PSQ 

Du känner att du har 

för många krav på dig 

 0,773   PSQ 

Mina ansvarsområden 

på jobbet är väldigt 

tydliga och specifika 

  0,817  Wright & 
Davis 

Jag är tvungen att 

jobba under vaga 

direktiv 

  -0,715  Rizzo et al. 

Jag vet precis vad som 

förväntas av mig 

  0,702  Rizzo et al. 

Jag upplever att mina 

mål på jobbet är 

otydliga 

  -0,694  Egna frågor 

Instruktioner och 

förklaringar över vad 

som behöver göras är 

tydliga 

  0,680  Rizzo et al. 

Jag får handledning 

från min chef så att 

jag kan göra ett bättre 

jobb 

   0,797 Wright & 
Davis 

På jobbet får jag 

kontinuerligt veta hur 

jag ligger till och vad 

jag kan göra för att 

förbättra mig 

   0,777 Egna frågor 

Mitt senaste 

utvecklingssamtal gav 

mig information om 

hur jag kan förbättra 

mitt arbete/prestation 

på jobbet 

   0,721 Wright & 
Davis 

Jag blir underrättad 

om hur väl jag gör 

mitt jobb 

   0,660 Rizzo et al. 
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4.2 Intern reliabilitet 

Den interna konsistensen testades genom Cronbachs alfa för respektive faktor samt för de 26 

variabler som utgör det nya mätinstrumentet. Beräkning för faktor ett gav ett alfavärde på 

0,94, för faktor två 0,82, faktor tre -0,75 och faktor fyra 0,82. Cronbachs alfa testat på hela 

mätinstrumentet med 26 variabler och fyra faktorer gav ett värde på 0,88. Således uppnåddes 

acceptabla nivåer (>0,6) för samtliga faktorer och för det nya mätinstrumentet som inkluderar 

26 variabler. 
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5. Diskussion 
Resultatet identifierade fyra faktorer. Dessa kommer diskuteras utifrån vilka variabler de 

innehåller och variablernas ursprung och slutligen namnges. Avslutningsvis kommer en 

diskussion av mätinstrumentets framställning i sin helhet att föras och ett namn för hela 

mätinstrumentet fastställas.  

 

5.1 Faktor ett - Depression 

Resultatet visar att faktor ett ensam kan förklara mer än en tredjedel av den totala variansen 

för mätinstrumentet, då den innehåller nästan häften av alla variabler. De 14 påståendena som 

utgör faktor ett har alla sitt ursprung från DASS, en skala som subjektivt mäter självskattad 

depression och ångestsymtom i tre dimensioner; depression, ångest och stress. Av totalt 21 

påståenden i DASS, visade sig 14 stycken ladda mot faktor ett med en faktorladdning på 0,6 

eller över. Faktoranalysen inkluderade påståenden från DASS som exempelvis “jag har varit 

rädd utan anledning”, “jag har inte känt mig värd något som människa” och “jag tenderar att 

överreagera på situationer”. Framförallt ligger dessa 14 påståenden inom ramen för två av 

DASS’s dimensioner; depression och stress. Cronbachs alfa för faktor ett blev 0,94 procent 

vilket indikerar att tillförlitligheten är hög inom faktorn då den bör ligga på minst 0,8 

(Bryman och Bell, 2013, s. 172). Jämfört med DASS, vars Cronbachs alfa för dimensionen 

depression var 0,96–0,97. Det faktum att vårt Cronbachs alfa med god marginal ligger över 

gränsen för vad som anses bra och nära vad DASS har, påvisar en hög intern reliabilitet för 

faktorn. Eftersom majoriteten av påståendena i faktor ett berör depression, blev det även 

namnet för faktorn. Viktigt att understryka är att stress i denna kontext inte omfattar 

diagnosen depression utan självskattade depressiva symtom. Att depression i så hög grad 

laddades mot upplevd otydlighetsstress visar att DASS som mätinstrument fortfarande är 

aktuellt, men också att depression är en viktig faktor för att mäta upplevd otydlighetsstress.  

 

5.2 Faktor två - Krav 

Faktor två består av de tre variablerna; “Du känner dig pressad av deadlines”, “Du känner att 

du har bråttom” och “Du känner att du har för många krav på dig”. Samtliga variabler 

härstammar från PSQ, vilket är en skala som mäter respondentens subjektiva upplevelse, 
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oberoende av en specifik händelse eller situation (Levenstein et al., 1993). PSQ består av 30 

påståenden som är uppdelade på fyra områden; Bekymmer, Spänning, Glädje och Krav (ibid). 

Samtliga tre variabler som korrelerar med faktor två är påståenden inom ramen för krav i den 

ursprungliga skalan för PSQ. Således kan det konstateras att faktor två innefattar variabler 

som mäter stressoren krav. PSQ mäter krav kopplat till prestation, till exempel att ha många 

saker att göra eller att känna tidspress. Utifrån dessa resonemang fick faktor två namnet krav. 

Cronbachs alfa för faktor två beräknades till 0,82 vilket tyder på att tillförlitligheten är hög för 

den faktorn. Krav lyfts även i flera mätinstrument och i KKS-modellen vilket ytterligare 

understryker vikten av att mäta krav i relation till stress och nu också till otydlighet. En 

upplevd känsla av ökade krav kan utlösa stress enligt KKS-modellen om människor samtidigt 

upplever att de innehar låg kontroll. Tydlighet i exempelvis roller och mål genom 

kommunikation kan ge en ökad känsla av kontroll och därmed reducera stress enligt 

sambandet i KKS-modellen. Därmed kan faktor två ge uttryck för vikten av krav för att mäta 

upplevd otydlighetsstress. 

 

5.3 Faktor tre - Arbetsrelaterad otydlighet 

Faktor tre omfattar fem variabler och har ett Cronbachs alfa på -0,75, följaktligen är 

reliabiliteten stark och tillförlitligheten ger indikationer på att vara hög. Anledningen till att 

värdet för alfa är negativt, är att faktorn innehåller påståenden som är negativt ställda och ska 

beräknas omvänt vid en summering av den totala poängen för skalan. De två variablerna som 

är ställda negativt med “otydlighet” som kärnbegrepp istället för tydlighet, har på samma 

grund faktorladdningar som är negativa. Att detta är en förklaring till de negativa värdena för 

Cronbachs alfa och faktorladdningarna, kan också utläsas ur de två negativt ställda 

påståendena: “Jag är tvungen att jobba under vaga direktiv” och “Jag upplever att mina mål på 

jobbet är otydliga”. De övriga tre variablerna är ställda positivt kring tydlighet. Således 

behandlar alla fem variablerna samma område kring tydlighet och kan därför tillsammans 

utgöra en faktor som kan säga någonting om upplevd otydlighetsstress. För att uppnå ett 

positivt värde för faktorladdningarna och för Cronbachs alfa bör påståendena ha kodats om till 

positiva innan faktoranalys utfördes. Vidare kan det konstateras att faktor tre omfattar 
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variabler från olika mätskalor, både från Rizzo et al., (1970), Wright och Davis (2003) och 

från studiens egenutvecklade påståenden.  

 

Totalt resulterade faktoranalysen i att tre av 14 påståenden från Rizzo et al, ett av 11 från 

Wright och Davis och ett av 22 från studiens egenutvecklade laddade över 0,6 i denna faktor. 

De variabler som kommer från Rizzo et al är “Jag är tvungen att jobba under vaga direktiv”, 

“Jag vet precis vad som förväntas av mig” och “Instruktioner och förklaringar över vad som 

behöver göras är tydliga” som kopplas till rollotydlighet (Rizzo et al., 1970). Variabeln “Mina 

ansvarsområden på jobbet är väldigt tydliga och specifika” är ursprungligen tagen från 

kategorin jobb specifikt i Wright och Davis studie (2003). “Jag upplever att mina mål på 

jobbet är otydliga” kommer från begreppet målotydlighet och är en av de egenutvecklade 

frågorna. De dimensioner och begrepp som variablerna i faktor tre härstammar från är 

sammanfattningsvis rollotydlighet, jobb specifikt och målotydlighet. Alla påståenden i faktor 

tre ringar in arbetsrelaterad otydlighet och fick därför det namnet. 

 

5.4 Faktor fyra - Otydlighet i kommunikation  

Faktoranalysen resulterade i en fjärde faktor med fyra variabler. Den interna reliabiliteten för 

denna faktor kan utläsas genom en uppvisad Cronbachs alfa på 0,82 procent. En av 

variablerna kommer från Rizzo et al’s skala för rollotydlighet; “Jag blir underrättad om hur 

väl jag gör mitt jobb” och relaterar till återkoppling och kommunikation i någon form. Från 

Wright och Davis (20013) inkluderas följande två variabler “Mitt senaste utvecklingssamtal 

gav mig information om hur jag kan förbättra mitt arbete och eller min prestation på jobbet” 

och “Jag får handledning från min chef så att jag kan göra ett bättre jobb” vilka båda kommer 

från kategorin feedback. En variabel kommer från de egenutvecklade påståendena, vilka 

syftade till att fånga synonymer till etablerade begrepp och nutida fenomen kring upplevd 

stress och otydlighet. Påståendet som inkluderades var “På jobbet får jag kontinuerligt veta 

hur jag ligger till och vad jag kan göra för att förbättra mig” och är kopplad till begreppen 

kommunikation och otydlighet. En nyckelfaktor för att undvika otydlighet på arbetet och ett 
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verktyg för att ge feedback är kommunikation, därför har namnet på faktor fyra satts till 

otydlighet i kommunikation.  

 

5.5 Utveckling av Ambiguity Stress Scale 

Utvecklingen av mätinstrumentet landade i en skala innehållandes 26 variabler fördelat på 

fyra faktorer och blev därmed en så kallad multidimensionsskala, likt DASS och PSQ. Dessa 

mätinstrument är uppdelade i flera dimensioner till skillnad från exempelvis PSS vars 

påståenden alla är samlade under en och samma kategori (Levenstein et al., 1993, Cohen et al. 

1983, och Lovibond och Lovibond, 1995). De dimensioner eller faktorer som studiens 

mätinstrument kom fram till är depression, krav, arbetsrelaterad otydlighet och otydlighet i 

kommunikation. Depression och krav är båda begrepp sprungna ur forskning kring stress (Se 

exempelvis Karasek och Theorell, 1990 och Lovibond och Lovibond, 1995). Likväl kan 

arbetsrelaterad otydlighet och otydlighet i kommunikation associeras med begreppet 

otydlighet. Mätinstrumentet mäter upplevd otydlighetsstress och får därför namnet Ambiguity 

Stress Scale (ASS). Fördelen med ett internationellt namn är att mätinstrumentet öppnar upp 

för en bredare användning. 

  

Flera av de välanvända mätinstrumenten inom forskningen är kopplade till en tidshorisont, en 

månad i PSS och PSQ och en vecka i DASS (Cohen et al., 1983., Levenstein et al., 1993 och 

Lovibond och Lovibond, 1995). Vår studies framtagna mätinstrument mäter områdena 

depression, krav, arbetsrelaterad otydlighet och otydlighet i kommunikation vilket både kan 

vara bestående fenomen som påverkar stress, men även variera i grad över tid. Det långsiktiga 

målet med mätinstrumentet är att organisationer ska kunna använda det för att få en översikt 

över medarbetares situation i organisationen. För att i nästa steg kunna följa upp och sätta in 

åtgärder utifrån, tror vi att en tidshorisont är nödvändig för att avgränsa. Vi föreslår därför att 

påståenden i mätinstrumentet ställs utifrån upplevelser kopplade till den senaste månaden. 

Valet föll på en månad bland annat för att flera andra mätskalor som vi använder oss av valt 

den tidsramen (se exempelvis Cohen et al., 1983., Levenstein et al., 1993). En annan 

anledning är för att det möjliggör uppföljningar både kvartalsvis och halvårsvis. 
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Administrationstiden för mätinstrumentet ligger under 8-10 minuter vilket ger ett 

användarvänligt verktyg som kan följas upp kontinuerligt. 

 

ASS stödjer relevansen hos tidigare mätverktyg men visar också vikten av otydlighet i 

relation till stress. Som verktyg för en minskad otydlighet har kommunikation och 

återkoppling lyfts i faktor fyra vilket länkar mot stress och den stress låg kontroll eller 

oförutsägbarhet ger. Att kommunicera sådant som är av vikt för arbetet finns även med i 

faktor tre som handlar om arbetsrelaterad otydlighet. Således verkar tydlig kommunikation 

vara en nyckelfaktor för att otydlighetsstress inte ska uppstå i en organisation. 

 

5.6 Begränsningar med Ambiguity Stress Scale 

Vid utvecklingen av ASS togs Cronbachs alfa fram för att beräkna tillförlitligheten för hela 

mätinstrumentet (0,88). Då det med god marginal var över gränsen för vad som anses 

acceptabelt (0,8) indikerar det hög reliabilitet (Bryman och Bell, 2013, s. 172). Tolkningar av 

den interna reliabiliteten, utifrån det beräknade värdet på Cronbachs alfa för denna studie, bör 

dock göras med försiktighet. För full tillförlitlighet krävs att tester görs om, för att försäkra 

sig om att resultatet inte fluktuerar, ett så kallade test-retest. En grupps test ska således vara 

samma över tid. Är så inte fallet, utan att korrelationen är låg, är måttet förmodligen instabilt 

och respondenternas svar inte tillförlitliga (Bryman och Bell, 2013, s. 171). Vid tolkning av 

resultatet bör hänsyn även tas till att urvalet är aningen tunt (2,3:1) vilket påverkar 

tillförlitligheten. Resultatet ska därmed beaktas med försiktighet då rekommendationer ofta 

ligger kring >3:1. Faktorerna har emellertid höga laddningar mot variablerna i 

mätinstrumentet (>0,6) och samtliga faktorers interna reliabilitet uppgick till >0,75, vilket kan 

ge stöd åt faktorernas tydlighet och relevans. Vidare är området kring otydlighet och stress 

omfattande och ett inkluderande av andra frågor, begrepp eller teman skulle kunna förändra 

utfallet av faktoranalysen. ASS bör därför ses som ett verktyg som mäter och ringar in 

upplevd otydlighetestress endast till viss del. Likt tidigare mätinstrument och forskning visat 

är inget mätinstrument komplett, utan passar för olika situationer och en kombination av 

mätinstrument kan med fördel användas. 
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6. Slutsats 
Studien syftade till att utveckla ett mätinstrument för upplevd stress i relation till otydlighet 

och utmynnade i Ambiguity Stress Scale (ASS) som mäter upplevd otydlighetsstress. 

Mätinstrumentet ASS, se bilaga 6, är en självskattande skala som omfattar 26 påståenden 

fördelat på de fyra områdena; depression, krav, arbetsrelaterad otydlighet och otydlighet i 

kommunikation. 

 

För vidare forskning finns ett behov att testa mätinstrumentets tillförlitlighet ytterligare 

genom att replikera undersökningen, ett så kallat test-retest reliabilitet. En utveckling av 

mätinstrumentets användning i vart gränsen går för att klassificera en individ som stressad 

utifrån otydlighet skulle behövas. Vidare vore det intressant att undersöka huruvida en 

organisation med hjälp av mätverktyget kan identifiera och hitta strategier för att minska 

medarbetares upplevda stress, det vill säga utreda användarvänligheten för mätinstrumentet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Operationalisering 

Egenutvecklade frågor kring upplevd otydlighetsstress har kodats enligt nedanstående modell.  

 

Begrepp Påståenden 

Rutiner, Otydlighet, Stress Utan tydliga riktlinjer blir jag lätt stressad 

Kontroll, Rutiner Tydliga riktlinjer ger mig ökad kontroll 

Transparans, Kontroll Hög transparens på min arbetsplats ger mig 

en ökad känsla av kontroll 

Målotydlighet, Kontroll Tydliga mål ger mig ökad känsla av 

kontroll 

Otydlighet, Ansvar Mycket tid i mitt arbete går till spillo för att 

reda ut vem som är ansvarig för en specifik 

aktivitet 

Rollotydlighet Jag kan inte, med full säkerhet, definiera 

min roll i organisationen/teamet 

Balans mellan arbete och fritid, 

Otydlighet 

Jag tar ofta med mig jobbet hem 

Balans mellan arbete och fritid, Rutiner Det är tydligt för mig när jag jobbar och 

när jag är ledig 

Oförutsägbarhet När jag vet vad jag ska göra framåt i tiden 

blir jag lugn 
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Ansvar Jag har tillräckligt med ansvar för att kunna 

utföra mitt arbete 

Kommunikation, Otydlighet Jag är i hög grad delaktig i de mål som sätts 

för mitt arbete 

Kommunikation, Otydlighet På jobbet jag får kontinuerligt veta hur jag 

ligger till och vad jag kan göra för att 

förbättra mig 

Målotydlighet När jag känner mig osäker på vilka mina 

mål är uppstår tvivel på min egen 

kompetens 

Målotydlighet Jag upplever att mina mål på jobbet är 

otydliga 

Kontroll, Målotydlighet Jag upplever mindre kontroll över min 

arbetssituation om målen är otydliga 

Krav, Kontroll När jag känner att jag har för höga krav på 

mig ger det mig en känsla av 

okontrollerbarhet 

Otydlighet, Stress 

  

När jag upplever att direktiven är vaga blir 

jag stressad 

Ansvar Jag trivs när jag får mycket ansvar 

Kontroll, Stress När jag upplever att jag har kontroll blir jag 

mindre stressad 

Social support, Stress Stöd från min omgivning gör mig mindre 

stressad 

Överbelastning, Stress Den senaste månaden har jag ofta tänkt på 

vad jag måste göra och därför haft svårt att 

sova 
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Stress Den senaste månaden har jag ofta haft 

huvudvärk 
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Bilaga 2 Intervjuguide, pilotstudie 

 

Frågeformulär 

Tydlighet 

1. Upplevda du att du förstod alla frågor? om inte, hur kan de frågorna förtydligas? 

2. En del frågor berör liknande områden, var det rörigt? 

3. Enkäten är indelad i olika avsnitt, förstod du instruktionerna till varje avsnitt? 

4. En del frågor är ställda i du-form och en del i jag-form, dock båda som påståenden. 

Var det något du reagerade på? 

5. I hur hög grad hjälpte förklaringstexterna dig i varje avsnitt dig? 

Administration 

6. Hur lång tid tog enkäten att genomföra 

7. Genomförde du enkäten på dator eller mobil? Om du genomförde den på mobil, hur 

upplevde du att det fungerande? 

Övrigt 

1. Hur upplevde du svarsskalan? 

2. Var det lätt eller svårt att gradera? 

3. Om du hade fått ändra något, vad hade du ändrat då? 
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Bilaga 3 Enkätundersökning 
Hej,  

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i Ekonomistyrning vid Uppsala Universitet, där vi utvecklar 

ett mätverktyg för otydlighetsstress. Vi har utformat en enkät för att samla in data och önskar nu din hjälp med 

insamlingen. Enkäten består av ett antal påstående där du ska skatta hur väl det stämmer på dig. En del frågor rör 

jobb och din arbetsplats, svara då utifrån din HUVUDSAKLIGA sysselsättning. Det vill säga är du student, 

svarar du utifrån dina studier trots att frågan är ställd utifrån jobb.  Din medverkan i undersökningen är frivillig 

och helt anonym.  

 

För att delta i undersökningen klicka på länken till enkäten nedan. Den är anpassad för både dator och mobil. 

LÄNK: https://goo.gl/forms/k5ZiMjvCDx1W2vYQ2 

 

Vi är väldigt tacksamma om du vill medverka i vår undersökning. Tack på förhand! 

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på mail. 

ofelia.daun@gmail.com  

sofia.thorsen.andersson@hotmail.com 

 

Tack på förhand! 

Ofelia och Sofia 

 

Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 

 

Födelseår (tex 1979) 

_________ 

https://goo.gl/forms/k5ZiMjvCDx1W2vYQ2
https://goo.gl/forms/k5ZiMjvCDx1W2vYQ2
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Huvudsaklig sysselsättning 

Jobbar 

Student 

Annat 

 

Hur länge har du haft din nuvarande sysselsättning? 

Mindre än 1 år 

1-3 år 

Mer än 3 år 

 

DEL 1 

Det första avsnittet behandlar frågor där du ska uppskatta i hur stor utsträckningen påståendet stämmer överens 

på dig. Det finns inga rätt eller fel svar så tänk inte efter för mycket utan svara intuitivt. 0=instämmer inte alls 

och 4=instämmer helt. 

1.     Jag känner mig säker över hur mycket auktoritet jag har 

2.     Jag har tydligt planerade mål för mitt arbete 

3.     Mitt jobb saknar policys och riktlinjer för att hjälpa mig* 

4.     Jag blir tillrättavisad eller belönad när jag minst anar det 

5.     Jag vet att jag har disponerat min tid noggrant 

6.     Jag vet vilka mina ansvarsområden är 

7.     Jag måste “känna mig för” när jag utför mina arbetsuppgifter 

8.     Jag känner mig säker på hur jag blir utvärderad för en löneökning eller befordran 

9.     Jag vet precis vad som förväntas av mig 

10.  Jag är osäker på hur mitt jobb är sammansatt 

11.  Jag blir underrättad om hur väl jag gör mitt jobb 

12.  Instruktioner och förklaringar över vad som behöver göras är tydliga 

13.  Jag är tvungen att jobba under vaga direktiv 
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14.  Jag vet inte om mitt utförda arbete kommer att bli accepterat/godkänt av min chef 

15.  Mina ansvarsområden på jobbet är väldigt tydliga och specifika 

16.  Jag förstår helt och hållet vilka av mina arbetsuppgifter som är viktigast 

17.  Det är svårt att utvärdera framgång eller misslyckande på mitt jobb 

18.  Mitt senaste utvecklingssamtal gav mig information om hur jag kan förbättra mitt 

arbete/prestation på jobbet 

19.  Jag får handledning från min chef så att jag kan göra ett bättre jobb 

20.  Jag får användbar feedback från andra om hur bra jag utför mitt jobb 

21.  Jag får användbara utvärderingar över mina styrkor och svagheter på jobbet 

22.  Utförandet/prestationen av mitt jobb kräver att man innehar en bred kunskap 

23.  Dag efter dag är mina arbetsuppgifter på jobbet nästan samma 

24.  Jag får möjligheten att göra nya och olika saker på jobbet 

25.  Mina dagliga arbetssysslor är väldigt förutsägbara 

26.  Jag förstår min organisations uppdrag och mission 

27.  Jag förstår hur jag bidrar till min organisations uppdrag/mission 

28.  Det jobb jag gör är meningsfullt för mig 

  

 

 

Del 2  

Detta avsnitt behandlar frågor handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. Du skall 

fylla i hur ofta du har känt eller tänkt på ett visst sätt. 0=aldrig och 4=väldigt ofta. 

29.  Varit upprörd över något som hände helt oväntat? 

30.  Känt att du var oförmögen att kontrollera de viktiga sakerna i ditt liv? 

31.  Känt dig nervös och "stressad"? 

32.  Litat på din förmåga att hantera dina personliga problem? 

33.  Känt att saker och ting har gått din väg? 

34.  Känt att du inte kunnat hantera allt som du måste göra? 

35.  Klarat av att kontrollera irritationsmoment i ditt liv? 

36.  Känt att du haft kontroll? 

37.  Varit arg över sådant som hänt och varit utanför din kontroll? 

38.  Känt att svårigheter hopat sig så att du inte kunnat hantera dem? 
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Del 3  

Detta avsnitt behandlar frågor där du ska uppskatta i hur stor utsträckningen påståendet stämmer överens på dig. 

Det finns inga rätt eller fel svar så tänk inte efter för mycket utan svara intuitivt. 0=instämmer inte alls och 

4=instämmer helt. 

 

39.  Du är rädd för framtiden 

40.  Du har många bekymmer 

41.  Dina problem verkar hopa sig 

42.  Du fruktar över att du kanske inte kommer att klara av att nå dina mål 

43.  Du känner dig spänd 

44.  Du känner dig utvilad 

45.  Du känner dig mentalt utmattad 

46.  Du har problem att koppla av 

47.  Du känner dig lugn 

48.  Du känner att du gör saker du verkligen tycker om 

49.  Du roar dig 

50.  Du tar lätt på saker 

51.  Du känner dig full av energi 

52.  Du känner dig trygg och skyddad 

53.  Du har för många saker du måste göra 

54.  Du har tillräckligt mycket ensamtid 

55.  Du känner dig pressad av deadlines 

56.  Du känner att du har bråttom 

57.  Du känner att du har för många krav på dig 

 

Del 4 

I detta avsnitt vill vi att du svarar utifrån hur väl påståendet stämmer överens med dig från den senaste veckan. 

Det finns inga rätt eller fel svar så tänk inte efter för mycket utan svara intuitivt. 0=instämmer inte alls och 

4=instämmer helt. 

58.  Jag hade svårt att varva ner 

59.  Jag kände mig torr i munnen 
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60.  Jag verkade inte kunna känna några positiva känslor alls 

61.  Jag hade andningsproblem 

62.  Jag hade svårt att komma igång med saker 

63.  Jag hade en tendens att överreagera i olika situationer 

64.  Jag darrade/skakade (t.ex. i händerna) 

65.  Jag kände att jag gjorde av med energi på att oroa mig 

66.  Jag oroade mig över situationer där jag kanske skulle gripas av panik och 

göra bort mig 

67.  Jag tyckte att jag inte hade någonting att se fram emot 

68.  Jag kände att jag blev upprörd 

69.  Jag hade svårt att slappna av 

70.  Jag kände mig nedstämd och deppig 

71.  Jag blev irriterad på allt som avbröt mig i det jag höll på med 

72.  Jag kände att jag var nära att gripas av panik 

73.  Jag kunde inte känna mig entusiastisk över någonting 

74.  Jag kände att jag inte var värd någonting som människa 

75.  Jag var ganska lättstött 

76.  Jag kände av mitt hjärta trots att jag inte ansträngde mig fysiskt (t.ex. att hjärtat slog snabbare 

eller hoppade över ett slag) 

77.  Jag kände mig rädd utan någon verklig anledning 

78.  Jag tyckte att livet var meningslöst 

  

  

Del 5 

I det sista avsnittet vill vi att du svarar utifrån hur väl påståendet stämmer överens med med dig generellt. Det 

finns inga rätt eller fel svar så tänk inte efter för mycket utan svara intuitivt. 0=instämmer inte alls och 

4=instämmer helt. 

 

79.  Utan tydliga riktlinjer blir jag lätt stressad 

80.  Tydliga riktlinjer ger mig ökad kontroll 

81.  Hög transparens på min arbetsplats ger mig en ökad känsla av kontroll 

82.  Tydliga mål ger mig ökad känsla av kontroll 
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83.  Mycket tid i mitt arbete går till spillo för att reda ut vem som är ansvarig för en specifik aktivitet 

84.  Jag kan inte, med full säkerhet, definiera min roll i organisationen/teamet 

85.  Jag tar ofta med mig jobbet hem 

86.  Det är tydligt för mig när jag jobbar och när jag är ledig 

87.  När jag vet vad jag ska göra framåt i tiden blir jag lugn 

88.  Jag har tillräckligt med ansvar för att kunna utföra mitt arbete 

89.  Jag är i hög grad delaktig i de mål som sätts för mitt arbete 

90.  På jobbet jag får kontinuerligt veta hur jag ligger till och vad jag kan göra för att förbättra mig 

91.  När jag känner mig osäker på vilka mina mål är uppstår tvivel på min egen kompetens 

92.  Jag upplever att mina mål på jobbet är otydliga 

93.  Jag upplever mindre kontroll över min arbetssituation om målen är otydliga 

94.  När jag känner att jag har för höga krav på mig ger det mig en känsla av okontrollerbarhet 

95.  När jag upplever att direktiven är vaga blir jag stressad 

96.  Jag trivs när jag får mycket ansvar 

97.  När jag upplever att jag har kontroll blir jag mindre stressad 

98.  Stöd från min omgivning gör mig mindre stressad 

99.  Den senaste månaden har jag ofta tänkt på vad jag måste göra och därför haft svårt att sova 

100. Den senaste månaden har jag ofta haft huvudvärk 

Det var sista frågan och slutet på enkäten! 

Stort tack för ditt deltagande.  
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Bilaga 4 Data från enkätstudie  

 

Födelseår (t. ex 1979) 

 

 

Kön 
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Huvudsaklig sysselsättning 

 

 

 

 

 

Hur länge har du haft din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 
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Bilaga 5 Explorativ faktoranalys  

Resultat från Faktoranalys av 100 variabler 
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Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 24,031 24,031 24,031 24,031 24,031 24,031 

2 7,177 7,177 31,208 7,177 7,177 31,208 

3 4,823 4,823 36,031 4,823 4,823 36,031 

4 3,639 3,639 39,671 3,639 3,639 39,671 

5 3,204 3,204 42,875 3,204 3,204 42,875 

6 2,499 2,499 45,374 2,499 2,499 45,374 

7 2,304 2,304 47,678 2,304 2,304 47,678 

8 2,129 2,129 49,808 2,129 2,129 49,808 

9 1,952 1,952 51,760 1,952 1,952 51,760 

10 1,702 1,702 53,462 1,702 1,702 53,462 

11 1,627 1,627 55,089 1,627 1,627 55,089 

12 1,570 1,570 56,659 1,570 1,570 56,659 

13 1,463 1,463 58,122 1,463 1,463 58,122 
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14 1,426 1,426 59,548 1,426 1,426 59,548 

15 1,360 1,360 60,908 1,360 1,360 60,908 

16 1,290 1,290 62,198 1,290 1,290 62,198 

17 1,286 1,286 63,484 1,286 1,286 63,484 

18 1,188 1,188 64,672 1,188 1,188 64,672 

19 1,161 1,161 65,833 1,161 1,161 65,833 

20 1,137 1,137 66,970 1,137 1,137 66,970 

21 1,097 1,097 68,068 1,097 1,097 68,068 

22 1,070 1,070 69,138 1,070 1,070 69,138 

23 1,018 1,018 70,156 1,018 1,018 70,156 

24 ,990 ,990 71,146       

25 ,970 ,970 72,115       

26 ,939 ,939 73,055       

27 ,898 ,898 73,953       

28 ,884 ,884 74,837       

29 ,841 ,841 75,677       

30 ,817 ,817 76,494       
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31 ,782 ,782 77,277       

32 ,773 ,773 78,050       

33 ,730 ,730 78,780       

34 ,723 ,723 79,503       

35 ,710 ,710 80,213       

36 ,687 ,687 80,900       

37 ,670 ,670 81,570       

38 ,653 ,653 82,223       

39 ,643 ,643 82,867       

40 ,626 ,626 83,493       

41 ,597 ,597 84,090       

42 ,585 ,585 84,675       

43 ,564 ,564 85,239       

44 ,554 ,554 85,793       

45 ,546 ,546 86,339       

46 ,531 ,531 86,870       

47 ,514 ,514 87,384       
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48 ,505 ,505 87,889       

49 ,504 ,504 88,393       

50 ,481 ,481 88,874       

51 ,463 ,463 89,337       

52 ,442 ,442 89,779       

53 ,433 ,433 90,212       

54 ,416 ,416 90,628       

55 ,405 ,405 91,033       

56 ,396 ,396 91,429       

57 ,388 ,388 91,818       

58 ,372 ,372 92,189       

59 ,369 ,369 92,558       

60 ,338 ,338 92,896       

61 ,336 ,336 93,231       

62 ,329 ,329 93,560       

63 ,317 ,317 93,876       

64 ,303 ,303 94,180       
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65 ,296 ,296 94,476       

66 ,276 ,276 94,752       

67 ,275 ,275 95,027       

68 ,267 ,267 95,294       

69 ,258 ,258 95,552       

70 ,246 ,246 95,798       

71 ,240 ,240 96,038       

72 ,227 ,227 96,265       

73 ,225 ,225 96,490       

74 ,221 ,221 96,711       

75 ,210 ,210 96,921       

76 ,197 ,197 97,118       

77 ,197 ,197 97,315       

78 ,190 ,190 97,505       

79 ,177 ,177 97,682       

80 ,169 ,169 97,851       

81 ,159 ,159 98,010       
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82 ,155 ,155 98,164       

83 ,147 ,147 98,312       

84 ,144 ,144 98,456       

85 ,131 ,131 98,587       

86 ,130 ,130 98,717       

87 ,128 ,128 98,845       

88 ,121 ,121 98,966       

89 ,113 ,113 99,079       

90 ,109 ,109 99,188       

91 ,106 ,106 99,294       

92 ,103 ,103 99,397       

93 ,092 ,092 99,488       

94 ,089 ,089 99,577       

95 ,083 ,083 99,660       

96 ,079 ,079 99,740       

97 ,076 ,076 99,816       

98 ,073 ,073 99,888       
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99 ,063 ,063 99,952       

100 ,048 ,048 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

Resultat från faktoranalys med resterande 33 variabler (utvunna från första faktoranalysen). 

 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 10,51

1 

31,850 31,850 10,511 31,850 31,850 8,173 24,768 24,768 

2 4,003 12,129 43,980 4,003 12,129 43,980 3,178 9,630 34,398 

3 2,923 8,859 52,838 2,923 8,859 52,838 3,153 9,553 43,952 

4 1,935 5,864 58,703 1,935 5,864 58,703 2,691 8,154 52,105 

5 1,133 3,433 62,135 1,133 3,433 62,135 2,488 7,539 59,644 

6 1,010 3,060 65,195 1,010 3,060 65,195 1,832 5,551 65,195 

7 ,908 2,753 67,948             
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8 ,827 2,505 70,453             

9 ,808 2,450 72,903             

10 ,661 2,003 74,906             

11 ,624 1,891 76,797             

12 ,615 1,864 78,661             

13 ,572 1,734 80,396             

14 ,536 1,623 82,019             

15 ,515 1,561 83,580             

16 ,483 1,463 85,043             

17 ,462 1,400 86,443             

18 ,436 1,321 87,764             

19 ,399 1,209 88,972             

20 ,379 1,148 90,120             

21 ,370 1,121 91,241             

22 ,346 1,049 92,290             

23 ,330 ,999 93,288             

24 ,293 ,887 94,175             
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25 ,266 ,805 94,980             

26 ,261 ,792 95,772             

27 ,258 ,781 96,553             

28 ,233 ,705 97,258             

29 ,214 ,648 97,906             

30 ,201 ,610 98,516             

31 ,184 ,559 99,074             

32 ,169 ,512 99,587             

33 ,136 ,413 100,000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Bilaga 6 Ambiguity Stress Scale 

Ambiguity Stress Scale 

Frågorna i denna enkät handlar om otydlighet och stress. Vänligen läs varje påstående och markera den siffra av 

0 (Instämmer inte alls), 1 (Instämmer delvis), 2 (Varken eller), 3 (Instämmer) eller 4 (Instämmer helt) som bäst 

beskriver hur påståendet stämmer in på dig för den senaste månaden. Det finns inga svar som är rätt eller fel. 

Spendera inte för mycket tid på något påstående utan svara intuitivt. 

 

Kön 

Kvinna 

Man 

Annat 

Huvudsaklig sysselsättning 

Jobbar 

Student 

Annat 

 

 

Födelseår (t. ex 1979) 

_________ 

 

 

Hur länge har du haft din nuvarande 

sysselsättning? 

Mindre än 1 år 

1-3 år 

Mer än 3 år 

 

1. Jag har känt att jag inte har något 

att se fram emot 

 

2. Jag har känt mig nedstämd 

 
3. Jag har inte känt mig värd något 

som människa 

 
 

4. Jag har känt att livet varit 

meningslöst 

 
5. Jag har känt mig 

bedrövad/nedstämd 
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6. Jag har varit oförmögen att 

känna mig entusiastisk över 

något 

  

7. Jag har till synes inte upplevt 

några positiva känslor alls 

 
 

8. Jag har upplevt det som svårt att 

ta initiativ till att göra saker 

 
 

9. Jag har kommit på mig själv med 

att bli upprörd  

 
10. Jag har känt att jag har varit nära 

att få panik 

 
11. Jag har tenderat att överreagera 

på situationer 

 
12. Jag har känt mig rädd utan 

anledning 

 
13. Jag har upplevt 

andningssvårigheter 

 
14. Jag har varit medveten om mitt 

hjärtas aktivitet (ex höjd puls) 

Gäller ej pga fysisk ansträngning 

   

15. Du känner dig pressad av 

deadlines 

 
16. Du känner att du har bråttom 

 
17. Du känner att du har för många 

krav på dig 

 
18. Mina ansvarsområden på jobbet 

är väldigt tydliga och specifika 

 
19. Jag är tvungen att jobba under 

vaga direktiv  
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20. Jag vet precis vad som förväntas 

av mig 

 
21. Jag upplever att mina mål på 

jobbet är otydliga 

 
22. Instruktioner och förklaringar 

över vad som behöver göras är 

tydliga 

  

23. Jag får handledning från min 

chef så att jag kan göra ett bättre 

jobb  

  

24. På jobbet får jag kontinuerligt 

veta hur jag ligger till och vad 

jag kan göra för att förbättra mig 

   

25. Mitt senaste utvecklingssamtal 

gav mig information om hur jag 

kan förbättra mitt arbete/ 

prestation på jobbet 

 

 

26. Jag blir underrättad om hur väl 

jag gör mitt jobb 

 
 

 

Summering av poäng: Poängen för ASS beräknas omvänt (t. ex 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 & 4=0) för de negativt 

ställda påståenden nummer 19 och 21 och summeras sedan med övriga påståenden. 


