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Sammanfattning 
 

Arbetsrelaterad ohälsa är något som ökar bland befolkningen och leder till konsekvenser på individ- 

grupp och samhällsnivå. Stress och aktivitetsobalans är faktorer som är förknippade med en lägre 

upplevelse av välbefinnande och som kan vara tänkbara orsaker bakom arbetsrelaterad ohälsa. I det här 

examensarbetet är bristen eller tillgången av aktivitetsbalans och stress centrala begrepp. Syftet: 

Beskriva självskattad aktivitetsbalans och stress hos anställda på ett företag i södra Sverige. Metod: 

Detta gjordes genom en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av demografiska frågor, bakgrundsfrågor 

om stress och instrumentet Occupational Balance Questionnaire [OBQ]. 102 anställda i åldrarna 18–65 

år besvarade enkäten. Resultat: Det fanns en signifikant korrelation mellan låg skattning i OBQ och 

att man lägger för mycket tid på hushållsarbete. 61 % av respondenterna angav att de ofta eller alltid är 

stressade på arbetet. Resultatet visade också en generell signifikant korrelation mellan OBQ och 

upplevelse av stress i hemmet och på arbetet, vilket skulle kunna påvisa att aktivitetsbalans och stress 

hänger samman. Slutsats: Fler studier behövs bland annat inom andra yrkesområden och främst i 

kvinnodominerande yrken då det är just kvinnor som drabbas av arbetsrelaterad stress och upplever 

lägre aktivitetsbalans. Arbetsterapeuter skulle behöva kartlägga kvinnors aktivitetsmönster för att hitta 

orsaker bakom aktivitetsobalans och upplevd stress och skapa förutsättningar för att arbeta 

förebyggande, hälsofrämjande och främja en bättre aktivitetsbalans i vardagen. Ju mer vi vet om vad 

som orsakar aktivitetsobalans bland samhällets arbetande individer, desto bättre förutsättningar skapas 

till ett friskare arbetsliv. 

 

Nyckelord: Arbetsrelaterad ohälsa; Arbetsrelaterad stress; Arbetsrehabilitering; Arbetsterapi; 

Occupational Balance Questionnaire (OBQ)    
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Summary 

 
Title Perceived activity balance and stress among employees at a company.    

 
Work-related illnesses are increasing over time, which has important individual and community level 

consequences. Two possible causes of work-related illness are stress and occupational imbalance, both 

of which are associated with a lower level of well-being. This thesis examines the two concepts of 

occupational balance and stress. Purpose: The purpose is to describe occupational balance and 

experiences of stress among employees at a larger company in the southern parts of Sweden. Method: 

This is done through a quantitative cross-sectional study which included demographic questions, 

background questions on stress, and the Occupational Balance Questionnaire [OBQ]. Overall, 102 

employees aged 18-65 answered the questionnaire. Results: The results show a significant association 

between low estimation in OBQ and the experience of spending too much time on household work. 61% 

of the respondents indicated that they are often or always stressed at work. The results also show a 

general significant association between OBQ and the experience of stress at home and at work, which 

could suggest that occupational balance and stress are correlated. Additional research is needed in other 

occupational areas, and particularly in women-dominant professions; women are more effected by 

work-related stress than men and experience a lower occupational balance. Conclusion: Occupational 

therapists can play a critical role in assessing women’s activity patterns to determine what causes the 

imbalance and perceived stress. The occupational therapist can then create conditions for preventive 

work, health promotion and promote a better occupational balance in everyday life. The more we know 

about what causes occupational imbalance among the working population in our society, the better 

conditions we get to create a healthy working life.  

 

Keywords: Occupational Balance Questionnaire (OBQ); Occupational therapy; Work-related illnesses; 

Work rehabilitation; Work-related stress 
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Bakgrund 

Arbete som sysselsättning har främst en positiv inverkan på människors hälsa. Ett arbete är något som 

ingår i veckans aktiviteter och utgör då en del av en persons aktivitetsmönster, det vill säga hur vardagen 

ser ut (Erlandsson & Persson, 2014). Det ger en inkomst som kan användas till att finansiera 

grundläggande saker som mat, kläder, sjukvård och boende, men även resor och nöjen. Ett arbete skapar 

en struktur i vardagen och för många är arbetet en god källa till sociala kontakter (Hensing, 2015). Att 

bidra med något till samhället genom att arbeta ökar känslan av sammanhang [KASAM] (Medin & 

Alexandersson, 2000) och skapar ett mervärde hos individen (Hensing, 2015). En vardag utan arbete 

kan påverka hälsan negativt genom till exempel ekonomiska och emotionella förluster (Bertilsson, 

2013), samtidigt som ett arbete i sig kan skapa arbetsrelaterad stress, som just nu ökar i det svenska 

samhället (Arbetsmiljöverket, 2016a). 

 

Arbetsrelaterad stress drabbar både kvinnor och män och särskilt yrkeskategorier som arbetar med 

människor (Astvik och Melin, 2012). Förutom att individen drabbas negativt av stress och andra 

psykiska besvär så drabbas även arbetsplatsen genom exempelvis ett sämre arbetsutförande vilket leder 

till en lägre produktionsnivå (Yong, Nasterlack, Pluto, Lang & Oberlinner, 2012; Astvik & Melin, 2012; 

Bertilsson, 2013). På kort sikt kan stress leda till beteende- och humörförändringar (Astvik & Melin, 

2012) och på lång sikt kan det leda till allvarligare fysiska besvär som påverkar aktivitetsutförandet 

negativt (Stressmottagningen, 2017), såsom sömnbesvär, hjärtklappning, kognitiva störningar och 

magbesvär (Jensen, 2015).  

 

Under 2016 upplevde ungefär var femte arbetande person besvär till följd av arbetet som påverkade 

antingen arbetet eller hemarbetet (Arbetsmiljöverket, 2016b). En studie av Wayne, Lemon, Hoobler, 

Cheung & Wilson (2016) menar att en så kallad spillover - effekt kan skapas mellan arbetet och familjen, 

vilket innebär att arbetet tar för mycket tid även efter arbetstid som då kan skapa konflikter i 

familjerelationerna. Att ha konflikter hemma kan i sin tur leda till emotionell utmattning som kan 

påverka arbetet negativt. Förutsättningen för att uppleva en god hälsa och minimera upplevelsen av 

stress har visat ett samband med upplevelsen av aktivitetsbalans, dock behövs det fler studier på detta 

(Håkansson & Wagman, 2014).  

 

Enligt forskning blir kvinnor oftare sjukskrivna än män på grund av psykiska besvär såsom stress 

(Koopmans, Roelen, Bültmann, Hoedeman, Van Der Klink &, Groothoff, 2010; Nystuen, Hagen & 

Herrin, 2001). I en studie av Håkansson, Dahlin-Ivanoff och Sonn (2006) som studerat kvinnor med 

stressrelaterade besvär, framkom det att upplevelse av aktivitetsbalans handlade om att kunna ägna sig 

åt vad de tyckte var aktiviteter som upplevs som meningsfulla (Erlandsson & Persson, 2014). Kvinnorna 

i studien uppgav att upplevelsen av aktivitetsbalans hade stärkt deras självkänsla och känsla av kontroll. 

När de upplevde en brist på aktivitetsbalans ledde det till känsla av överbelastning. I en studie av 

Håkansson och Ahlborg (2010) framkom det också att kvinnor prioriterar att ha energi över till 

meningsfulla aktiviteter för att uppleva en god hälsa, och att män istället främst prioriterar en stressfri 

arbetsplats.  

 

Aktivitetsbalans 

Författarna har valt att studera aktivitetsbalans och upplevd stress hos individer i arbete. En definition 

av aktivitetsbalans är individens subjektiva upplevelse av rätt mängd och rätt variation av aktiviteter 

(Wagman, Håkansson & Björklund, 2012) och det är denna definition som examensarbetet kommer att 

utgå ifrån. Genom att undersöka upplevd stress och aktivitetsbalans och söka orsaksfaktorer till detta 

kan möjligheter uppstå för arbetsterapeuter att arbeta förebyggande på samhälls-, grupp- och 

individnivå (Erlandsson & Persson, 2014; Jensen, 2015; Håkansson & Wagman, 2014).  Enligt en 

rapport från Försäkringskassan (2013) borde en stor del av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa ske 

på arbetsplatserna. För att kunna arbeta förebyggande och sätta in insatser i tid måste orsakerna bakom 

arbetsrelaterad ohälsa i befolkningen först utredas (Jensen, 2015). En arbetsterapeut har här en viktig 
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kompetens inom arbetsrehabilitering och aktivitetsutförande och kan skapa möjligheter för att minska 

sjukfrånvaro på grund av stress och aktivitetsobalans (Jensen, 2015). Ett förebyggande arbete sänker 

kostnaderna som uppstår på grund av stressrelaterade sjukskrivningar och produktionsbortfall (Jensen, 

2015), vilket gynnar individen, organisationen i fråga och hela samhället.  

 
Balans mellan utmanande och återhämtande aktiviteter är en förutsättning för upplevd hälsa 

(Håkansson & Wagman, 2014). Aktivitetsbalans utgår i sin tur från tre olika perspektiv: Olika 

aktivitetsområden (exempelvis arbete, fritid eller familjeaktiviteter), aktiviteter av olika karaktär 

(exempelvis lustfyllda, vilsamma eller fysiskt krävande) samt tidsanvändning (den tid som spenderas på 

aktiviteten) (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012). Aktivitetskategorierna kan delas in olika 

beroende på sitt sammanhang, exempelvis personlig vård, boende, arbete och fritid, eller personliga 

behov, lönearbete, hushållsarbete och fritid (Erlandsson & Persson, 2014). Hur aktiviteterna än delas in 

är det en förutsättning för upplevd hälsa att uppleva en balans mellan de olika aktivitetskategorierna 

(Erlandsson & Persson, 2014).  

 

Dagens samhälle där arbetet får ta allt mer plats och de återhämtande aktiviteterna prioriteras bort 

utgör en riskfaktor för hälsan, menar Håkansson och Wagman (2014a). Detta undersöker Svenska 

Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa [SLOSH] som påbörjades 2006. 

Studien har tusentals deltagare vid varje mätning och ämnar undersöka sambandet mellan 

arbetsmarknaden, arbetsmiljön, pensionen och hälsan i Sveriges befolkning, och därmed öka kunskapen 

om risker för sjukdomar och annan ohälsa på grund av omständigheter i livet både i och utanför arbetet. 

Studien har hittills kunnat presentera att det framkommit svårigheter i att kombinera arbetsliv och 

familjeliv, vilket kan vara en förutsättning för att uppleva aktivitetsbalans. Studien som är fortlöpande 

förväntas att på sikt bidra till att öka kunskapen om riskerna för sjukdom och ohälsa och på så sätt ge 

bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv (SLOSH, 2017). I en studie av Håkansson, Dahlin-Ivanoff och 

Sonn, (2006) har relationen mellan personliga meningsfulla aktiviteter och upplevd balans i vardagen 

visat sig innebära en känsla av hanterbarhet och kontroll. Studien identifierar även ett statistiskt 

samband mellan balans i vardagen och välbefinnande. Även en amerikansk studie från 2013 har 

identifierat sambandet mellan upplevd balans i livet och minskad känsla av stress (Matuska, Bass & 

Schmitt, 2013). Wagman, Håkansson, Matuska, Björklund och Falkmer (2012) har undersökt 

livsbalansen hos vuxna personer som arbetar och delat in begreppet i fyra dimensioner: aktivitetsbalans, 

balans i kropp och sinne, balans i relation till andra och tidsbalans.  

 

Kvinnor upplever aktivitetsobalans i större utsträckning än män (Erlandsson & Persson, 2014). En 

tänkbar orsak till detta kan grunda sig i det högkomplexa aktivitetsmönster som framkommit hos just 

kvinnor (Erlandsson & Persson, 2014; Försäkringskassan, 2014). Ett högkomplext aktivitetsmönster är 

när man har väldigt många parallella aktiviteter och så kallade “dubbelarbetande” kvinnor tillhör den 

här gruppen. Wieclaw, Agerbo, Mortensen och Bonde (2006) menar att höga emotionella krav, 

oregelbundna arbetstider eller konflikter mellan arbete och hemmaliv är bidragande orsaker till psykisk 

ohälsa på arbetet som kan leda till sjukfrånvaro. I dagens samhälle arbetar kvinnor och män ungefär i 

lika stor utsträckning, men fördelningen mellan det obetalda arbetet i hemmet skiljer sig fortfarande en 

hel del mellan könen. Detta då kvinnan i större utsträckning till exempel lagar mat, städar och tar hand 

om barnen (Statistiska centralbyrån, 2016).  

 

I en studie av Wagman och Håkansson (2014b) där instrumentet Occupational Balance Questionnaire 

(OBQ) använts, framkom det att kvinnor som hade barn skattade sin aktivitetsbalans lägre än kvinnor 

utan barn. Kvinnor med ett högkomplext aktivitetsmönster, som karaktäriseras av att de påbörjar och 

genomför flera aktiviteter samtidigt, har visat sig ha en lägre nivå av upplevd hälsa än kvinnor med ett 

mindre komplext aktivitetsmönster (Erlandsson & Persson, 2014). Erlandsson och Persson (2014) ger 

exempel på att kvinnor i större utsträckning gör flera saker samtidigt och det är inte ovanligt att det sker 

ständiga avbrott och ändrade planer under tiden. Att ha för många parallella aktiviteter och frekventa 

avbrott i sitt aktivitetsmönster är förknippat med ökad risk för att uppleva ohälsa (ibid). 
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Idag är den forskning som finns inom området aktivitetsbalans begränsad och det finns därför ett behov 

av fler studier (Wagman, Håkansson & Jonsson, 2015). Att uppleva aktivitetsobalans och stress är 

faktorer som påverkar upplevelsen av hälsa och med samhällets stigande sjukskrivningssiffror på grund 

av arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket, 2016b; Jensen, 2015), är det därför intressant att studera 

aktivitetsbalansen hos arbetande individer inom olika arbetsområden. Då stress är en av de största 

orsakerna bakom arbetsrelaterad ohälsa är det därför också intressant att studera om upplevd stress 

hänger samman med upplevd aktivitetsbalans. Det är också av intresse att undersöka om 

bakgrundsfaktorer såsom kön och familjesituation påverkar hur anställda skattar sin aktivitetsbalans 

och stress.   

Arbetsrelaterad stress 

Varningssignaler på stress och för hög arbetsbelastning kan vara att man tar med sig arbetet hem, inte 

hinner med sina raster och har mycket övertid (Arbetsmiljöverket, 2016a). Genom att ta med sig arbetet 

hem blir det mindre tid över till andra viktiga aktiviteter, såsom återhämtning (Erlandsson & Persson, 

2014), som behövs för att hitta tillbaka till sin vilonivå igen (Aronsson, Ishäll, Göransson, Lindfors, 

Nylén & Sverke, 2015). Stress kan i lagom grad ses som positiv då den stärker individens prestation och 

ökar förmågan av att hantera stress. Det är framförallt när stressen blir långvarig utan återhämtning 

som den blir en riskfaktor för hälsan (Tangen & Conrad, 2009). Det kan vara lika stressande att ha för 

lite att göra som för mycket, till exempel på grund av en sjukskrivning eller arbetslöshet (SLOSH, 

2017).  Stress kan ge både fysiska och psykiska symtom och kvinnor drabbas av psykiska symtom i större 

utsträckning än män (Försäkringskassan, 2014). Kvinnor löper 28% högre risk än män att sjukskrivas 

på grund av stressrelaterade besvär (ibid). Några av symtomen är sömnproblem, oro, ångest och 

depression (Arbetsmiljöverket, 2016a).  

 

I en studie av Persson, Andersson och Eklund (2011) har det framkommit att de viktigaste faktorerna 

för att den anställde ska uppleva välbefinnande och en låg grad av stress och välbefinnande är att vara 

tillfredsställd med sina vardagliga aktiviteter, arbeta i en mindre stressande miljö och känna en 

upplevelse av att ha kontroll i livet. Hur vi mår på arbetet påverkar i sin tur resten av våra aktiviteter. I 

en kohortstudie (Nevanperä et al., 2016) visar resultatet att långvariga och stressrelaterade 

ohälsosamma beteenden i unga år ökar risken för nedsatt arbetsförmåga i medelåldern. Det har även 

visat sig att ett arbetsterapeutiskt fokus på aktivitetsbalans har kostnadseffektiva effekter för samhället. 

Genom att främja hälsan kan detta bidra till att individen kan fortsätta arbeta och detta gynnar den 

ekonomiska situationen för både individ och samhälle (Townsend & Polatajko, 2007).  

Orsaker till arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress ökar i samhället, men det är inte helt fastslaget vad det beror på (Jensen, 2015). 

Enligt Försäkringskassans analytiker Ulrik Lidwall kan orsaker bakom ökningen av psykiska symtom 

kan bero på flera olika faktorer, såsom arbetsgivarens agerande, en läkares bedömning av besvären och 

försäkringskassans beslutsprocess (Försäkringskassan, 2016b).  Arbetsgivarna har en betydande roll i 

rehabiliteringen och vid anpassning av arbetsuppgifter och arbetsmiljö, läkare påverkar 

sjukskrivningssituationen när inte riskerna med sjukskrivning övervägs vid bedömningar av besvären 

och Försäkringskassan kan sakna den kapacitet och de verktyg som krävs när de ska bedöma rätten till 

sjukpenning och genomföra arbetslivsinriktad rehabilitering (Försäkringskassan, 2016a).   

 

Arbetsrelaterad stress är vanligare inom kontaktyrken som till exempel lärar-, vård-, omsorgs- och 

serviceyrken vilka är kvinnodominerande yrken (Försäkringskassan, 2013; Statistiska centralbyrån, 

2017). En studie av Wieclaw, Agerbo, Mortensen och Bonde (2006) visar att ungefär en tredjedel av 

Europas arbetande befolkning är anställda inom just de här tre yrkeskategorierna och löper därför en 

högre risk för att drabbas av stressrelaterad ohälsa än till exempel de som arbetar inom industri.  

 

Arbetsmiljöverket (2016a) nämner för hög arbetsbelastning och brister i den psykosociala miljön som 

huvudorsaker men tar även upp skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska arbetsmiljön. Med 

psykosocial miljö menas samspelet och samarbetet med kollegor och chef på arbetsplatsen (ibid). 
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Arbetsgivaren har ansvaret att se till att resurserna anpassas till arbetets krav (AFS 2015:4). 

Organisatoriska brister kan vara riskfaktorer för individers hälsa (Ryhdén, 2015).  

 

I en studie av Astvik och Melin (2012) framkommer det att en del individer använder sig av 

kompensatoriska strategier när de upplever en aktivitetsobalans och för höga krav i förhållande till deras 

resurser på arbetet. Strategierna innebär att de arbetar tidseffektivt för att hinna få arbetet gjort men att 

de inte klarar av att hålla den kvaliteten som egentligen förväntas och krävs av dem, vilket påverkar både 

dem själva, kunden och arbetsgivaren negativt.  

 

Faktorer som krav, kontroll, och stöd på arbetsplatsen kan ha både en positiv och negativ påverkar på 

den anställdes psykiska hälsa (van der Doef, Maes & Diekstra, 2007). Många krav behöver inte betyda 

något negativt menar Arbetsmiljöverket (2016b) och Erlandson och Persson (2014), så länge inte kraven 

överskrider individens resurser (Grahn, Stigmar, Wåhlin, Kjellberg & Ljungqvist, 2012). I dagens 

samhälle upplever människor över lag ganska höga krav och de kan innefatta såväl fysiska som sociala 

och känslomässiga förhållanden (Erlandsson & Persson, 2014). De kan dels vara arbetsrelaterade, men 

också att ta hand om barn, ha en lyckad fritid med många vänner och att träna och se ut på ett visst sätt 

(SLOSH, 2017; Tangen & Conrad, 2009). Även ärftliga faktorer kan ha en inverkan på hur individer 

hanterar krav. Livsstil eller negativa livshändelser kan också ha betydelse (Försäkringskassan, 2014). 

Följder av arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress kan påverka individen genom att skapa en aktivitetsobalans och ohälsa, som i sin 

tur kan leda till sjukskrivning (Arbetsmiljöverket, 2016b; Persson och Erlandsson, 2014). Sjukfrånvaro 

kan innebära en lägre inkomst, ett sämre förhandlingsläge för lönesamtal och sämre möjligheter till 

kompetensutveckling på arbetsplatsen (Höög, 1991). 

 

Att kvinnor så kallat “dubbelarbetar” har visat sig vara en faktor till arbetsrelaterad stress som leder till 

högre sjukfrånvaro än män (Wayne, Lemon, Hoobler, Cheung & Wilson, 2016) och speciellt efter att de 

blivit föräldrar (Försäkringskassan, 2013). Könsskillnader i sjukfrånvaron börjar från det att det första 

barnet är fött och brukar fortsätta upp till barnet är tre år. Mellan 3 - 8 år är risken lika hög bland män 

och kvinnor (ibid). Således behöver inte den högre sjukfrånvaron bara vara av ondo för kvinnor utan 

kan också vara en bidragande hälsofaktor eftersom tiden hemma kan utnyttjas till återhämtning och ge 

möjlighet till att återskapa aktivitetsbalans (Angelöv, Johansson & Lindahl, 2013; Försäkringskassan, 

2014).  

Teoretisk anknytning - aktivitetsbalans 

Kielhofner (2012) tar i Model Of Human Occupation [MOHO] upp hur våra individuella 

aktivitetsmönster i dagliga livet påverkas av våra individuella förmågor. Modellen är en 

aktivitetsbaserad arbetsterapimodell. Kielhofner (2012) menar att en individs viljekraft, vanebildning 

och utförandekapacitet tillsammans med miljön bildar en helhet av människans aktivitetsutförande. 

Viljekraft kan förknippas med den vilja och det behov en individ har av till exempel aktiviteten att arbeta, 

då arbetet leder till en ekonomisk belöning och kan skapa förutsättningar till andra aktiviteter (ibid). 

Viljekraft handlar också om den drivkraft som finns till att vilja utföra aktiviteten. Det kan handla om 

hur bra man är på sitt arbete och hur betydelsefullt och tillfredsställande arbetet upplevs (ibid). 

Vanebildning handlar om individens rutinmässiga beteende vilket bekräftar vår identitet och säger 

mycket om vilka vi är. Vanor handlar exempelvis om att gå till sitt arbete varje vecka under samma tider 

och träffa samma kollegor. Vanor speglar sig i de roller vi har som anställd, vän eller som förälder. Våra 

roller och vår vilja påverkar också vår utförandekapacitet, det vill säga hur vi utför våra olika aktiviteter, 

men också vilken kapacitet vi besitter rent fysiskt och mentalt för att utföra aktiviteten (ibid). MOHO 

tar även upp miljön som en viktig del i våra aktiviteter då all aktivitet vi utför sker i olika miljöer vilket 

påverkar oss. Miljön kan antingen skapa förutsättningar eller begränsningar till att utföra en aktivitet. 

Alla dessa komponenter samspelar och bildar en helhet i människans aktiviteter (Kielhofner, 2012). 

 



 

8 
 

The value and Meaning in Occupation [ValMO-modellen] (Erlandsson & Persson, 2014) är en annan 

aktivitetsbaserad arbetsterapimodell som beskriver vardagsaktiviteters betydelse för hälsan. ValMO Att 

ha en aktivitetsbalans eller livsbalans är väl känt inom arbetsterapi och handlar om att ha varierade 

aktiviteter med olika symboliska värden och rätt mängd och variation.  Modellen grundar sig i hur vi 

människor påverkas av våra aktiviteter och hur våra aktiviteter ingår i olika kategorier och består av 

olika värden. Aktiviteters olika värden tar ValMO-modellen (Erlandsson & Persson, 2014) upp som delar 

i en värdetriad. Denna triad består av aktiviteter med ett konkret värde, ett sociosymboliskt värde och 

ett självbelönande värde. Aktivitetens värde har i sin tur ett starkt samband med upplevelsen av mening 

i livet, vilket är relaterat till upplevd hälsa. 

 

Erlandsson och Persson (2014) beskriver i ValMO hur arbetet har en viktig betydelse för hälsan och att 

preventiva insatser för stressrelaterade besvär behövs då dagens sjukskrivningar beror på den tidspress 

och obalans som finns i människors vardag. En arbetsterapeutisk rehabilitering utifrån ValMO grundar 

sig i att förstå sig på en hälsosam tidsanvändning för individer. Det är därför av stor vikt att beskriva 

aktivitetsbalans och stress och identifiera riskfaktorer hos arbetande individer. Detta skulle ge varje 

individ bästa möjliga förutsättning för att uppleva en god hälsa i sitt vardags- och arbetsliv.  
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Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva självskattad aktivitetsbalans och stress hos anställda på ett 

större företag i södra Sverige. 
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Material och metod 

Urval/undersökningsgrupp 

Designen för det här examensarbetet var kvantitativ och metoden var en tvärsnittsstudie. Ett 

konsekutivt bekvämlighetsurval gjordes (Kristensson, 2014). Inklusionskriterier för urvalsgruppen var 

att de skulle vara anställda på företaget.  

Datainsamlingsinstrument 

Enkäten togs fram med stöd från Kristensson (2014) och Hagevi och Viscovi (2016) och bestod av 

försättsblad, informationsbrev, bakgrundsfrågor, samt instrumentet OBQ. Enkätens bakgrundsfrågor 

handlade om arbetsområde, sysselsättningsgrad, ålder, kön, civilstånd och antal hemmaboende barn (se 

bilaga 1).  

För att undersöka individers upplevelse av aktivitetsbalans har instrumentet Occupational Balance 

Questionnaire [OBQ] (Wagman & Håkansson, 2014b) valts att användas. OBQ undersöker individens 

tillfredsställelse av mängd och variation av aktiviteter. Instrumentet är under utveckling, men tester har 

hittills visat hög validitet och reliabilitet. Instrumentet grundas på resultat från tidigare forskning i form 

av uppfattningar om balans i olika befolkningsgrupper och kan ge indikationer på vilka faktorer som 

skapar upplevelsen av obalans hos individerna i urvalsgruppen (ibid). Frågorna berörde självupplevd 

stress i hemmet, självupplevd stress på arbetet, samt tidsfördelningen av hushållssysslor och skattades 

på ordinalskala noll till fem, där noll är Aldrig och fem är Alltid. Även datan från OBQ samlas in med 

hjälp av kvalitativa variabler med tretton påståenden på en ordinalskala noll till fem, där noll är tar helt 

avstånd och fem är instämmer helt. Rutor fylls i utefter hur det stämmer överens med individens 

nuvarande situation. Exempel på ett sådant påstående är: “Jag har balans mellan sådant jag gör i 

huvudsak för andra och sådant jag gör i huvudsak för min egen skull”. Hög aktivitetsbalans ger ett 

högt poängresultat. Minimumpoängen är noll och maxpoängen är 65.  

Tillvägagångssätt  

Ansvarig på HR (human resources)-avdelningen på företaget kontaktades för att få tillstånd till att 

genomföra enkätundersökningen. Efter detta skickades en kort information om enkäten och syftet med 

undersökningen ut i ett veckobrev av cheferna för de olika avdelningarna tillsammans med bilder på 

författarna för att de anställda skulle känna igen studenterna vid utdelningen. Författarna delade 

personligen ut enkäterna till förbipasserande anställda under fem vardagar, en lördag och en söndag vid 

olika tidpunkter. Under dessa dagar gavs muntliga påminnelser till de anställda.  

Datainsamling 

Efter utdelningen av enkäterna har deltagarna själva lagt sina besvarade enkäter i en låst trälåda 

placerad vid in- och utgången till företaget med texten “enkäter” och ett utskrivet informationsbrev med 

bild på författarna. Lådan tömdes varje dag och enkäterna förvarades därefter i ett låst skåp hemma hos 

en av författarna.  

Databearbetning 

Efter insamling av ifyllda enkäter sammanställdes datan och bearbetades i dataanalysprogrammet IBM 

SPSS Statistics, version 21, (Wahlgren, 2012) genom beskrivande och jämförande statistik (Ejlertsson, 

2012). Resultaten från OBQ har kodats där varje svarsalternativ omvandlas till siffror från noll till fem 

då detta rekommenderas av instrumentets upphovsmän (Wagman & Håkansson, 2014b). 

 

Då datan består av kvalitativa variabler på ordinal- och nominalskala är det lämpligt att använda det 

icke-parametriska testet Spearman’s Rank Correlation. Testet användes för att genomföra en 

sambandsanalys mellan aktivitetsbalans, självupplevd stress, och variabler såsom ålder, kön, civilstånd, 

antal barn, arbetsområde och hemarbete. Mann Whitney U-test användes för att jämföra grupper 

(Kristensson, 2014). 
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Etiska överväganden 

Ansvar har tagits för deltagarnas välbefinnande och att de behandlats med respekt (Kristensson, 2014). 

Individskyddskraven har följts genom att informera om syftet med studien, att det är frivilligt att delta 

och att deltagaren närsomhelst kan avbryta sitt deltagande utan att det kommer påverka dem negativt 

(Ejlertsson, 2012; Kristensson, 2014). Deltagarna informerades genom ett informationsbrev om att 

studien endast sker i utbildningssyfte och lämnade själva sitt samtycke till att medverkan i studien 

genom att besvara enkäten. Deltagarna var anonyma och svaren kan inte härledas till en enskild individ. 

Enkäterna samlades in i en låst låda. Vidare har studenterna tagit hänsyn till de etiska principerna 

(Ejlertsson, 2012) där risken för att skapa obehag eller skada för någon inte överstiger nyttan med 

examensarbetet. Ingen etisk prövning till etikprövningsnämnden behövde genomföras då det är ett 

examensarbete på kandidatnivå. Examensarbetet har istället genomgått en etisk egengranskning 

(Jönköping University, 2017). 

  



 

12 
 

Resultat 

Demografiska data 

Totalt var det 102 respondenter, varav 31 var män och 71 var kvinnor. De flesta av respondenterna 

jobbade inom försäljning (42,2%) och minst antal jobbade inom logistik (6,9%). De flesta jobbade heltid 

(54,9%) eller deltid (27,5%) övriga arbetade visstid. Flest respondenter befann sig i ålderskategorin 30 

- 49 år följt av 18–29 år. De flesta var gifta eller sambos och 35,2 procent av respondenterna hade barn 

under 18 år som bodde hemma (missing value n=1). Vanligast bland respondenterna var att ha två barn 

(15%). 

 

Tabell 1. Demografisk data 

 
  Antal (n =102) Procent (%) 

Kön    
 Man 31 30 
 Kvinna 71 70 
Ålder    
 18–29 år 42 41 
 30–49 år 50 49 
 50–64 år 10 10 
Civilstånd    
 Gift 37 36 
 Sambo 41 40 
 Särbo 1 1 
 Singel/ensamståen

de 
23 23 

Barn hemma under 18 år*    
 Ja 36 35 
 Nej 65 64 
Sysselsättningsgrad    
 Heltid 56 55 
 Deltid 28 28 
 Halvtid 3 3 
 Visstid 14 14 
Område    
 Försäljning 43 42 
 Restaurang 14 14 
 Kontor 40 39 
 Logistik 7 7 
    

*Missing 1 

Frågor om stress 

Av 102 respondenter skattade 61 personer (60 %) att de ofta eller alltid var stressade på sitt arbete, vilket 
var fler än de som ofta eller alltid var stressade hemma (n=39, missing value n=1).  Hälften av 
respondenterna (50 %) angav att de ofta eller alltid lade för mycket tid på hushållsarbete. Mann Whitney 
U-test användes för att jämföra män och kvinnors skattningar. Som presenteras i Figur 1 och 2 är det 
som skiljer sig mellan de båda grupperna framförallt att kvinnor skattat en högre på alla frågor om 
stress. På arbetet skattade 63,4 procent av kvinnorna att de ofta eller alltid var stressade, och bland 
männen var det 51,6 procent. 45 procent av kvinnorna skattade att de ofta eller alltid var stressade 
hemma, jämfört med männens 22,6 procent. 54,9 procent av kvinnorna skattade att de ofta eller alltid 
lade för mycket tid på hushållsarbete jämfört med männens 38,8 procent. 
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Figur 1. Skattning av upplevd stress hos män (n=31) 

 
 

 
 

Figur 2. Skattning av upplevd stress hos kvinnor (n=71)  
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OBQ 

Medianen har använts som spridningsmått för att beskriva resultatet från OBQ. På samtliga 13 

påståenden blev medianen tre och på totala poängen för hela OBQ blev den 40. Kvartilavståndet blev 

Q1 = 29,50 – Q3 = 44,50. Lägsta totalsumman på OBQ var ett och högsta totalpoäng var 65. Den 

maximala spridningen hamnade mellan noll till fem precis som skalan är uppbyggd. Ca 30 procent av 

respondenterna skattade 32,5 poäng (hälften av totalpoängen på 65) eller lägre på den totala OBQ – 

poängen. Skillnaden mellan könen presenteras i Tabell 2. Bland annat hade poängspannet en större 

spridning bland kvinnorna än männen då kvinnorna hade både den lägsta och högsta totalpoängen. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan männen och kvinnornas skattning av aktivitetsbalans. 

Däremot framkom en signifikans mellan respondenternas totala skattning i OBQ och de tre frågorna 

om stress (se Tabell 3). I Tabell 3 fanns en signifikant korrelation mellan respondenter med 

hemmaboende barn under 18 år och aktivitetsobalans samt hög skattning på samtliga frågor om stress.  
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Tabell 2. OBQ-poängskillnad mellan kvinnor och män 
 Kvinnor (67)  Män (30)  P-värde** 

 Min-Max 
(0–5) 

Median Min-Max 
(0–5) 

Median  

Totalt: 1–65 39 9–55 43  

1. Balans mellan att göra saker för andra och för min egen skull 0–5 3 0–5 4 0,089 

2. Uppfattning om att aktiviteterna är meningsfulla 0–5 3 0–5 3 0,794 

3. Tid att göra saker som jag vill 0–5 3 0–5 4 0,714 

4. Balans mellan arbete, hem, familj, fritid, vila och sömn 0–5 3 0–5 3 0,580 

5. Balans mellan att göra aktiviteter ensam eller ihop med andra 0–5 3 0–5 3 0,145 

6. Lagom mycket att göra en vanlig vecka 0–5 3 0–5 3 0,866 

7. Tillräckligt med tid för saker som måste göras 0–5 3 0–5 3 0,543 

8. Balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma aktiviteter 0–5 3 0–5 3 0,147 

9. Nöjd med tiden som läggs på olika saker i vardagen 0–5 3 0–5 3 0,280 

10. Nöjd med antal aktiviteter under en vanlig vecka 0–5 3 0–5 3 0,275 

11. Balans mellan aktiviteter jag måste göra och sådant jag vill 0–5 3 0–5 3 0,045 

12. Balans mellan aktiviteter som ger energi och tar energi 0–5 3 0–5 3 0,425 

13. Nöjd med tiden jag lägger på vila, återhämtning och sömn 0–5 3 0–5 3 0,607 

 

*Bortfall av fem respondenter då dessa inte skattat samtliga påståenden 
**Signifikansnivå <0,001 
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Det finns en signifikant korrelation mellan frågorna om stress och OBQ. Korrelationen var 
högst mellan OBQ – poäng och upplevelsen av att vara stressad hemma och att lägga för 
mycket tid på hushållssysslor (se Tabell 3). 
 
Tabell 3. Signifikant korrelation mellan frågor om stress och OBQ 
 

 

 

Stressad 

hemma 

Stressad 

på 

arbetet 

För mycket tid 

på 

hushållssysslor 

Hemmaboende 

barn under 18 år 

OBQ-skattning 

  

Stressad hemma 

 

. 0,002* 0,000* 0,012* 0,000* 

Stressad på 

arbetet 

 

0,002* . 0,163 0,061 0,002* 

För mycket tid på 

hushållssysslor 

 

0,000* 0,163 . 0,032* 0,000* 

Hemmaboende 

barn under 18 år 

 

0,012* 0,061 0,032* . 0,004* 

OBQ-skattning 

 

0,000* 0,002* 0,000* 0,004* . 

*Signifikansnivå <0,05 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna till examensarbetet valde att undersöka upplevd stress och aktivitetsbalans hos personer 

som arbetar för att bidra till den forskning som behövs i det förebyggande arbetet mot arbetsrelaterad 

stress. 

 

Valet att genomföra en tvärsnittsstudie grundar sig i att metoden lämpar sig bäst vid kartläggning och 

jämförelser av grupper, vilket var studiens syfte (Kristensson, 2014).  I utformandet av enkäten gjordes 

en validitetsbedömning i form av ytvaliditet och en bedömning av innehållsvaliditeten. Enkätens 

begreppsvaliditet testades genom att låta en handledare med forskningserfarenhet göra en bedömning 

av enkäten (Kristensson, 2014). Innan enkäterna delades ut skickades en kort information om enkäten 

och dess syfte ut i ett veckobrev av cheferna för de olika avdelningarna tillsammans med bilder på 

författarna för att de anställda skulle känna igen dem vid utdelningen. Detta visade sig ha god effekt då 

de flesta som författarna personligen delade ut enkäterna till kände igen dem och visste vad 

undersökningen handlade om. Författarna valde att dela ut enkäterna personligen eftersom de då kunde 

svara på eventuella frågor och se över själva insamlingen. Under varje utdelningstillfälle fick de anställda 

på företaget både en visuell och muntlig påminnelse om att fylla i och lämna in enkäterna om de inte 

redan gjort det, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen positivt och minskat antalet bortfall. En 

elektronisk enkät via länk eller via post hade kanske inneburit att deltagarna kunnat sitta hemma och 

fylla i dem i lugn och ro. En enkät som skickas med post är dock en mer kostsam metod och en länk kan 

lätt komma bort i mailflödet. Metoden som användes lämpar sig enligt Kristensson (2014) bäst när 

urvalsgruppen är personal på ett företag. 

 

Chanserna att få deltagare från arbetsplatsens olika avdelningar var goda eftersom insamlingen bland 

annat skedde vid personalingången. Dock kan ett bekvämlighetsurval enligt Kristensson (2014) 

innebära en skevhet i resultatet eftersom alla inte har samma chans att delta, men behöver 

nödvändigtvis inte göra det. Fler insamlingsdagar planerades in efter det första utdelningstillfället för 

att uppnå önskad svarsfrekvens på 100 respondenter. Detta för att få ett generaliserbart resultat 

(Kristensson, 2014). Individskyddskraven har följts genom att genomförandet av undersökningen och 

utformandet av bakgrundsfrågorna i enkäten inte ska skapa obehag eller skada deltagarna. Ett exempel 

på detta är att frågan efter åldern besvaras genom ålderskategorier om tio år för att inte peka ut 

respondenternas exakta ålder (Hagevi & Viscovi, 2016). Ett annat exempel är att HR kategoriserades 

under en annan liknande funktion inom företaget eftersom det endast är tre anställda på HR och då kan 

upplevas som möjligt att härleda svaren till en specifik individ. Företagets egna benämning på de olika 

arbetsområdena användes i enkäten men döptes om till mer generella namn i resultatredovisningen för 

att förhindra att det går att härleda enkäten till ett specifikt företag i examensarbetet.  

 

På fråga ett: “Inom vilket område arbetar du?”, markerade en del av respondenterna flera 

svarsalternativ, vilket inte var tanken. Detta hade förmodligen kunnat undvikas genom att förtydliga att 

endast ett svarsalternativ ska väljas. Variabeln för fråga ett har därför fler svar i resultatet än de andra 

frågorna eftersom samtliga områden räknades med. På fråga sju: “Har du barn under 18 år som bor med 

dig?” med följdfrågan: “Om ja, hur många?” blev det ett stort bortfall på följdfrågan. Vad detta beror på 

är oklart men en förklaring skulle kunna vara att respondenterna missade frågan på grund av stress eller 

ouppmärksamhet. Hade frågan varit fristående med eget nummer kanske bortfallet hade varit mindre.  

 

När frågorna om du känner dig stressad hemma eller på arbetet skulle besvaras skrev några av 

respondenterna dit det egna svarsalternativet “ibland”, vilket kan betyda att de angivna 

svarsalternativen inte var tillräckliga. Författarna valde medvetet fyra svarsalternativ på frågorna om 

stress för att undvika ett mittenalternativ och på så vis få respondenterna att ta ställning (Kristensson, 

2014).  
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Analysprogrammet SPSS användes för att stärka den statistiska validiteten och minska risken för bias 

(Wahlgren, 2012). Resultaten har valts att bland annat presenteras i procent då respondenterna är över 

100 och på så vis inte blir missvisande. Då vissa frågor fått fler svar än antal deltagare har detta 

redovisats under tabellen, liksom bortfall. Då enkäten hade en hög svarsfrekvens valde författarna att 

undersöka signifikans och korrelation mellan olika grupper med hjälp av Spearman’s Correlation och 

Mann Whitney’s U-test. Samma tester användes av Wagman och Håkansson (2014a) i en tidigare studie 

där relationen mellan OBQ och självskattad hälsa och livstillfredsställelse hos vuxna individer i Sverige 

undersöktes.  

 

Det blev ett litet bortfall och en hög svarsfrekvens, vilket inte anses kan ha haft en avgörande påverkan 

på den interna validiteten av undersökningen (Kristensson, 2014). En faktor som skulle kunna påverkat 

svarsfrekvensen för examensarbetets enkäter är tidsåtgången till att fylla i dem samt det val av 

distribution av enkäterna som användes.  

Resultatdiskussion  

Variablerna på bakgrundsfrågorna om stress gick från lågt till högt, där variabeln noll innebar att 

respondenten aldrig kände sig stressad medan variablerna i OBQ gick från lågt till högt, där variabeln 

noll innebar att respondenten helt tog avstånd från påståendet om att ha balans i sina aktiviteter. För 

att kontrollera att programmet SPSS mätte det som avsågs att mätas utfördes därför ett test där 

variablerna i stressfrågorna vändes åt samma håll som i OBQ. De statistiska uträkningarna efter detta 

visade samma resultat åt båda hållen och därför kan validiteten säkras. Kvinnor hade en lägre median i 

OBQ än män men inte med en tillräckligt stor marginal för att visa någon signifikant skillnad mellan 

könen och deras aktivitetsbalans, vilket Wagman och Håkanssons (2014a) fick fram i sin studie.  

 

Att kvinnor skattat något lägre på sin aktivitetsbalans kan bero på det obetalda hemarbetet (Statistiska 

centralbyrån, 2016) som kvinnor utför i större utsträckning än män och att kvinnor i större grad har ett 

högkomplext aktivitetsmönster (Erlandsson & Persson, 2014). Även på frågorna om stress vad det 

kvinnorna som stack ut genom att de upplevde en högre stress än männen. Kvinnor är mer utsatt grupp 

gällande arbetsrelaterad stress (Koopmans, Roelen, Bültmann, Hoedeman, van der Klink &, Groothoff, 

2010; Nystuen, Hagen & Herrin, 2001) och detta kan vara orsaken till att kvinnor är en mer studerad 

grupp än män inom stressforskning och aktivitetsbalans. Kvinnor och män är dessutom verksamma i 

olika sektorer och yrken som till exempel kontaktyrken där kvinnor är överrepresenterade (Astvik & 

Melin, 2012; Försäkringskassan, 2013; Statistiska centralbyrån, 2017). I examensarbetet framkom ingen 

signifikans mellan kontaktyrken, kön och arbetsrelaterad stress. Resultatet blev således motstridigt till 

Astvik och Melins (2012) studie där de menar att kontaktyrken innebär en högre risk för arbetsrelaterad 

stress. Orsaken till det motstridiga resultatet skulle kunna vara stödjande faktorer såsom ett bra socialt 

stöd i arbetslaget eller hemma, eller tillräckligt med tid till återhämtning i lustfyllda eller vilsamma 

aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014). 

 

Det fanns en generell signifikant korrelation mellan OBQ och upplevelse av stress i hemmet, på arbetet 

och fördelningen av tid på hushållssysslor, vilket skulle kunna påvisa att aktivitetsbalans och stress 

hänger samman. Detta stämmer också överens med den statistik som arbetsmiljöverket (2014) 

publicerat över arbetsrelaterad stress. Personer med hemmaboende barn under 18 år skattade lågt på 

aktivitetsbalans, vilket är ett samband även Wagman och Håkansson (2014a) funnit. Det dubbelarbete 

(Försäkringskassan, 2013) som föräldraskapet ofta innebär med flera parallella aktiviteter och mindre 

tid över till återhämtning (Erlandsson & Persson, 2014), skulle kunna leda till en lägre upplevelse av 

aktivitetsbalans.   

 

Syftet var att beskriva självskattad aktivitetsbalans och stress hos anställda på ett större företag i södra 

Sverige. Sambandet som examensarbetets resultat visar mellan stress på arbetet, hemma och 

tidfördelningen på hushållssysslor skulle kunna betyda att arbetsrelaterad stress inte bara kan klassas 

som ett arbetsmiljöproblem utan även som ett “hemmiljöproblem” Spillover-effekten som Wayne, 
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Lemon, Hoobler, Cheung och Wilson, (2016) tar upp skulle i sådant fall lika väl kunna komma från 

hemmet och påverka arbetet som tvärtom, med andra ord finns det kanske ett aktivitetsproblem i stort. 
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Slutsatser 

Eftersom stress och låg aktivitetsbalans är orsaker till sjukskrivning och examensarbetets resultat visar 

att det finns ett samband mellan dessa faktorer, krävs ett förebyggande arbete där arbetsterapeuter 

skulle behöva kartlägga aktivitetsmönster, framförallt hos kvinnor, för att hitta orsaker bakom 

aktivitetsobalansen och den upplevda stressen. Genom att skapa förutsättningar till att arbeta 

hälsofrämjande kan man bidra till en bättre aktivitetsbalans i vardagen och på så vis minska 

sjukskrivningsstatistiken orsakad av arbetsrelaterad ohälsa.  

 

Fler studier inom andra yrkesområden skulle behövas inom kvinnodominerande yrken då det är främst 

kvinnor som drabbas av arbetsrelaterad stress och upplever lägre aktivitetsbalans. Då tvärsnittsstudier 

endast ger en ögonblicksbild skulle aktivitetsbalans behöva undersökas även i longitudinella studier för 

att se hur den samverkar med olika livsfaser och hur den förändras över tid. Ju mer vi vet om vad som 

orsakar aktivitetsobalans bland samhällets arbetande individer, desto bättre förutsättningar skapas till 

ett friskare arbetsliv. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

Din upplevelse av balans och stress i livet 
Enkät till anställda på XXXXX 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Bakgrundsfrågor med fokus på ditt arbete och din upplevelse av stress. 

Kryssa i passande svarsalternativ [x].  
 

1. Inom vilket område arbetar du? 

☐ Restaurang  

☐ Försäljning   

☐ Kontor 

☐ (Sammanslaget med annat område i Tabell 1  på grund av konfidentialitet) 

☐ Logistik  

☐ (Sammanslaget med annat område i Tabell 1  på grund av konfidentialitet) 

 

2. Vilken sysselsättningsgrad har du? 

☐ Heltid (100%) 

☐ Deltid (Exempelvis 55%, 75%, 85%) 

☐ Halvtid (50%) 

☐ Mindre än halvtid (ange i procent): _______% 

 

3. Hur gammal är du? 

☐ 18-29 år         ☐ 30-49 år              ☐ 50-64 år            ☐ 65 år eller äldre 

 

4. Kön 

☐ Man                ☐ Kvinna    ☐ Annat 

 

5. Civilstånd 

☐ Gift 
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 ☐ Sambo 

 ☐ Särbo 

 ☐ Singel/Ensamstående 

6. Upplever du att du lägger för mycket av din fritid på hushållsarbete (till exempel 
matlagning, städning, disk och tvätt)? 

☐ Aldrig              ☐ Sällan   ☐ Ofta               ☐ Alltid  

7. Har du barn under 18 år som bor med dig? 

☐Ja  

☐Nej  

Om ja, hur många?:_______ 

 

8. Känner du dig stressad på arbetet? 

☐ Aldrig  

☐ Sällan  

☐ Ofta  

☐ Alltid  

9. Känner du dig stressad hemma? 

☐ Aldrig  

☐ Sällan  

☐ Ofta  

☐ Alltid  

 

På nästa blad följer några frågor om din aktivitetsbalans 
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Bilaga 2. Följebrev 

 

 
 
Jönköping mars 2017 

Vad har Du för upplevelse av stress och balans i livet? 

 

Hej! 

Vi är två arbetsterapeutstudenter från Hälsohögskolan i Jönköping som vill undersöka aktivitetsbalans och stress 

hos personer som arbetar. Stressrelaterade sjukdomar ökar i samhället och skapar en ohälsa hos befolkningen. 

Genom att samla information om yrkesarbetande människors upplevelser om aktivitetsbalans och stress skapas 

möjligheter till att jobba förebyggande. 

 

I denna undersökning vill vi få svar på frågor om balans i livet och stress. Den kommer att användas i studiesyfte 

till ett examensarbete. Vi är oerhört tacksamma om Du vill avsätta lite tid för att besvara dessa frågor. 

Enkäten beräknas ta ca 3 minuter och lämnas i lådan som är uppmärkt “Enkäter” utanför personalens lunchrum 

under dagen.   

 

Allt deltagande är frivilligt och anonymt och du har rätt att avbryta ditt deltagande närsomhelst. Det får inga 

negativa följder av att delta eller att avstå från att delta i undersökningen. Enkäterna kommer efter insamlingen att 

förvaras inlåsta och endast vi som ansvariga studenter kommer ha tillgång till materialet. Examensarbetet beräknas 

vara färdigt i början på juni och finnas tillgängligt genom Hälsohögskolan. 

 

Har Du några frågor kring undersökningen är Du välkommen att höra av Dig till oss eller vår handledare (se 

kontaktuppgifter längre ner på sidan) 

 

Ett stort tack på förhand! 

 

Katarina Rinaldo 

rika1484@student.ju.se 

 

Tove Nöjd 

noto1406@student.ju.se 

 

Handledare: Inger Jansson Lektor  

Inger.Jansson@ju.se 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Bilaga 3. Etisk egengranskning 

 


