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Att behålla koncentration under upplevelsen av stress 
 

Alexander Danho & Charbel Danho  
 

Denna undersökning lägger fokus på koncentrationen under stress för att öka 

förståelsen för hur individer behåller koncentrationen i detta sammanhang. Sex män 

och sex kvinnor med erfarenhet av att ha behövt koncentrera sig i särskilt 

stressfyllda situationer handplockades och intervjuades. Intervjuerna skedde utifrån 

en intervjuguide där deltagarna fick dela med sig av sina erfarenheter om hur de 

behöll koncentrationen under stressen. Den övergripande frågeställningen för 

denna undersökning blev “Hur beskriver personer med erfarenhet av särskilt 

stressande situationer vad det är som bidrar till att vara koncentrerad i dessa 

sammanhang?”. Resultatet visade att det fanns fem gemensamma komponenter i 

alla tolv intervjuer. De fem komponenter som framkom döptes till Motivation, 

Krav, Kontroll, Prioritering och Medveten Fokusering. Dessa fem komponenter 

visar sig vara bidragande faktorer för att koncentrera sig under stress. Resultatet 

kan tillföra bättre förståelse gällande vad som bidrar till bättre 

koncentrationsförmåga under stress samt uppmuntra vidare forskning gällande 

detta ämne.  
 

Keywords: concentration, stress, control, motivation, priority, deliberated focus,  

requirements 
 

 

Inledning 

 

Stress 

Det kan vara vanligt att se folk uppleva stress vare sig det är på jobbet eller i hemmet. Hur stress 

påverkar en och hur stress kan se ut anses vara ett intressant ämne av författarna av denna studie 

och därför kan det vara intressant att titta på hur stress kan se ut. Hur stress definieras beror på från 

person till person då stress kan förknippas med olika känslor och händelser. Enligt Institutet för 

stressmedicin ISM (2017) kan detta anses handla om negativa yttre faktorer som orsakar en 

respons i form av negativa känslor. Stress kan ses exempelvis i form av känslan av otillräcklighet 

hos en person eller som Bøkenes, Cozzolino, Furnes och Paulmann (2016) beskriver det i form av 

känslan av osäkerhet och sämre uppträdande. Stress är något som många individer upplever men 

som inte alltid syns och det har visat sig att stress kan vara både bra och dåligt för människor 

gällande arbete eller annan form av produktivitet (Stressmottagningen, 2019). Det visar sig att 

exempelvis psykiska krav som förväntningar kan både vara en uppmuntrande faktor som leder till 

bättre engagemang eller en enorm press över axlarna som leder till ett sämre mående. Det visade 

sig finnas flera resultat från studier mellan 1985 och 2011 som granskades i en metaanalys där 

man hade studerat beslutsfattande under stress. Brand och Starcle (2012) beskriver hur studierna 
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visade att det inte bara fanns en koppling mellan beslutsfattande och stress utan att det även fanns 

en neural koppling mellan processen av att fatta beslut och stressen som uppstår när en oväntad 

förändring sker. Resultaten som togs med i analysen stöttade antagandet av att stress påverkar 

beslutsfattande. Det diskuterades även om att olika variabler spelade stor roll om det ledde till 

individens fördel eller om det ledde till en nackdel med hänsyn till vardagliga och neurala 

psykologiska funktionssätt. I en studie som handlar om kortvarig stress som varar mellan några 

minuter till några timmar beskrivs det vilka fysiska och psykiska effekter som kan framkallas och 

hur de kan påverka olika funktioner i kroppen (Dhabhar S, 2018). Dhabhar (2018) beskriver i sin 

studie att kortvarig stress går att optimera och utnyttja för att öka fysisk och psykisk prestation 

genom upplevelsen av bland annat ångest och hot. Detta leder enligt Dhabhar (2018) till att 

stresshormonsproduktionen ökar och bidrar till bland annat förbättrad syn och hörsel. Det finns 

även studier som har tittat på sambandet mellan uppmärksamheten över den egna prestationen och 

olika stressfaktorer som påverkar prestationen. I en sådan studie beskriver Chu-Min och Masters 

(2002) hur nybörjarspelare inom basket delades upp i två grupper där ena gruppen fick uppgiften 

att fokusera på bollkast processen medans den andra gruppen inte behövde göra något annat än att 

göra sitt bästa. Resultatet visade att spelarna med uppgiften att fokusera på bollkasten hade 

märkvärdigt lägre prestationer än spelarna som bara fick uppgiften av att göra sitt bästa. 

Stresshanteringen har visat sig vara kärnan av många av dessa stressrelaterade studier. I en lite 

annorlunda studie gjord av Bisholt, Hjärthag och Terp, (2019) undersöktes just stresshanteringen 

och självkänslan där undersköterskeelever deltog i en tre års lång undersökning. En oberoende 

envägs variansanalys visade att stresshanteringsprogrammet hade en positiv effekt gällande 

stresshanteringsförmågan och självkänslan bland undersköterskeeleverna när de jämfördes med 

kontrollgruppen. Studien visade hur stresshantering och självkänsla kan samvariera.  

     I en studie gällande könsskillnaderna inom stress beskriver Matud (2004) att det visade sig 

finnas signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande hur påverkade de blir av stress 

samt hur de hanterar stress. Efter att ha testat män och kvinnor så visade det sig finnas tydliga 

indikationer på att kvinnor blir mer påverkade av stress än män och att kvinnor använder mer 

känslomässiga coping strategier dvs mer känslomässiga sätt att hantera stressen på. Till exempel i 

form av stöd från andra personer. Detta är en intressant syn på hur män och kvinnor kan påverkas 

på olika sätt av stress vilket leder till olika sätt att behålla koncentrationen under stress (Matud, 

2004). Det finns även hjärnforskning gällande adrenalin och dopamin i relation till stresshantering 

i en studie där Saavedra (1982) beskrev hur adrenalin och dopaminnivån ökar när stark stress 

upplevs och hur nivåerna efter två till fyra timmar normaliseras och sjunker igen. Detta visar på 

att adrenalinet och dopaminet i hjärnan påverkas av upplevelsen av stress. Adrenalinet beskrivs 

som bränsle för tunnelseende och dopamin beskrivs som ”belöningshormonet” som motiverar. 

Koncentration 

Även definitionen av koncentration beror på från person till person då koncentration kan 

förknippas med att ignorera yttre distraktioner eller att intresset av något hjälper inkodningen av 

information. Enligt Nationalencyklopedin (2019) anses koncentration kunna handla om förmågan 

att vara fullt medveten om vad som händer just där och då. Koncentration kan ses exempelvis i 

form av utförandet av en svår uppgift eller som Fairnie, Hobbiss, Jafari och Lavie (2019) beskriver 

det i form av att vara fokuserad och inte låta tankarna flyga iväg. Det visar sig att folk kan 
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koncentrera sig under längre perioder utan några som helst problem eller hinder för 

koncentrationen (Ariga A & Lleras A, 2011). Det visar sig då att folk kan överstiga den 

förväntande nivån av förmåga gällande koncentration om individen själv har avsikten och strävan 

(Ariga A & Lleras A, 2011). Uppmärksamheten är enligt Allan et al. (2013) också en stor del utav 

koncentrationsförmågan som kan diktera hur väl man kan fokusera på något i en stressfylld 

situation. Allan et al. (2013) undersökte telefonrådgivningssköterskor för att se hur olika nivåer av 

stress påverkade koncentrationsförmågan, uppmärksamheten och minnet under arbetsskiften. 

Resultatet visade att när kognitiva misslyckanden skedde som att sköterskorna glömde bort 

nödvändig information eller som att tappa uppmärksamheten på det som gjordes så tenderade 

sköterskorna att föra vidare ärendet till andra sköterskor. Resultatet visade även att reducerad stress 

bland sköterskorna ökade kvalitén och säkerheten för uppringaren. Allan et al. (2013) studerade i 

form av telefonrådgivning sambandet mellan bland annat koncentrationsförmågan och stress. En 

aspekt av koncentration som kallas för ansträngande självkontroll testades i en studie där Emery, 

Simons, Spelman och Wills (2015) undersökte ifall berusning och självkontrollskrav påverkade 

interpersonell konflikt, misslyckande självkontroll och försummelse av ansvar. Resultatet visade 

att ansträngande kontroll inte påverkades av självkontrollskrav men visade att vid 

berusning/upprördhet så påverkades självkontrollen. Resultatet visar på att man anstränger sig mer 

för att behålla självkontroll vid berusning eller upprördhet för att undvika maladaptivt 

beteendemässiga utfall. Det finns olika hjälpmedel för människor med koncentrationssvårigheter 

som har utforskats. Ett exempel på detta är där Beschorner, Burkart, Gromball, Paulsen och 

Wantzen (2014) i en studie undersökte hur citronmeliss och vänderot kunde bidra till ökad 

koncentration och minskad hyperaktivitet hos barn under 12 år. Under studiens gång fick barn 

genomgå en behandling där de fick särskilda doser av en medicinmix som innehöll citronmeliss 

och vänderot. Barnen fick genomgå kontroller via enkätfrågor. Resultatet visade att 167 av 169 

barn hade minskad hyperaktivitet från 61% till 13% och koncentrationssvårigheter från 75% till 

14%. Det finns även olika koncentrationshindrande störningar som ADHD som bidrar till 

koncentrationssvårigheter. I en studie bland högskoleelever med ADHD undersökte De Oliveira 

och Dias (2017) sambandet mellan ADHD symptom och studieresultaten hos 28 högskoleelever 

där de fick svara på en enkät. De Oliveira och Dias (2017) undersökte även om det fanns några 

funktionella “coping” strategier mot dessa koncentrationshinder. Resultaten visade bland annat att 

koncentrationen, resonemangen och autonomi var några av de svårigheter som förekom mest av 

ADHD symptom. Det visade sig även att man med god förkunskap av individens svårigheter kan 

ingripa dessa områden och vidta åtgärder. 

 

Koncentration under stress 

Efter granskning av tidigare studier inom ämnet av koncentration och stress så har inte många 

studier hittats där specifikt koncentration under stress har varit fokus. Det visar sig vara brist på 

studier som handlar om interaktionen mellan koncentrationsförmågan och stress.  

Det har under lång tid funnits atleter, blåljuspersonal och människor som gör saker som anses vara 

näst intill omöjligt. Det kan handla om sportevenemang eller andra sorters situationer där 

utförandet av något väldigt svårt utförs under stress och press. Samtidigt så går det att se personer 
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som inte vill försöka eller kan utföra något utmanande när stress hänger över deras axlar. Detta 

beskrivs enligt Bisholt, Hjärthag och Terp (2019) bäst som koncentration under stressfyllda 

situationer och detta är något som sker i många situationer där folk har behövt koncentrera sig 

under stress men som inte blir belyst av forskare. Enligt Bellomo, Fattori, Menacci, Neri och Vaggi 

(2017) finns det olika yttre distraktioner som påverkar koncentrationsförmågan samt förmåga till 

stresshanteringen. I en studie som handlade om mentala sjukdomar och koncentrationsförmågan 

beskrev Bellomo et al. (2017) en kvantitativ undersökning där deltagare med unipolära depressiva 

sjukdomar fick svara på en enkät. Målet med denna studie var att hitta samband mellan unipolära 

depressiva symptom och livskvalitéer hos deltagarna. Resultatet visade att det fanns starka 

samband mellan unipolära depressiva symptom och koncentrationssvårigheter bland deltagarna. 

Studien har fått fram yttre faktorer som förväntningar och olika sorters krav av andra vilket kan 

bidra till försämrad psykisk hälsa och koncentrationsförmåga. Det finns enligt Thomas, Vast och 

Young (2010) olika känslor som kan anses vara till nytta eller onytta för att hantera upplevelsen 

av stress samt koncentrationen, där exempelvis motivation skulle kunna hjälpa en fotbollsspelare 

att ta sig igenom en match. Det finns en studie (Thomas et al., 2010) som handlar om hur atleter 

påverkas av negativa samt positiva känslor gällande koncentrationsförmåga och prestation under 

tävling. I studien fick atleter besvara en enkät som sökte samband mellan positiva samt negativa 

känslor och deras koncentrationsförmåga samt prestationsnivå. Resultatet visade att positiva 

känslor som spänning och lycka hade starkare positiva samband med koncentrationsförmågan och 

prestation än negativa känslor som ångest och ilska. Något annorlunda som enligt Maruo, Masaki, 

Meyer och Hajcak (2017) har visat sig vara av betydelse för individers koncentrationsförmåga är 

olika former av förväntningar. En studie som har undersökt denna typ av bidragande faktor till 

stresshantering och koncentrationsförmågan har förekommit där Maruo et al. (2017) beskriver hur 

universitetsatleter delades upp i två grupper där de antingen fick genomgå en bedömning av sin 

prestation under ett så kallat “spatial stroop task” eller utan bedömning. Resultatet visade att 

neurala fel skedde signifikant fler gånger när en bedömning skedde under testperioden än när en 

bedömning inte skedde. Resultatet visade även att en prestationsbedömning kan orsaka fler neurala 

fel för individer som har svårt att hantera press. Det visar sig finnas olika tekniker och strategier 

som används för att tillfälligt öka koncentrationsförmågan och stresshanteringsförmågan. Brooks 

et al. (2017) tar upp i sin studie något som de kallar för fyra prestationshöjande psykologiska 

färdigheter som ska kunna förbättra prestationen bland nödvårdspersonalen. De fyra färdigheterna 

beskrevs som andningstekniker, positiv självtalande, visualisering/mentala övningar och 

implementeringen av ett fokus “trigger ord”. De fyra handlingarna granskades för att se om det 

gick att tillämpa dem på akutpersonal d.v.s ambulanspersonal eller poliser o.s.v. Resultatet visade 

att man med dessa fyra handlingar lättare kan hålla sin “arousal” eller upphetsning på en normal 

nivå och inte gripas av panik. Slutsatsen blev att det går att implementera dessa fyra 

prestationshöjande psykologiska färdigheter i en akutsituation för att lättare kunna hantera 

stressen. Jarosz och Wiley (2012) beskriver tankar om arbetsminne, uppmärksamhet och 

problemlösningsförmågan. De beskriver att ett bra arbetsminne och en kontrollerad 

uppmärksamhet kan bidra till förbättrad problemlösningsförmåga genom att lättare kunna blockera 

ut distraktioner, precisera uppmärksamheten och minska sökningsutrymmet av problemen. Det 

visade sig även att ett för högt fokus kan skapa ett grovt tunnelseende som i sin tur skadar 

problemlösningsförmågan.  



5 
 

Dessa tidigare studier som nämnts har inte tittat på gemensamma bidragande faktorer till att kunna 

koncentrera sig under stress, vilket anses vara en potentiell kunskapslucka som denna 

undersökning lägger fokus på. 

Syfte & Frågeställning 

Efter att ha läst tidigare forskning som har lagt fokus på olika former av stress samt olika former 

av koncentration så upptäcktes en potentiell kunskapslucka där dessa två fenomen kan integreras 

till ett nytt fenomen som lägger fokus på hur stress och koncentration interagerar och fungerar med 

varandra i samma sammanhang. Det finns en förförståelse i förhållande till 

koncentrationssvårigheter hos författarna av denna undersökning. Denna förförståelse är baserad 

på egen erfarenhet. Detta uppfattas samtidigt som ett relativt outforskat område vilket skapade ett 

intresse och en motivation till att genomföra denna studie.  

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för fenomenet 

koncentration under stress och kunna hitta gemensamma egenskaper som bidrar till koncentration 

i stressfyllda situationer. Denna förståelse kan förbättras genom att intervjua människor om hur de 

hanterar koncentrationen under stress och genom att titta på hur koncentration påverkas av stress. 

Detta kan potentiellt bidra till en ny kunskap om hur man kan öka sin koncentrationsförmåga. Den 

ökade förståelsen för fenomenet kan även bidra till förbättrad hjälp för människor som har 

koncentrationssvårigheter och som inte klarar av att fokusera under stressfyllda situationer.  

Den övergripande frågeställningen för denna undersökning lägger mest fokus på hur individer 

upprätthåller koncentrationen under stressfyllda situationer.  

Frågeställningen blev följande: “Hur beskriver personer med erfarenhet av särskilt stressande 

situationer vad det är som bidrar till att vara koncentrerad i dessa sammanhang?” 

 

Metod 

 

Deltagare 

Deltagarna för denna studie var individer över 18 år som har erfarenhet utav stressfyllda situationer 

där de har behövt koncentrera sig, exempelvis särskilt stressande arbetssituationer eller privata 

situationer. Ett målinriktat urval användes där dessa individer handplockades för intervjuer. 

Deltagarna som intervjuades i denna studie arbetade som undersköterska, optiker, lagerarbetare, 

föreläsare, sjuksköterska, kundtjänstarbetare, cafébiträde, servitris, restaurangägare, militärrekryt, 

handläggare och kock. Deltagarna var mellan åldrarna 21 och 60 med en medelålder på 40, där sex 

stycken var män och sex stycken var kvinnor. Deltagarna benämns som ”Deltagare 1” upp till 

”Deltagare 12” i denna studie. 
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Material 

Det materialet som användes i denna studie var en intervjuguide som innehöll totalt 18 frågor varav 

5 var följdfrågor. Alla intervjufrågor skapades på nytt inför undersökningen. De flesta frågorna 

var relativt strukturerade och specifika gällande definitioner och personliga tolkningar av begrepp, 

dock var några frågor öppna där deltagarna fritt fick berätta om erfarenheter av stress och 

koncentration. Intervjuguiden var generellt semistrukturerade då det var en form av struktur 

gällande ämnet koncentration under stress som belystes men samtidigt var det en relativt öppen 

intervju då intervjuguiden även innehöll öppna frågor med avsikt att kunna reflektera och fritt 

svara på frågorna. Exempel på frågor som användes var “Hur skulle du definiera vad stress är 

enligt dig?” som var mer inriktad på deltagarens definition av ett begrepp. Ett annat exempel på 

frågorna som ställdes var “Berätta om en situation där du behövde koncentrera dig under stark 

stress?” vilket var en betydlig mer öppen fråga som tillät deltagaren att diskutera och reflektera 

mer öppet. 

 

Procedur 

Det första steget som togs var att vänner och bekanta kontaktades via sociala medier som 

Facebook, Instagram och Snapchat där de sedan fick missivbrevet skickat till sin email. Utöver 

sociala medier så kontaktades även familjemedlemmar för att se ifall de kände till potentiellt 

intresserade individer som hade erfarenhet utav stresshantering och koncentration under stress. 

Missivbrevet skickades även till dessa individer som visade intresse för att delta i studien. 

Missivbrevet som skickades innehöll information om forskarna som genomförde undersökningen 

d.v.s två psykologistudenter som jobbade med en studie som handlade om den kognitiva förmågan 

att hantera stress och koncentration i samma sammanhang. Syftet med studien beskrevs tydligt i 

form av att hitta gemensamma komponenter inom ämnet och att öka förståelsen för dessa fenomen. 

Dessutom belystes de etiska principerna som formulerats av Vetenskapsrådet (2017) vilket handlar 

om att deltagandet var frivilligt, att de hade rätt att avbryta när de vill och att all information som 

samlades in var konfidentiellt. Till sist så innehöll missivbrevet forskarnas kontaktinformation så 

att deltagarna kunde nå forskarna vid intresse av att delta. Deltagarna som gav svar fick mer 

information om studien och om hur intervjuerna skulle gå till, därefter besvarades frågor de hade 

utöver informationen som fanns i missivbrevet. Efter samtal med deltagarna bestämdes tid och 

plats för intervjuerna som passade deltagarna bäst. Fyra deltagare intervjuades på café under en 

fika och fem deltagare intervjuades på deras arbetsplatser där tre av dem även bjöds på lunch och 

två av dem bjöds på fika, de sista tre deltagarna intervjuades vid uteserveringar där de även bjöds 

på fika. Precis innan intervjuerna började så gick forskarna igenom de etiska riktlinjerna för att det 

inte skulle vara några oklarheter gällande deltagarnas rättigheter. Båda forskarna var närvarande 

under alla intervjuer som varade mellan 15 min och 45 min men de flesta tog ca 30 min. Två av 

de tolv intervjuerna som genomfördes var på engelska på grund av att de två deltagarna hade 

svårigheter med det svenska språket. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för senare 

transkribering. Inga riktiga avbrott skedde under alla 12 intervjuer som genomfördes vilket ledde 

till mer diskussionsfyllda intervjuer som flöt på smidigt. Dock anses det inte ha nått total mättnad 
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från intervjuerna på grund av att de var närmare 30 min istället för 45 min till en timma vilket var 

målet. 

 

Databearbetning 

När alla tolv intervjuer hade genomförts och var färdiga så transkriberades alla intervjuer noggrant 

vilket ledde till totalt 32 A4-sidor av transkriberad text. Eftersom två av intervjuerna var på 

engelska fick författarna översätta de två intervjuerna till svenska under transkriberingsprocessen. 

Därefter meningskoncentrerades alla intervjuer genom att först korta ner varje intervju till under 

300 ord genom att läsa igenom dem ett par gånger. Under denna process filtrerades repeterande 

och irrelevanta ord bort, samt meningar med samma betydelse. När meningskoncentreringen var 

genomförd och alla tolv intervjuer var under 300 ord skapades tolv listor som hade det mest 

väsentliga från respektive intervju med i listan vilket innehöll ca 50 punkter var som sedan trycktes 

ihop till tio punkter. Därefter slogs alla listor ihop till en stor lista med över 120 punkter som togs 

upp i alla intervjuer. Sedan granskades denna lista för att hitta liknande punkter med samma 

betydelse för att slå ihop dem till gemensamma punkter. Efter fortsatt bearbetning av listan 

kortades punkterna ner till totalt fem stycken vilket blev dem fem komponenterna som var 

gemensamma i alla tolv intervjuer. När de fem gemensamma komponenterna för koncentration 

under stress var skapade så gjordes till sist en deltagarvalidering där slumpmässigt sex av de tolv 

deltagarna valdes ut och kontaktades igen via telefon för att stämma av med dem ifall 

komponenterna stämde in på deras respektive intervju och berättelser. Alla sex deltagare som 

kontaktades godkände de fem komponenterna som hade hittats. 

 

 Resultat  

 

Efter att ha bearbetat transkriberingarna och fått fram de gemensamma egenskaperna hos alla 

intervjuer så skapades fem bidragande komponenter som innefattade innebörden av att koncentrera 

sig under stress enligt dem tolv deltagarnas beskrivningar. De fem komponenterna som togs fram 

blev (1) Motivation, (2) Krav, (3) Kontroll, (4) Prioritering och (5) Medveten Fokusering. 

komponenter pratade deltagarna om i sina intervjuer i olika former som en del av hur dem lyckades 

koncentrera sig under stressen de upplevde. Komponenterna visar sig vara oberoende av varandra 

d.v.s att ingenting indikerar på att komponenterna är i någon särskild ordning, endast att dem 

existerar inom ramen av koncentration under stress (Se Figur 1). 
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Figur 1. Modell över centrala begrepp inom processen av att behålla koncentrationen under stress. 

Motivation 

Motivation beskrevs handla om individens drivkrafter som uppmuntrade individerna till att försöka 

göra sitt bästa under de omständigheter som fanns. Deltagarna beskrev att de motiverades av stöd 

de fick från kamrater, belöningar de fick vid slutet av en situation, deras eget intresse för det de 

gjorde och mål de ville uppnå, dvs dopaminet som produceras när målet blir uppnått.  

Kunden ska vara nöjd så att kunden kan komma tillbaka för att är inte kunden nöjd så 

kommer inte dem tillbaka och då förstörs ju min verksamhet så man måste vara på topp 

hela tiden för att behålla kunderna man har och för att få in nya kunder - Deltagare 9 

Jag är nog ändå rätt så målinriktad, om jag har satt upp ett mål då kan jag liksom låta bli 

att sova, och vara sjukt fokuserad liksom. Har jag satt upp ett mål då kan jag lita på mig 

själv och då vet jag liksom att jag oftast ror i land. - Deltagare 5 

Det som avgör om en situation är lätt att hantera är om man gillar det man gör, som t.ex 

mitt jobb, jag älskar mitt jobb och stressen är hanterbar pga det. Man är motiverad till att 

fortsätta och härda ut under stressen för att man gillar det man gör. – Deltagare 12 

 

Krav 

Krav beskrevs handla om inre och yttre förväntningar som individen hoppas uppfylla i olika 

former. Deltagarna beskrev krav i form av att förväntningar som folk runt omkring kan ha och 

sådana som individen själv har lagt på sig. Det handlade också om konsekvenser som individen är 

medveten om och ansvar som individen känner.  

Det är väl tanken av att jag som individ inte skulle göra några misstag, för det skulle 

påverka många personer, så det är väl att en själv inte får klanta till det, så jag hade liksom 

ett krav på mig själv. - Deltagare 6 

Krav Motivation 

Kontroll 

Medveten 

Fokusering 
Prioritering 
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Ja men det är ju det här att jag vill att alla ska må bra och att allt ska gå bra och då måste 

jag koncentrera mig, för om jag inte koncentrerar mig så kommer allt liksom gå åt helvete. 

- Deltagare 1 

Jag är nog en sån människa som vill att allt ska vara perfekt och jaa jag vet inte, jag sätter 

nog krav på mig själv, det är ingen annan som har sagt något eller gjort något utan det är 

jag själv som gör det. – Deltagare 9 

 

Kontroll 

Kontroll beskrevs handla om att identifiera situationen och problemen som har uppstått, och veta 

vilka handlingar som behöver utföras. Det handlar dock även om att inte låta paniken ta över, och 

behålla lugnet. Deltagarna beskrev kontroll i form av att kunna hålla sig lugn och hålla adrenalinet 

i schack, ha tillgång till alla verktyg som behövs, kunna identifiera situationen och känna att 

situationen är hanterbar.  

Det viktigaste jag kan komma på är att hålla sig lugn och tänka på det man vill göra, jag 

försöker liksom andas kontrollerat och försöker hålla mig så lugn som möjligt, och hålla 

adrenalinet nere så gott det går helt enkelt. - Deltagare 10 

Det är att försöka hålla det så lagom stress som möjligt, liksom hålla balansen, men ibland 

går det överstyr för det är för många som ska ha sina mackor, då får man liksom säga till 

dem att de får ta det lugnt och kontrollera stressen och kunderna. - Deltagare 7 

Är det upprepad stress man har varit med om tidigare så är det hanterbart för då kan man 

känna att man kan fixa det man gör, men är det något som kommer helt plötsligt då är det 

mer att man inte vet vad man ska göra och fryser till liksom. - Deltagare 11 

 

Prioritering 

Prioritering beskrevs handla om att sätta upp delmål och stegvist ta hand om ett problem i taget 

istället för att ta tag på alla problem på en och samma gång. Deltagarna beskrev prioritering i form 

av att de tog en sak i taget och att de började med det viktigaste och mest akuta som de behövde 

hantera innan nästa sak togs hand om.  

En gång när jag jobbade så kom det extremt mycket kunder in i restaurangen när det redan 

var proppfullt och alla ville beställa en massa samtidigt som det redan var en massa 

beställningar som var i kö. Jag fick helt enkelt ta en sak i taget och jobba så fort och 

effektivt som möjligt. - Deltagare 8 

Prioritera det viktiga och när det sen finns tid så tar jag de mindre viktiga grejerna. Jag gör 

alltid listor när det är för mycket så att man inte glömmer bort saker så jag skriver upp det 

här ska jag göra sen stryker jag av varje grej jag har gjort. - Deltagare 4 
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Jag fick prioritera och ta en sak i taget och fokusera på just den saken jag gjorde men ändå 

vara försiktig så att ingen blev skadad. Jag vill ju självklart undvika att själv dö men också 

rädda så många liv som möjligt. Det var liksom det viktigaste just då. – Deltagare 3 

 

 

Medveten Fokusering 

Medveten fokusering beskrevs handla om att individen har full fokus på momentet som ska göras 

just då och samtidigt blockera ut alla yttre störningar. Man ger då något sin odelade 

uppmärksamhet. Deltagarna beskrev medveten fokusering i form av att ignorera allt utanför det de 

jobbade med, att de hade full fokus på det dem hade framför sig och tänkte på handlingarna som 

utfördes.  

Det kan man ju märka på jobbet ibland om man håller på med en kund och sen är det någon 

annan som man känner som är bredvid så ser jag inte ens den personen för jag är så otroligt 

koncentrerad på den kunden jag hjälper. - Deltagare 2 

Det är som att allt annat blir bakgrundsljud, och jag blockerar allt vid sidorna och det jag 

har framför mig blir kristallklart och jag ser liksom bara personen jag tränar med. Allt annat 

blir grått och det blir som en strömbrytare man slår av. - Deltagare 6 

När jag kör bil och fokuserar på körningen och vägen. Då blockerar jag ut ljuden i 

bakgrunden och lägger ner all fokus på vad jag gör, och släpper allt yttre för att hålla 

fokusen på det jag gör just då. – Deltagare 3 

 

Diskussion  

 

Resultatdiskussion  
 

Syftet med denna studie var att få en ökad och djupare förståelse för koncentration under stress 

och hitta gemensamma egenskaper som bidrar till koncentration i stressfyllda situationer. Efter att 

fem komponenter hade hittats så visade det sig att det finns tydliga steg som tas och känslor som 

upplevs under processen av att behålla koncentrationen under stress vilket belystes i 

resultatet. Resultatet från denna undersökning har visat att dessa fem komponenter som har hittats 

existerar i någon sorts form när individer försöker koncentrera sig under stress.  

Den första komponenten motivation kunde kopplas tillbaka till Thomas et al. (2010) studie som 

beskrev hur positiva känslor som spänning och lycka hade ett starkt samband med en bättre 

koncentrationsförmåga.  

Den andra komponenten krav gick att koppla tillbaka till Maruo et al. (2017) undersökning som 

nämndes tidigare, där teorin beskrev hur förväntningar påverkade universitetsatleters prestationer 

och antalet neurala fel som skedde.  
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Den tredje komponenten kontroll gick att koppla tillbaka till Brooks et al. (2017) studie som 

nämndes tidigare, där teorin beskrev hur individer kan ta kontroll när det behövs genom de fyra 

teknikerna som nämndes i studien.  

Den fjärde komponenten prioritering kunde inte kopplas till tidigare studier då ingen studie som 

nämnde komponenten i någon sorts form hittades. 

Den femte och sista komponenten medveten fokusering gick att koppla tillbaka till Jarosz & 

Wileys (2012) studie som beskrev hur arbetsminnet och uppmärksamheten kan bidra till bättre 

problemlösningsförmåga samt lättare kunna blockera ut yttre störningar.  

Även aktiviteterna i hjärnan i form av adrenalin och dopamin som beskrevs av deltagarna gick att 

koppla tillbaka till Saavedras (1982) studie där han tog upp kopplingen mellan upplevelsen av 

stress och adrenalin och dopaminnivåerna. Dessa fem komponenter beskriver inte stegen som tas 

i ordning utan beskriver stärkande förutsättningar för att vara koncentrerad under upplevelsen av 

stress. Det visade sig även att som det nämndes i inledningen så fanns det aktiviteter i hjärnan som 

stresshormonet adrenalin där detta hade en effekt på koncentrationsförmågan, där för hög 

adrenalinkick kunde orsaka panik. Detta visade sig inom komponenten kontroll där deltagarna 

beskrev hur de försökte kontrollera adrenalinet i kroppen så att dem kunde hålla sig lugna.  

     Det visade sig även att ämnet dopamin kunde identifieras som en del av komponenten 

motivation då den komponenten innefattar känslan av belöning, och eftersom dopamin även 

beskrivs som belöningshormonet så går det att anta att dopamin hade en effekt på processen av att 

behålla koncentrationen under stress.  Eftersom både adrenalin och dopamin endast nämndes ytligt 

i denna studie så uppmuntras därför vidare forskning gällande detta ämne till framtida forskare för 

att undersöka kopplingen mellan hormonerna och koncentrationsförmågan på en djupare nivå.  

     Eftersom det endast var tolv deltagare med i denna studie så går det att se potentiella hot mot 

överförbarheten och giltigheten av studien då resultatet kan visa sig bli annorlunda om studien 

repeteras med andra individer. Detta är på grund av det finns en chans att de tolv som plockades 

till denna studie tycker och tänker på samma sätt. Fler deltagare hade hjälpt studiens reliabilitet 

samt giltighet och överförbarhet, dock på grund av tidsbristen så blev endast tolv deltagare möjligt. 

     Resultatet har gett svar på frågeställningen som handlade om vad som bidrar till att individer 

med särskild erfarenhet utav stress kunde koncentrera sig under denna stress. Resultatet gav då 

svar på frågeställningen i form av fem gemensamma teman som hittades vilket beskriver olika 

bidragande faktorer som hjälper eller förstör koncentrationen under stress.  

Resultatet som har presenterats i denna studie kan potentiellt bidra till en förbättrad förståelse för 

vad det är som hjälper folk att koncentrera sig under upplevelsen av stress och därmed en djupare 

lära i allmänhet om koncentration och stress. Den ökade förståelsen för fenomenet kan i sin tur 

bidra till förbättrat stöd åt människor som har svårt att hantera stress och som har 

koncentrationssvårigheter. Detta resultat kan då bidra till förbättrad hantering av koncentration och 

stress. Det som har presenterats i resultatet är en klarare bild av vad som bidrar till att kunna 

koncentrera sig under stress, men eftersom det är ett stort område så finns det fortfarande mycket 

att avtäcka som då uppmuntrar fortsatt forskning inom ämnet. 
 

Metoddiskussion  
 

Förförståelsen av koncentration och svårigheter med koncentration var en stark motiverande faktor 

som uppmuntrade läsning av tidigare studier gällande koncentration och stress. Forskningen inom 

detta ämne visade sig vara tunt och därför belystes det att det fanns en potentiell kunskapslucka.  

Deltagarna som var med i undersökningen varierade mellan åldrarna 21-60 vilket anses vara en 

styrka inom studien då urvalet inte blev för dominerat av varken unga eller äldre människor. Även 
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uppdelningen av kön i studien blev bättre än förväntat och anses vara en styrka då målet var att ha 

ungefärlig jämn uppdelning av män och kvinnor och resulterade i sex män och sex kvinnor. 

Tidsbristen orsakade dock problem med processen av att få tag på deltagare då ett flertal individer 

visade initialt intresse men drog ut på tiden när ett mötestillfälle skulle planeras vilket tvingade 

vidare sökning av andra deltagare istället. Även tiden för att hitta folk från början visade sig vara 

mer krävande än förväntat då de sista deltagarna intervjuades precis vid slutet av april vilket var 

mycket senare än planerat. De flesta intervjutillfällena var relativt lugna och flöt på utan några 

riktiga avbrott. Vid två av de tolv intervjutillfällena så blev det dock en del störningar av kollegor 

till deltagaren då intervjuerna tog plats på bland annat deltagarnas arbetsplats, även störningar av 

stora fordon som körde fram och tillbaka skedde. Detta ledde till att deltagarna tappade bort sig 

och fick ta om vissa punkter som diskuterades men det var inga alvarliga avbrott som skedde. Efter 

att intervjuerna var genomförda ansågs det av forskarna vara värt att upprepa dem etiska 

riktlinjerna och deltagarnas rättigheter ytterligare en gång. Detta gjordes för att försäkra 

deltagarnas godkännande även efter intervjuerna men också för att ge dem en chans att säga ifrån 

ifall de kände sig obekväma efter intervjuerna och inte ville att svaren skulle användas. 

Intervjuerna blev kortare än förväntat då några av deltagarna gav väldigt korta svar även efter flera 

följdfrågor som var spontana försök att få mer nyanserade och djupare svar. Intervjuguiden hade 

kunnat innehålla fler förberedda uppföljarfrågor istället för spontana uppföljarfrågor som det blev 

under intervjuernas gång. På grund av svårigheterna som kom upp med att få ut djupa svar så 

uppnåddes inte en total mättnad från alla intervjuer. Dock anses undersökningen i helhet ha uppnått 

en god mättnad då undersökningen i slutändan kunde producera ett resultat och svar på 

frågeställningen.  

     Under transkriberingsprocessen fanns två intervjuer som var mer komplicerade att transkribera 

än andra då de två var på engelska. Detta ledde till en längre transkriberingsprocess då det behövde 

översättas samtidigt som det transkriberades. Efter att alla transkriberingar hade 

meningskoncentrerats och de fem komponenterna hade hittats så var planen först att göra ett 

interbedömarreliabilitetstest där andra forskare skulle få läsa igenom en av transkriberingarna och 

sedan fylla i en förberedd lista för att se ifall samma komponenter hade lyfts fram. Detta planerades 

att genomföras för att förstärka studiens reliabilitet. Detta gjordes dock aldrig på grund av att tre 

av de tolv deltagarna var väldigt tydliga med att dem absolut inte ville att någon annan än forskarna 

skulle ha tillgång till deras intervju. Hade ett interbedömarreliabilitetstest ändå utförts så hade 

studien brutit emot de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017). En gemensam bedömning 

resulterade i att även fast nio av tolv deltagare inte specifikt yttrade om att intervjun inte skulle 

vara tillgänglig till andra individer utöver forskarna så hade konfidentialitetskravet ändå brutits 

(Vetenskapsrådet, 2017). Med detta i åtanke så blev valet att avstå från att genomföra 

interbedömarreliabilitetstestet och istället endast belysa faktumet att reliabiliteten i denna studie 

inte har testats som först var planerat. Andra potentiella metoder som hade kunnat användas till 

denna studie var bland annat observationer och öppna enkäter. Dessa metoder hade dock inte varit 

lika givande som djupintervjuer som användes i denna studie på grund av att deltagarna aldrig 

hade fått spontana uppföljarfrågor som potentiellt kan få fram värdefull information. Bristen med 

metoden som användes i denna studie var bland annat svårigheten av att hitta tillfällen för 

intervjuerna. Även reliabiliteten som vanligtvis testas efter datainsamlingsprocessen blev ett 

problem i denna undersökning på grund av att intervjuerna blev för personliga vilket hindrade ett 

interbedömarreliabilitetstest. I helhet anses denna metod ändå vara rätt val för denna typ av 

undersökning, vilket hade blivit svårt att göra med en kvantitativ metod. Resultatets överförbarhet 
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går även att ifrågasättas på grund av bristen av deltagare som nämndes tidigare men även på grund 

av de specifika sammanhangen som deltagarna berättade om och var med om. 

 

Överförbarhet & Giltighet  
 

Studiens överförbarhet anses vara möjlig men svår, bland annat på grund av bristen på deltagare 

vilket var tolv stycken, bristen på mättnad från intervjuerna men även på grund av svaren som var 

subjektiva och situationsbaserade. Dock går det att göra en analytisk generalisering med hjälp av 

urvalet vilket var en jämn fördelning av män och kvinnor men även med hjälp av den breda 

variationen av åldrar och yrken. Studien anses även ha en relativt god användbarhet i praktiken 

inom det område som har studerats på grund av resultatets gemensamma essens, d.v.s 

komponenternas gemensamma egenskaper som hittades hos alla deltagare. 

 

Förslag på framtida studier 

Avslutningsvis går det att upplysa om att denna undersökning har fokuserat på koncentration under 

stress men har även belyst koncentration och stress oberoende från varandra i olika former. Denna 

studie har producerat fram fem bidragande faktorer eller som benämns i studien som fem 

komponenter till att kunna koncentrera sig under stress och detta går att studera vidare på en 

djupare nivå. Förslag på framtida forskning kan vara att studera kopplingen mellan dessa fem 

komponenter och om det finns ett samband mellan komponenterna d.v.s för att se hur 

komponenterna är länkade med varandra. Det rekommenderas då att framtida studier tar upp dessa 

fem komponenter och tittar på hur komponenterna och deras egenskaper påverkas av varandra 

under stress och om de sker i en viss ordning. Ytterligare förslag på framtida forskning kan även 

vara att studera aktiviteter, reaktioner och hormoner i hjärnan som ämnena adrenalin och dopamin. 

Dessa ämnen kan studeras på en djupare nivå för att undersöka den potentiella kopplingen mellan 

dessa ämnen och koncentrationsförmågan under stress. Eftersom det inte gick att veta specifika 

detaljer om situationerna deltagarna syftade på vilket också påverkade studiens överförbarhet så 

uppmuntras detta som ett fördjupningsområde till framtida studier. Det skulle då vara av intresse 

att studera och jämföra förhållanden mellan olika stressfyllda situationer som deltagarna har varit 

med om. 
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