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Abstract 

Entreprenöriell self-efficacy är en viktig faktor inom entreprenörskap som kan 

antas ha ett samband med stress. Den aktuella studien syftade till att undersöka 

sambandet mellan prediktorerna rollstress (role ambiguity, role conflict och role 

overload), generell stressupplevelse, ålder, stöd från omgivningen och kön samt 

den beroende variabeln entreprenöriell self-efficacy. Även könsskillnader 

undersöktes. Fyrtiotre nyblivna företagare besvarade enkäterna som skickades ut 

via e-post. Multipel regressionsanalys visade att ålder, kön, role ambiguity och 

generell stressupplevelse kunde predicera entreprenöriell se lf-efficacy. Detta 

bekräftade ett samband mellan entreprenöriell self-efficacy och stress. Som väntat 

visade t-test för oberoende mätningar att kvinnor hade lägre entreprenöriell self-

efficacy än män, medan män oväntat visade högre upplevelser av role conflict. 

Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning diskuteras. 
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KÖNSSKILLNADER INOM ENTREPRENÖRSKAP:  

SAMBAND MELLAN ENTREPRENÖRIELL SELF-EFFICACY, STRESS OCH KÖN 

 

          Det är välkänt att entreprenörskap är viktigt för samhällsekonomin (e.g., Heilman & 

Chen, 2003; Kuratko, 2005; Shane & Venkataraman, 2000). Några av de positiva effekterna 

som entreprenörskap har är att det skapar innovation på marknaden, bidrar till fler 

arbetstillfällen och leder till en ökad ekonomisk effektivitet (Kuratko, 2005; Shane & 

Venkataraman, 2000). En entreprenör kan definieras som en person som, ensam eller 

tillsammans med andra, antingen försöker starta en verksamhet eller redan äger en (Thébaud, 

2010). Att vara entreprenör tycks kräva en hög tilltro till sin egen förmåga, det vill säga en 

hög self-efficacy. Att tro på sin förmåga att klara de uppgifter en entreprenör har kallas för 

entreprenöriell self-efficacy (Chen, Greene, & Crick, 1998). Den entreprenöriella self-

efficacyn påverkar intentionen att bli entreprenör (Chen et al., 1998; Zhao, Seibert, & Hills., 

2005), de beslut entreprenören fattar (Forbes, 2005) och till och med företagets framgång 

(Baum & Locke, 2004; Forbes, 2005; Hmieleski & Corbett, 2008). Entreprenöriell self-

efficacy är också en faktor som visar på tydliga könsskillnader, där kvinnor rapporterar sämre 

resultat än män trots liknande utgångsläge (Chen et al., 1998; Scherer, Brodzinski, & Wiebe, 

1990; Thébaud, 2010). I västvärlden är det mycket vanligare, i vissa fall mer än dubbelt så 

vanligt, att män är entreprenörer jämfört med kvinnor (OECD, 2013), vilket till viss del kan 

förklaras av kvinnors lägre entreprenöriella self-efficacy.  

          Entreprenörskap skiljer sig på flera sätt från andra yrken. En faktor som är unik för 

entreprenörer är att de äger sitt företag och därför är också företagets framgång helt beroende 

av deras insats (Markman, Balkin, & Baron, 2002). Det tycks inte vara enkelt att axla det 

ansvaret eftersom en stor andel av alla nystartade företag misslyckas (Beresford & Saunders, 

2005; Bradley, Aldrich, Shepherd, & Wiklund, 2011). Forskare lyfter fram faktorer som 

osäkerhet (uncertainty) (Alvarez & Barney, 2005; McMullen & Shepherd, 2006) och risk som 

speciellt kännetecknande för entreprenörskap (Chen et al., 1998; Markman et al., 2002; Zhao 

et al., 2005). Flera forskare menar att entreprenörer är utsatta för högre stress än andra 

yrkesgrupper (Buttner, 1992; Harris, Saltstone, & Fraboni, 1999; Hisrich, 1990; Jamal, 1997), 

även om det också finns de som inte håller med (Oren, 2012). De faktorer som karaktäriserar 

entreprenörskap gör det lämpligt att använda entreprenörer i studier om self-efficacy, 

eftersom samband mellan self-efficacy och beteende är som tydligast då det appliceras på 

utmanande, riskfyllda och osäkra situationer (Chen et al., 1998). Detta stämmer väl in på 

rollen som entreprenör. När vår self-efficacy är låg och vi inte känner att vi kan hantera de 

problem som finns, upplever vi ofta stress (Bandura, 1997). Därför är det möjligt att anta att 

entreprenöriell self-efficacy och stress för entreprenörer skulle ha ett samband.  

          Self-efficacy är en individs uppskattning av sin egen förmåga att prestera framgångsrikt 

(Wood & Bandura, 1989). Det påverkar intresse, motivation och uthållighet och på det sättet 

också vår prestation. Genom att se hur vi klarade en uppgift får vi feedback och vår self-

efficacy utvärderas och justeras (Chen et al., 1998). En hög self-efficacy inom ett visst 

område får personen att söka sig till just det medan en låg self-efficacy ger motsatt effekt 

(Wood & Bandura, 1989). Self-efficacy skiljer sig från andra mätbara personlighetsfaktorer 

genom att det inte är stabilt över tid medan det inte heller är lätt att förändra (Chen et al., 

1998). Self-efficacy är också speciellt eftersom det både påverkar och påverkas av beteendet 
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och omgivningen (Wood & Bandura, 1989). Ett begrepp som är nära sammankopplat med 

self-efficacy men som inte ska förväxlas med det är ”outcome expectancy”. Medan self-

efficacy är en persons förväntningar på sin egen förmåga är outcome expectancy en persons 

förväntningar på resultatet av handlingen (Bandura, 1997). Både self-efficacy och outcome 

expectancy kan vara avgörande för om vi väljer att utföra en handling eller inte. Self-efficacy 

kan leda till undvikande för att vi inte har nog höga förväntningar på vår egen förmåga att 

prestera (Bandura, 1997; Markman et al., 2002) och outcome expectancy för att vi inte har 

nog höga förväntningar på resultatet av handlingen (Bandura, 1997). Wood och Bandura 

(1989) menar att self-efficacy kan stärkas på flera olika sätt där det mest effektiva är egna 

framgångsrika erfarenheter. Även att se en annan person lyckas med en uppgift kan höja self-

efficacyn, precis som realistiska uppmuntranden från omgivningen. Ett fjärde sätt att höja sin 

self-efficacy är att stärka sin fysik, eftersom exempelvis ökad puls och liknande 

kroppsreaktioner ofta tolkas som tecken på svaghet och att vi inte klarar av en situation. 

          Entreprenöriell self-efficacy är mer specifikt kopplat till entreprenörskap och är den tro 

en individ har på sin egen entreprenöriella förmåga (Chen et al., 1998). Entreprenöriell self-

efficacy är en viktig faktor inom entreprenörskap och har bland annat betydelse för vilka 

beslut entreprenörer fattar (Forbes, 2005) och om deras företag blir framgångsrika (Baum & 

Locke, 2004; Forbes, 2005; Hmieleski & Corbett, 2008). Det har också en stark koppling till 

entreprenöriell intention (Chen et al., 1998; Zhao et al., 2005). Även generell self-efficacy har 

ett samband med intentionen att bli entreprenör (Markman et al., 2002), men inte lika starkt 

som entreprenöriell self-efficacy (Zhao et al., 2005). Detta kan förklaras med att ju högre self-

efficacy en person har, desto mer utmanande aktiviteter söker personen sig till (Markman et 

al., 2002). Entreprenörskap är en utmanande aktivitet, bland annat med tanke på det 

personliga risktagande som krävs (Chen et al., 1998; Markman et al., 2002; Zhao et al., 2005) 

och risken för misslyckande (Beresford & Saunders, 2005; Bradley et al., 2011). Det förklarar 

den forskning som funnit att entreprenörer har högre self-efficacy än anställda inom samma 

område (Markman et al., 2002). Gist (1987) menar att studier som mäter self-efficacy för 

generellt gör det på bekostnad av den prediktiva validiteten. Han menar därför att det optimala 

är att använda sig av ett kluster av konkreta uppgifter som är specifika för det område som ska 

studeras. Den aktuella studien utgick ifrån ett instrument som Chen et al. (1998) utvecklat för 

att mäta entreprenöriell self-efficacy. Instrumentet innehåller kluster av konkreta uppgifter 

som är specifika för entreprenörskap.  

          I linje med forskning kring self-efficacy har entreprenöriell self-efficacy visat sig kunna 

höjas av inlärning och erfarenhet (Zhao et al., 2005), en stödjande omgivning (Chen et al., 

1998), ett heterogent nätverk (Renzulli, Aldrich, & Moody, 2000), att ha en entreprenör som 

förälder (Scherer et al., 1990) och att känna en entreprenör (Renzulli et al., 2000; Thébaud, 

2010). Forskning visar också att det finns ett samband mellan entreprenöriell self-efficay och 

kön där kvinnor ser sig som mindre kapabla som entreprenörer än män trots liknande 

utgångsläge (Chen et al., 1998; Scherer et al., 1990; Thébaud, 2010). I vissa fall har resultaten 

visat att män är mer än dubbelt så benägna som kvinnor att hålla med om att de har 

entreprenöriell förmåga (Thébaud, 2010), medan andra studier har visat på lägre samband 

(Chen et al., 1998; Scherer et al., 1990). Att kvinnor upplever en lägre entreprenöriell self-

efficacy än män kan förklaras på olika sätt. Scherer et al. (1990) föreslår att kvinnor kan ha 
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både lägre entreprenöriell self-efficacy och lägre outcome expectancy kopplat till 

entreprenörskap eftersom de saknar erfarenhet, både egen och av att se andra kvinnor 

framgångsrikt klara uppgifter som hör till entreprenörskap. Forskning visar att 

entreprenörskap ses som en typiskt manlig aktivitet (Gupta, Turban, Wasti, & Sikdar, 2009), 

vilket kan stödja uppfattningen att män skulle vara bättre entreprenörer än kvinnor (Thébaud, 

2010). Thébaud menar att detta kan få konsekvensen att färre kvinnor ser entreprenörskap 

som en möjlighet. För de kvinnor som vill starta företag kan omgivningens uppmuntran skilja 

sig från det som ges till män som vill bli entreprenörer (Gupta et al., 2009). Eftersom 

uppmuntran kan stärka en persons self-efficacy (Wood & Bandura, 1989), kan brist på 

detsamma innebära att kvinnors entreprenöriella self-efficacy inte stärks på samma sätt som 

för män. Forskning visar att entreprenöriell self-efficacy kan utjämnas mellan könen, men att 

kvinnor ändå uppvisar lägre intentioner att bli entreprenörer (Zhao et al., 2005). Författarna 

menar att det kan bero på att kvinnor oftare har en lägre outcome expectancy för 

entreprenörskap och att de därmed uppfattar den entreprenöriella miljön som svårare eller 

mindre belönande än vad män gör.  

          En faktor som kan påverka hur entreprenörer uppfattar sitt arbete är stress. Stress 

utlöses av stressfaktorer (stressors) som sätter igång olika psykologiska och biologiska 

reaktioner i kroppen. Det är subjektivt vad som utlöser stressreaktionerna för olika människor 

(Contrada, 2011), och det är subjektivt hur individer hanterar dem (Lazarus & Folkman, 

1984). Om en person blir stressad eller inte påverkas av personliga attribut såväl som 

omgivningsfaktorer, som både kan öka och minska mottagligheten för stress (Contrada, 2011; 

Lazarus & Folkman, 1984). När vi utsätts för ett stimulus gör vi, till stor del omedvetet, en 

kognitiv värdering (appraisal) av vad det betyder för oss. Vi bedömer situationen för att veta 

hur vi ska agera och vi omvärderar vår bedömning när vi får ny information (Lazarus & 

Folkman, 1984). Det finns mycket forskning som visar på samband mellan biologiska 

stressreaktioner och olika typer av negativa konsekvenser för hälsan (Contrada, 2011).  

          Flera forskare menar att entreprenörer upplever en högre stress än många andra 

yrkesgrupper (Buttner, 1992; Harris et al., 1999; Hisrich, 1990; Jamal, 1997). Det finns även 

studier som inte funnit att entreprenörer är mer stressade än andra yrkesgrupper (Oren, 2012), 

men detta kan bero på den heterogenitet som finns inom gruppen entreprenörer. Exempelvis 

är inte entreprenörer med kvalificerade yrken, som tandläkare och psykologer, utsatta för 

samma typ av stressorer som mindre kvalificerade grupper. Ett område där entreprenörer 

tycks vara utsatt för hög stress är vid konflikten mellan arbete och familj (Parasuraman & 

Simmers, 2001). Studier har visat på motstridiga resultat gällande om kvinnor eller män oftare 

upplever konflikt mellan arbete och familj (Michel, Kotrba, Mitchelson, Clark, & Baltes, 

2011), men många forskare är överens om att det finns skillnader i hur denna konflikt ser ut 

för kvinnor respektive män (Cinamon & Rich, 2002; Duxbury & Higgins, 1991; Noor, 2004). 

Studier har visat att bland entreprenörer lägger kvinnor mer tid på familjen medan män oftare 

lägger mer tid på arbetet (Parasuraman, Purohit, Godshalk, & Beutell, 1996). För att kunna 

inkludera ett heltäckande mått på stress valde den aktuella studien att använda ett mått på 

generell stressnivå. Det mättes via självskattning och utgick från hur stressad individen känt 

sig under den senaste månaden (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983).  

          För att kunna skilja den generella stressen från den stress entreprenörer upplever i sin 
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yrkesroll valde den aktuella studien att inkludera ett mått på rollstress. Rollstress grundar sig i 

uppfattningen att vi har olika roller i de olika typer av grupper och organisationer som vi 

tillhör. Dessa grupper, som till exempel kan vara en individs familj, företag eller kyrka, 

bestämmer till stor del personens beteende och påverkar både psykiskt och känslomässigt 

välmående (Kahn, Wolfe, Quinn, Snoeak, & Rosenthal, 1964). Rollerna vi har är uppbyggda 

av förväntningar om hur vi ska bete sig i en viss position och i olika sammanhang (Rizzo, 

House, & Lirtzman, 1970). När dessa förväntningar är oklara, motstridiga eller överbelastande 

uppstår rollstress. Begreppet rollstress brukar därför delas in i role ambiguity, role conflict 

och role overload (Örtqvist & Wincent, 2006). Role ambiguity handlar om att vi saknar 

information om vad som förväntas i en viss roll (Katz & Kahn, 1978). Det kan handla om att 

vi är osäkra på vad andra förväntar sig, hur vi bäst lever upp till förväntningarna eller 

oklarheter om vilket ansvar vi har (Kahn et al., 1964). Studier visar att role ambiguity har ett 

samband med bland annat depression och ångest (Caplan & Jones, 1975). Role conflict 

innefattar motstridiga krav inom rollen eller mellan olika roller (Kahn et al., 1964). Role 

overload uppstår då vi inte kan leva upp till förväntningarna på den tillgängliga tiden (Beehr, 

Walsh, & Taber, 1976) eller med de tillgängliga resurserna (Örtqvist & Wincent, 2006). 

Entreprenörer kan behöva ta på sig många olika roller i sitt arbete, exempelvis som försäljare, 

rekryterare, förhandlare och talesperson. Kraven relaterade till de olika rollerna behöver inte 

vara motstridiga, men att leva upp till alla förväntningar kopplade till de olika rollerna kan 

vara näst intill omöjligt för en individ, vilket kan leda till role overload (Buttner, 1992). Kahn 

et al. (1964) räknar role overload som en typ av role conflict, men nyare studier (Beehr et al., 

1976; Örtqvist & Wincent, 2006) brukar definiera role overload som en egen typ av rollstress. 

Örtqvist och Wincent (2006) menar att även om role ambiguity, role conflict och role 

overload på många sätt är lika och tillsammans bildar begreppet rollstress, fungerar de olika 

och bör därför ses som tre separata begrepp. Av den anledningen valde den aktuella studien 

att särskilja på de olika dimensionerna i analyserna. Role ambiguity, role conflict och role 

overload mättes med olika delskalor som hämtats från andra instrument och sedan anpassats 

för entreprenörer av Wincent, Örtqvist och Drnovsek (2008).  

          En faktor som har visat sig kunna minska de negativa effekterna av stress såväl fysiskt 

som psykiskt är stöd från omgivningen (social support) (Cohen & Willis, 1985; Schaefer, 

Coyne, & Lazarus, 1981). Cohen (2004) definierar stöd från omgivningen som de resurser, 

både psykologiska och materiella, som ges till en person med intentionen att hjälpa honom 

eller henne att hantera stressfaktorer. Stöd från omgivningen kan också förstärka en persons 

self-efficacy (Chen et al., 1998). I den aktuella studien mättes stöd som deltagarnas 

upplevelse av stöd från omgivningen i sin roll som företagare.  

          Den aktuella studien undersökte bland annat könsskillnader inom entreprenörskap. På 

grund av att en så låg andel kvinnor väljer att bli entreprenörer (OECD, 2013) menar flera 

forskare att det är viktigt att uppmuntra entreprenörskap bland kvinnor (Chen et al., 1998; 

Gupta et al., 2009). För att kunna göra det behövs forskning som både hjälper oss att förstå 

och ger oss verktyg att utjämna dessa skillnader. Entreprenöriell self-efficacy har på flera sätt 

visat sig vara en viktig faktor inom entreprenörskap och lyfts fram som intressant för vidare 

studier (Zhao et al., 2005). Den aktuella studien avsåg att bygga vidare på den forskning som 

finns kring entreprenöriell self-efficacy och undersöka dess samband med generell stress, 
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rollstress (role ambiguity, role conflict och role overload), ålder, stöd från omgivningen och 

kön. Ålder inkluderades som ett mått på erfarenhet. Studien undersökte också hur generell 

stress, de olika aspekterna av rollstress och entreprenöriell self-efficacy skilde sig mellan 

könen. Bandura (1997) menar att när vi inte tror att vår förmåga att hantera problemen räcker 

till, med andra ord vår self-efficacy, upplever vi stress. Flera studier har bekräftat att en låg 

generell self-efficacy kan leda till ökad stress (Bandura & Locke, 2003; Pajares, 1997, 

refererat i Forbes, 2005). Ingen forskning som har kommit till författarens kännedom har dock 

undersökt samband mellan entreprenöriell self-efficacy och generell stress eller någon typ av 

rollstress. Studien inkluderade både de tre aspekterna av rollstress samt generell stress för att 

få en tydligare bild av sambandet mellan entreprenöriell self-efficacy och stress. Det är troligt 

att beslutet att bli entreprenör påverkar även andra områden i livet, exempelvis i relationen 

mellan arbete och familj. Forskning visar att entreprenörer är mer utsatta för stress just i 

konflikten mellan arbete och familj än andra yrkesgrupper (Parasuraman & Simmers, 2001). 

Denna konflikt är många forskare överens om skiljer sig mellan könen (Cinamon & Rich, 

2002; Duxbury & Higgins, 1991; Noor, 2004). Detta gör generell stress viktig att inkludera i 

en studie om entreprenörers upplevelse av stress, speciellt där könsskillnader beaktas.  

          Studien undersökte nyblivna entreprenörer eftersom det är ett stort åtagande att starta 

företag, vilket kräver mycket tid och engagemang (Loscocco, 1997). Det innebär att nyblivna 

entreprenörer troligtvis är utsatta för stress och att de ännu inte har fått så mycket erfarenhet 

av entreprenörskap att de har utvecklat en hög entreprenöriell self-efficacy. För definitionen 

av nybliven entreprenör använde sig studien av de som startat företag under de senaste 18 

månaderna. En svårighet kopplat till studier om entreprenörskap är att entreprenörer som 

grupp är väldigt heterogen. Markman et al. (2002) menar att många komparativa studier som 

jämfört entreprenörer med exempelvis studenter, chefer och andra yrkesgrupper därför saknar 

rationalitet, eftersom de övriga gruppernas sysselsättning inte alls motsvarar entreprenörernas 

i fråga om exempelvis risker, ansvar och utgångsläge. Den aktuella studien undersökte endast 

nyblivna entreprenörer och hade ingen kontrollgrupp. Av den anledningen kunde inga 

slutsatser dras om resultaten var unika för entreprenörskap eller inte. Resultaten kan dock 

generaliseras, med viss försiktighet, till den undersökta populationen.  

          Denna studie syftade till att bidra med en ökad förståelse kring sambanden mellan 

entreprenöriell self-efficacy och generell stress, rollstress (role ambiguity, role conflict och 

role overload), ålder, socialt stöd och kön. Studien avsåg också att undersöka könsskillnader 

för de olika typerna av stress samt entreprenöriell self-efficacy. Eftersom tidigare forskning 

inte har undersökt dessa samband bidrog den aktuella studien med kunskaper som är relevanta 

för att ytterligare förstå könsskillnader inom entreprenörskap och entreprenöriell self-efficacy. 

Dessa resultat kan också användas rent praktiskt i utformningen av lämpliga stöd och 

utbildningar för entreprenörer. Kausala relationer mellan variablerna kunde inte fastställas 

eftersom studien endast omfattade ett mättillfälle. De frågeställningar som studien ämnade 

besvara var följande:  

          Hur skiljer sig rollstress (role ambiguity, role conflict och role overload), generell stress 

och entreprenöriell self-efficacy mellan könen?  
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          Finns det något samband mellan prediktorerna rollstress (role ambiguity, role conflict 

och role overload), generell stressupplevelse, stöd från omgivningen, kön och ålder samt den 

beroende variabeln entreprenöriell self-efficacy?   

Hypoteser:  

A) Kvinnor kommer att ha lägre entreprenöriell self-efficacy och högre upplevelser av 

generell stress  och rollstress (role ambiguity, role conflict och role overload) än 

män.  

B) Kön, socialt stöd, ålder, generell stress och rollstress (role conflict, role ambiguity 

och role overload) kommer att kunna predicera entreprenöriell self-efficacy. 
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Metod 

Deltagare 

          Studien hade 43 deltagare varav 21 män och 22 kvinnor (48,9 % män och 51,1 % 

kvinnor). Medelåldern var 41,5 år (SD= 11.75). De kvinnliga deltagarna var oftare gifta än 

männen (35 % av kvinnorna respektive 14 % av männen), medan männen istället oftare var i 

ett förhållande (72 % av männen respektive 40 % av kvinnorna). Fler kvinnor var 

ensamstående (25 % av kvinnorna och 14 % av männen).  

          Urvalet gjordes som ett bekvämlighetsurval som utgick från en lista på de entreprenörer 

som startat företag i Jämtlands län via Nyföretagarcentrum under 2012 och 2013. På grund av 

att listan endast innehöll 205 entreprenörer gjordes inget slumpmässigt urval. Av de 

ursprungliga 205 namnen uteslöts 33 eftersom de inte hade någon registrerad e-postadress. 

Ytterligare 22 uteslöts eftersom de angivna e-postadresserna inte var fullständiga eller giltiga. 

De övriga kontaktades via e-post och ombads delta i enkätundersökningen. 150 enkäter 

skickades därför ut och 47 svar registrerades. Dock uteslöts ytterligare 4 svar eftersom de inte 

var fullständigt ifyllda. Det gav en svarsfrekvens på 28,7 %, vilket anses vara en acceptabel 

nivå för en undersökning via e-post i den aktuella populationen (Dennis, 2003).  

Material  

          Entreprenöriell self-efficacy. Entreprenöriell self-efficacy mättes med ett instrument 

som utvecklats av Chen et al. (1998). Det består av 22 items som handlar om entreprenöriella 

aktiviteter och där deltagaren får skatta den tilltro de har till sin egen förmåga att klara 

uppgiften på en femgradig Likertskala, från 1= Mycket osäker till 5= Mycket säker. 

Instrumentet består av de fem faktorerna innovation, riskhantering, marknadsföring, ledning 

och finansiell kontroll. Den aktuella studien valde att inte analysera faktorerna separat utan 

endast använda instrumentet som ett samlat mått på entreprenöriell self-efficacy. Instrumentet 

innehåller frågor om aktiviteter som ”Hur säker är du på din förmåga att sätta upp och nå 

marknadsmål”, ”Hur säker är du på din förmåga att arbeta under press” och ”Hur säker är du 

på din förmåga att utveckla nya produkter och tjänster?”. Vissa forskare har riktat kritik mot 

skalor som använder ett totalt mått på entreprenöriell self-efficacy på grund av att de anser det 

svårare att se hur de underliggande faktorerna påverkar och samverkar (McGee, Peterson, 

Mueller, & Sequeira, 2009). Gist (1987) menar istället att skalor som använder kluster av 

konkreta uppgifter ger en bra prediktiv validitet. I originalstudien (Chen et al., 1998) var 

Cronbach’s alpha .89 vilket indikerar en god reliabilitet. Zhao et al. (2005) har gjort ett 

mindre validitetstest där skalan har visat sig korrelera starkt med andra instrument som mäter 

entreprenöriell self-efficacy (R= .70, N= 108) och även med entreprenöriell intention (R= .43, 

N= 108). Den aktuella studien testade Cronbach’s alpha både för hela instrumentet och de 

olika faktorerna. Hela instrumentet visade ett Cronbach’s alpha på 0.91. För faktorn 

innovation var Cronbach’s alpha 0.73, medan den för riskhantering var 0.60. Faktorn 

marknadsföring hade ett Cronbach’s alpha 0.88, ledning hade 0.64 och Cronbach’s alpha för 

finansiell kontroll var 0.58. Instrumentet översattes för den aktuella studien med hjälp av 

tillbakaöversättning (se bilaga 1). Instrumentet ger en skalnivå på datan som befinner sig 
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mellan ordinal- och intervallnivå, men i studien behandlades den insamlade datan som 

intervalldata.  

          Rollstress. Entreprenörernas rollstress mättes med ett instrument som Wincent et al. 

(2008) utvecklat och använt. Instrumentet har tre delskalor som mäter role conflict, role 

ambiguity och role overload. Dessa tre delar av rollstress användes separat i analyserna, vilket 

har teoretiskt stöd som tidigare redovisats (Örtqvist & Wincent, 2006). Instrumentets tre olika 

delar har hämtats från olika instrument och anpassats för att kunna användas på entreprenörer. 

Samtliga items i instrumentet mättes på en femgradig Likertskala där 1= Mycket osäker och 

5= Mycket säker. Hela skalan är översatt genom tillbakaöversättning för den aktuella studien 

(se bilaga 1). Role conflict mättes med fyra items som hämtats från Rizzo et al. (1970). Denna 

del innehåller påståenden som ”Det händer a tt jag får uppdrag utan nödvändiga resurser och 

material för att slutföra dem” och ”Ibland behöver jag tänja på en regel eller policy för att 

utföra en nödvändig uppgift”. Wincent et al. (2008) genomförde ett reliabilitetstest som 

visade ett Cronbach’s alpha på .74 för denna del av testet. Den aktuella studien visade ett 

Cronbach’s alpha på 0.68 för role conflict. Även role ambiguity mättes med fyra items som 

ursprungligen utvecklats av Rizzo et al. (1970). Här finns påståenden som ”Jag vet vilket 

ansvar jag har som företagare” och ”Det är tydligt vad som behöver göras för att ta hand om 

mitt företag på ett bra sätt”. I studien av Wincent et al. (2008) fick denna faktor ett 

Cronbach’s alpha på .68 och i den aktuella studien 0.65. Både skalan för role conflict och role 

ambiguity har använts i många studier och har visat sig ha en hög validitet (Panigyrakis & 

Glynn, 1992; Veloutsou & Panigyrakis, båda refererade i Wincent et al., 2008). Role overload 

mättes med tre items som kommer från Beehr et al. (1976) och har anpassats av Wincent et al. 

(2008) för att passa entreprenörer. De items som mäter role overload inkluderar påståenden 

som ”Jag har inte tid att slutföra mitt jobb” och ”Jag är stressad när jag arbetar”. Wincent et 

al. testade även denna del av testet som visade ett Cronbach’s alpha på .69. I den aktuella 

studien visade Cronbach’s alpha för denna del av testet 0.77. Hela instrumentet hade ett 

Cronbach’s alpha på 0.70. Studien behandlade data som samlats in som intervalldata.  

          Generell stress.  För mätningen av generell stressnivå använde studien instrumentet 

Perceived Stress Scale (PSS), som Cohen et al. (1983) validerat. Instrumentet består av 14 

frågor där deltagaren skattar hur ofta han eller hon känt på ett visst sätt under den senaste 

månaden. Skalan är en femgradig Likertskala där 0= Aldrig till 4= Väldigt ofta. Exempel på 

frågor är ”Hur ofta har du känt under den senaste månaden haft kontroll över hur du använder 

din tid?”, ”Hur ofta har du under den senaste månaden tyckt att du inte kunnat klara av allt du 

skulle ha gjort?” och ”Hur ofta har du under den senaste månaden känt dig nervös och 

stressad?”. För de övriga frågorna se bilaga 1. Skalan finns i svensk översättning men den är 

inte validitetstestad. I den aktuella studien visade instrumentet ett Cronbach’s alpha på 0.82. 

Datan från instrumentet användes som intervalldata.  

 

          Övriga variabler. Stöd i rollen som entreprenör mättes i kategorierna "Mycket", 

"Ganska mycket", "Lite" och "Inget".  Ålder mättes i antal år. Kön rapporterades som "Man" 

eller "Kvinna".  
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          Kontrollvariabler. Studien inkluderade familjesituation som variabel eftersom det tycks 

kunna påverka upplevelsen av stress (Budig, 2006). Familjesituation mättes som antal barn i 

hushållet. Studien inkluderade också en variabel för hur många månader deltagarna haft sitt 

företag, eftersom det kan påverka deltagarnas erfarenhet och kunskaper om entreprenörskap. 

Detta kan i sin tur påverka den entreprenöriella self-efficacyn (Zhao et al., 2005).  

 

Procedur  

          Den aktuella studien kontaktade deltagarna via e-post där de ombads fylla i en e-enkät 

med självskattningsformulär. Detta är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för kvantitativa 

studier som undersöker entreprenörer (Dennis, 2003). I meddelandet informerades deltagarna 

om att studien syftade till att undersöka egenföretagares upplevelse av stress, hur lång tid den 

skulle ta att genomföra, att den var frivillig, anonym och att uppgifterna bara skulle användas 

i detta syfte. Om deltagarna hade frågor eller ville ta del av resultaten uppmanades de att 

kontakta forskaren. De uppmanades också att svara så sanningsenligt som möjligt för att 

minimera effekter av bias som social önskvärdhet. Deadline för enkäten var ungefär en och en 

halv vecka efter att meddelandet skickats ut. Studier som använder enkäter distribuerade via 

e-post har ofta problem med låga svarsfrekvenser, vilket speciellt gäller studier som 

undersöker entreprenörer. För att minska det problemet och höja svarsfrekvensen 

rekommenderas åtminstone tre kontakter med deltagarna (Dennis, 2003). I den aktuella 

studien skickades utöver det första meddelandet ytterligare två påminnelser om enkäten ut, 

den första några dagar innan deadline och den andra samma dag som enkäten senast skulle 

besvaras. Två svar inkom dagen efter den ursprungliga tidsgränsen men även de inkluderades 

i studien.  

          Prediktorerna i studien var kön, ålder, socialt stöd, rollstress (role ambiguity, role 

conflict och role overload) och generell stress. Den beroende variabeln var entreprenörie ll 

self-efficacy. Efter att enkäten skickats ut upptäcktes att en fråga saknades medan en annan 

upprepades i instrumentet som mätte entreprenöriell self-efficacy. Detta upptäcktes först efter 

ett flertal svar registrerats och eftersom frågan var en liten del i instrumentet togs beslutet att 

inte göra någon aktiv åtgärd. Istället togs den upprepade frågan bort ur den insamlade datan 

och den fråga som saknades registrerades som bortfall.  

Dataanalys 

          För att undersöka sambandet mellan de olika variablerna genomfördes först en 

korrelationsanalys med Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient. Problem med 

multikollinearitet beaktades men bedömdes inte utgöra något problem. I de fall där insamlad 

data var på nominal- eller ordinalskalenivå dikotomiserades den så att den gick att inkludera i 

analysen. Variabeln kön användes i korrelationsmatrisen trots att den är på nominalnivå och 

därför egentligen inte uppfyller kraven för analysmetoden. Eftersom korrelationsanalysen 

främst användes för att upptäcka eventuella problem med multikollinearitet och för att avgöra 

vilka variabler som skulle inkluderas i regressionsanalysen bedömdes det inte innebära något 

problem. De variabler som visade en signifikant korrelation med entreprenöriell self-efficacy 

inkluderades sedan i en multipel regressionsanalys. Standardmodellen "enter" användes som 
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selektionsmetod. För att kunna jämföra stressvariablerna och entreprenöriell self-efficacy 

mellan män och kvinnor genomfördes också ett t-test för oberoende mätningar. Studien 

kontrollerade datan för extremvärden men upptäckte inga problem. Alla analyser 

genomfördes i programmet IBM SPSS 20.  
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Resultat 

Könsskillnader 

          Tabell 1 visar beskrivande statistik uppdelat efter kön och t-värden. Män och kvinnor 

rapporterade till stor del liknande värden på ålder och månader sedan de startat företaget. 

Kvinnor rapporterade något lägre värden än männen på variabler som stöd, entreprenöriell 

self-efficacy, role overload och role conflict. Männen visade lägre värden på role ambiguity 

och generell stress. Kvinnor hade i snitt fler barn än männen.  

               För att testa hypotes A gjordes ett t-test för oberoende mätningar som jämförde 

studiens variabler mellan män och kvinnor. Resultaten presenteras i tabellen. Entreprenöriell 

self-efficacy visade signifikanta skillnader mellan grupperna, där kvinnor som väntat 

rapporterade lägre resultat. För variablerna role conflict och ålder visade Levenes test att 

variansen skilde sig åt mellan grupperna, därför användes de justerade värdena. Role conflict 

skilde sig mellan grupperna där männen visade högre värden vilket gick emot 

förväntningarna. De övriga variablerna var inte signifikanta. Resultaten stödjer bara delvis 

hypotes A.  

Tabell 1. Medelvärden, standardavvikelser och  t-värden uppdelat efter kön.   

    Män                    Kvinnor         DF          t 

                  M               SD              M           SD 

1. Ålder                41.50            14.23             41.48              8.81       35.274            0.007 

2. Barn                1.30               1.38              1.62               1.43         41                -0.726 

3. Stöd                 2.14               0.71              2.10               0.63         41                 0.201 

4. Månader                 7.95               4.93              7.81               5.46         41                 0.092 

5. ESE                 3.50               0.41              3.17              0.56         41                 2.20* 

6. Role conflict               10.36              3.57              7.29               2.39            36.85             3.33** 

7. Role ambiguity            9.32               2.38             11.19             3.67         41                 -1.995 

8. Role overload             7.55                3.14             6.67               2.92         41                 0.949 

9. Generell stress           23.32              7.34             23.57             8.80         41                 0.103 

* p <.05 
** p <.01 
 

Korrelationer och regressionsanalys 

          Tabell 2 visar korrelationer mellan studiens variabler. Entreprenöriell self-efficacy hade 

en signifikant korrelation med generell stress, role ambiguity, kön och ålder. De kvinnliga 

deltagarna uppvisade en lägre entreprenöriell self-efficacy än männen. Stöd från omgivningen 

visade mot förväntan inte någon signifikant korrelation med entreprenöriell self-efficacy.  

          Signifikanta korrelationer fanns mellan generell stress, role conflict och role overload. 

Barn visade en signifikant korrelation med ålder. Också kön och role conflict korrelerade 

signifikant med varandra. De olika korrelationerna var svaga eller måttliga och därför angågs 
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de inte innebära någon större risk för multikollinearitet. Inga åtgärder vidtogs mot detta. Även 

om role conflict och role overload visade signifikanta korrelationer med varandra utgick den 

aktuella studien ifrån dem som separata konstrukt som mäter olika aspekter av rollstress. 

Detta har teoretiskt stöd som tidigare presenterats (Örtqvist & Wincent, 2006).  

Tabell 2. Korrelationer mellan studiens variabler.  

    1              2             3             4             5             6              7           8             9                 

1. ESE     

2. RC              -.024           

3. RA              -.537**     -.136        

4. RO              -.286        .670**     -.005        

5. PSS            -.469**     .644**      .236       .740**        

6. Stöd            -.218       -.014       .168        .159        .067       

7. Kön             -.325*      -.459**    .297       -.147        .016        -.031       

8. Ålder            .416**     -.105      -.040       -.297      -.236        -.206        -.001      

9. Barn            .164       -.230       .107       -.102        -.182         .033        .115        .545**     

10. Månader   -.032      -.013       .040       -.164        -.043         .067        -.014       -.028       -.160 

ESE= Entreprenöriell self-eff icacy, RC= Role conflict, RA= Role ambiguity, RO= Role overload och PSS= Generell stress.  
** p <.01 (2-tailed), * p <.05 (2-tailed) 

          De variabler som visade signifikanta samband med entreprenöriell self-efficacy samt 

kön testades vidare för att se om de kunde predicera entreprenöriell self-efficacy. Multipel 

regressionsanalys visade att kön, ålder, generell stress och role ambiguity kunde predicera 

entreprenöriell self-efficacy, adjusted R2 = 0,506, p <.001. Den prediktor som hade störst 

inverkan på resultatet var role ambiguity (β= -0.394, t= -3.36, p <.01), där högre role 

ambiguity var förknippat med lägre entreprenöriell self-efficacy. Detta följdes av ålder (β= 

0.33, t= 2.96, p <.01), där äldre deltagare hade en högre entreprenöriell self-efficacy. Generell 

stressnivå var också signifikant (β= -0.29, t= -2.56, p <.05), där en högre upplevd stress hade 

ett samband med lägre entreprenöriell self-efficacy. Kön var inte signifikant. Detta resultat 

ger visst stöd till hypotes B.  
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Diskussion 

          Den aktuella studien syftade till att undersöka sambandet mellan prediktorerna generell 

stress, rollstress (role ambiguity, role overload och role conflict), stöd från omgivningen, ålder 

och kön samt den beroende variabeln entreprenöriell self-efficacy. Även könsskillnader 

undersöktes. Resultatet från regressionsanalysen visade att ålder, generell stress, role 

ambiguity och kön kunde predicera entreprenöriell self-efficacy, där alla variabler utom kön 

var signifikanta. Resultatet stödjer att entreprenöriell self-efficacy tycks ha ett samband med 

stress. Studien indikerar också att män och kvinnor skiljer sig gällande entreprenöriell self-

efficacy och role conflict. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan könen gällande 

generell stress eller någon av de övriga stressfaktorerna.  

          De variabler som visade signifikanta könsskillnader var entreprenöriell self-efficacy 

och role conflict, där kvinnor rapporterade lägre resultat i båda fallen. Att kvinnor 

rapporterade en lägre entreprenöriell self-efficacy ligger i linje med tidigare forskning (Chen 

et al., 1998; Scherer et al., 1990; Thébaud, 2010), men att män upplevde en högre role conflict 

var oväntat. Detta kan förklaras med att män oftare har mer finansiella mål med sitt 

entreprenörskap (Sullivan & Meek, 2012), medan kvinnor i större utsträckning har personliga 

mål som livskvalitet, självuppfyllelse, självständighet och balans mellan arbete och familj 

(Buttner & Moore, 1997; Ljunggren & Kolvereid, 1996; Sullivan & Meek, 2012). Männens 

finansiella mål kan innebära högre krav på att lyckas med företaget än kvinnornas mål, vilket 

kan förklara varför männen rapporterade högre role conflict.  

          Role ambiguity var den enda av faktorerna inom rollstress som visade på samband med 

entreprenöriell self-efficacy. Eftersom role ambiguity innebär att vi inte vet vad som förväntas 

i en viss roll kan det också innebära svårigheter att bedöma sin egen förmåga att utföra 

uppgifter i den rollen, alltså sin self-efficacy (Li & Bagger, 2008). Generell stress antogs 

kunna predicera entreprenöriell self-efficacy, vilket stämde överens med resultatet. Det är 

möjligt att anta att en låg entreprenöriell self-efficacy kan leda till högre stress, men det ligger 

utanför ramarna för vad den aktuella studien kan uttala sig om. Vidare kunde också ålder 

predicera entreprenöriell self-efficacy, vilket var väntat eftersom erfarenhet har visat sig 

kunna stärka den entreprenöriella self-efficacyn (Zhao et al., 2005).  

          Stöd från omgivningen hade inga signifikanta korrelationer med någon av de andra 

variablerna, vilket stred mot förväntningarna. Coyne, Wortman och Lehman (1988) menar 

dock att stöd från omgivningen även kan få negativa konsekvenser för individen, exempelvis 

om den inte är uppriktig, lämplig eller stämmer med behoven för mottagaren. I sådana fall kan 

stödet försämra personens self-efficacy, självständighet och välmående. Att stödet från 

omgivningen kan ha både positiva (Chen et al., 1998) och negativa (Coyne et al., 1988) 

konsekvenser för mottagarens self-efficacy beroende på situationen kan vara en förklaring till 

att stöd inte visade någon signifikant korrelation med entreprenöriell self-efficacy.  

Begränsningar och förslag till framtida forskning 

          Det finns en del begränsningar med den aktuella studien. Först och främst var urvalet 

litet och svarsfrekvensen relativt låg. Studien hade heller ingen möjlighet att göra ett 

slumpmässigt urval, vilket påverkar reliabiliteten. Studien samlade in all sin data vid ett 
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mättillfälle. Detta kan öka risken för metodeffekter (Spector, 1994) och innebär att studien 

inte kunde uttala sig om några kausala samband. Eftersom studien inte hade någon 

kontrollgrupp går det heller inte att uttala sig om resultaten är unika för entreprenörer eller 

inte. Det finns också en risk för att deltagarna i studien var selektivt rekryterade. Studiens 

sample hade en mycket jämn könsfördelning (48,9 % män och 51,1 % kvinnor), vilket inte 

motsvarar fördelningen i kön för entreprenörer (OECD, 2013). Studiens deltagare visade 

också överraskande låga nivåer av generell stress. Detta motstrider den forskning som funnit 

höga nivåer av stress hos entreprenörer (Buttner, 1992; Harris et al., 1999; Hisrich, 1990; 

Jamal, 1997). Om och i så fall hur detta påverkar studiens resultat är oklart. Dessa 

begränsningar gör att resultaten bör generaliseras med försiktighet. Trots dessa begränsningar 

anser författaren att studiens resultat bidrar med fynd som kan ligga till grund för framtida 

forskning.      

          Entreprenöriell self-efficacy har visat sig vara en betydelsefull faktor inom 

entreprenörskap och borde studeras ytterligare i samband med stress hos entreprenörer. Den 

aktuella studien visade på ett samband mellan stress och entreprenöriell self-efficacy, men 

kunde inte uttala sig om hur detta samband ser ut. Framtida forskning skulle kunna utforska 

detta mer utförligt för att se om andra variabler samspelar med dessa och hur de kausala 

relationerna ser ut. Även interaktioner mellan entreprenöriell self-efficacy och stress för män 

respektive kvinnor skulle vara ett intressant område för framtida forskning. Denna studie kan 

därför betraktas som en inledande studie till en longitudinell eller experimentell studie som 

vidare undersöker sambanden mellan entreprenöriell self-efficacy, stress och kön. I den 

aktuella studien upplevde män en högre role conflict än kvinnor, vilket gick emot 

förväntningarna. För att bekräfta detta resultat och förstå de bakomliggande orsakerna skulle 

framtida forskning kunna undersöka kvinnliga och manliga entreprenörers upplevelser av 

rollstress ytterligare.  

Avslutande reflektioner 

Den aktuella studien visar att det finns ett samband mellan entreprenöriell self-efficacy och 

stress. Studien ger ytterligare stöd åt den forskning som tidigare konstaterat att kvinnor har 

lägre entreprenöriell self-efficacy än män (Chen et al., 1998; Scherer et al., 1990; Thébaud, 

2010), men den visade också att män upplevde en högre role conflict än kvinnor. Ålder visade 

också ett positivt samband med entreprenöriell self-efficacy. Resultaten visar att unga och 

kvinnliga entreprenörer tillhör de grupper som har lägst tilltro till sin entreprenöriella 

förmåga. Därför skulle de kunna behöva ytterligare stöd för att höja sin entreprenöriella self-

efficacy, exempelvis via mentorskap eller nätverk.  

          Sammanfattningsvis var studiens syfte att undersöka samband mellan entreprenöriell 

self-efficacy och generell stress, rollstress (role ambiguity, role conflict och role overload), 

socialt stöd, ålder och kön. Resultaten visade att både generell stress, role ambiguity, ålder 

och kön kunde predicera entreprenöriell self-efficacy, vilket bekräftade att stress har ett 

samband med entreprenöriell self-efficacy. Entreprenöriell self-efficacy skilde sig också 

mellan könen, där kvinnor hade lägre tilltro till sin förmåga. Även role conflict visade 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, vilket studien kopplade till mäns och 
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kvinnors skilda ambitioner och intentioner med entreprenörskap. Dessa resultat är viktiga att 

beakta i utformningen av stöd och utbildningar inom entreprenörskap.  
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Bilaga 1.  
 

Stress bland egenföretagare 
 

Den här studien undersöker hur du som egenföretagare upplever stress i din yrkesroll. Det är 
viktigt att du besvarar frågorna sanningsenligt för att studien ska kunna ge en verklig bild av 
företagares villkor. 
 

1. Kön      Man  
      Kvinna 

 
2. Ålder 

      år 

 
3. Civilstånd      Gift 

      I ett förhållande 
      Ensamstående 
      Annat  

4. Antal barn 

      barn 

 
5. För hur många månader sedan startade du ditt företag?  

      månader 

 
6. Startade du ditt företag ensam eller tillsammans med andra?  Ensam 
      Tillsammans med andra 

 
 
7. Hur mycket stöd upplever du att du har från din omgivning i  

    din roll som företagare?     Mycket 
      Ganska mycket 
      Lite 
      Inget alls 

 
8. Hur säker är du på din förmåga att 

Mycket Osäker  Neutral  Säker  Mycket 
osäker         säker 

sätta upp och nå marknadsmål?                                                          
 

expandera företaget?                                                   

 

hitta nya satsningar och idéer för företaget?                                                 

 

fatta beslut under osäkerhet och risk?                                                  

 

hantera tiden genom att sätta upp mål?                                                  

 

kontrollera företagets utgifter?                                                  
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Mycket Osäker  Neutral  Säker  Mycket 

osäker         säker 

 

utveckla nya produkter och tjänster?                                                  

 

strategiskt planera verksamheten?                                                   

 

ta ansvar för idéer och beslut?                                                   

 

arbeta under press?                                                   

 

utföra marknadsanalyser?                                                   

 

etablera en position på marknaden?                                                  

 

hitta nya marknader och geografiska områden att  

expandera till?                                                   

 

sätta upp och nå mål?                                                   

 

definiera roller, ansvarsområden och policys för  

företaget?                                                   

 

sätta upp och nå försäljningsmål?                                                  

 

 utveckla system för att försäkra sig om att företagets  

verksamhet fungerar optimalt?                                                  

 

ta kalkylerade risker?                                                   

 

sätta upp och nå vinstmål?                                                   

 

utveckla nya produkter och tjänster?                                                  

 

utföra finansiella analyser?                                                   

 

hitta nya metoder för produktion, marknadsföring  

eller ledning?                                                    

 

 

9. Svara hur väl dessa påståenden stämmer in på din situation  

                  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

                                             Inte     till liten del  delvis   till stor del    helt 

Ibland behöver jag tänja på en regel eller policy                 

för att utföra en nödvändig uppgift.                                                                             
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                  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

                                             Inte     till liten del  delvis   till stor del    helt 

Jag är stressad när jag arbetar.                                                                             

 
Jag får ofta oförenliga förfrågningar av av två  
eller flera av företagets intressenter (exempel  

kunder, delägare eller anställda).                                                                             
 
Jag har inte tid att slutföra mitt jobb.                                                                             

Det finns tydliga regler för hur man ska utföra mitt  

jobb.                                                                                                                                           

Jag vet vilket ansvar jag har som företagare.                                                                            

Jag har inte någon ledig tid på mitt jobb.                                                                                   
 

Jag gör ofta saker som blir accepterade av vissa av  
företagets intressenter (exempelvis kunder, delägare  
eller anställda) men inte av andra.                                                                              

 
Jag vet exakt vad som förväntas av mig i rollen som  
företagare.                                                                                 

 
Det är tydligt vad som behöver göras för att ta hand 
 om mitt företag på ett bra sätt.                                                                              

 

Det händer att jag får uppdrag utan nödvändiga  

resurser och material för att utföra dem.                                                                             

 

10. Hur ofta har du under den senaste månaden 

    Aldrig  Nästan   Ibland  Ganska  Väldigt 

                 aldrig                   ofta        ofta 

känt dig upprörd på grund av att något oväntat har  

inträffat?                                                   

framgångsrikt hanterat vardagsproblem och  

irritationsmoment?                                                  

känt att saker och ting gått din väg?                                                 

tyckt att du inte kunnat klara av allt du skulle ha gjort?                                                 

känt dig nervös och stressad?                                                 

känt tilltro till din egen förmåga att hantera personliga  

problem?                                                   

tyckt att svårigheter har tornat upp sig så mycket att du 

 inte kunnat hantera dem?                                                  
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    Aldrig  Nästan   Ibland  Ganska  Väldigt 

                 aldrig                   ofta        ofta 

känt att du har haft kontroll på saker och ting?                                                   
 

kommit på dig själv med att tänka på saker som du 
 måste göra?                                                   
 

känt att du inte kunnat kontrollera viktiga saker i ditt liv?                                                 
 
kunnat kontrollera irritationsmoment i ditt liv?                                                 

haft kontroll över hur du använder din tid?                                                  

 
blivit arg på saker som har hänt och som du inte kunnat  
 kontrollera?                                                   

 
effektivt kunnat hantera viktiga förändringar som inträffat  
 i ditt liv?                                                   

 

 
 

Tack för ditt deltagande! 
 

 


