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Sammanfattning
Psykisk ohälsa ökar i samhället och de som arbetar inom kontaktyrken löper stor risk att utsättas
för stress. Tre av tio lärare i förskoleklass, grundskolan och fritidshem har besvär relaterade till
arbetet som i stor utsträckning är orsakad av stress. En individs aktivitetsbalans påverkar dennes
hälsa och välbefinnande. Syftet var att beskriva lärares självskattade stress och aktivitetsbalans.
Examensarbetet gjordes genom en kvantitativ tvärsnittsstudie med bakgrundsfrågor, frågor om
stress och instrumentet Occupational Balance Questionnaire (OBQ). Det var 57 respondenter
som besvarade enkäten. Respondenterna skattade högre stress på arbetet än utanför arbetet.
Respondenterna har en relativt låg aktivitetsbalans. Det finns ett signifikant negativt samband
mellan stress och aktivitetsbalans. Det finns ingen signifikant skillnad mellan respondenterna
med hemmaboende barn och utan hemmaboende barn, på variablerna stress på arbetet, stress
utanför arbetet eller aktivitetsbalans. Arbetsterapeuter skulle kunna ge hälsofrämjande och
förebyggande insatser till lärare, för att minska deras stress och bibehålla och förbättra deras
aktivitetsbalans. Resultatet kan inte generaliseras då det är få respondenter, men det kan ligga
till grund för vidare studier.
Nyckelord: Arbetsterapi, Hemmaboende barn, Kvantitativ studie, Occupational Balanced
Questionnaire (OBQ),

3

Summary
Title: Stress and occupational balance among teachers
Mental illness increases in the society and those who works in contact professions have a high
risk be exposed to stress. Three in ten preschool teachers, recreation instructors and compulsory
school teachers have troubles related to the work, stress is a common cause. A person’s
occupational balance influences health and well-being. The purpose was to describe self-rated
stress and occupational balance among teachers and recreation instructors. A quantitative crosssectional study which included demographic questions, questions about stress and the
Occupational Balance Questionnaire (OBQ). There was 57 participants. The participants selfrated higher stress at work than outside work. The participants had a low occupational balanced.
It was a negative correlation between stress and occupational balanced. It was no significant
difference between those living with or without children, on the variables stress at work, outside
work or occupational balanced. Occupational therapists can provide health promotional and
prevention measures to teachers and recreation instructors to decrease their stress, maintain and
improve their occupational balance. The results can not be generalize because of a low number
of participants, but it can be used for future studies.
Keywords: Living with children, Occupational Balanced Questionnaire (OBQ), Occupational
therapy, Quantitative study
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Inledning
I dagens samhälle är stress ett växande problem. Ökad omfattning av förvärvsarbete kan vara
en orsak till att fler individer upplever psykisk ohälsa, vilket lett till en ökning av
sjukskrivningar (Socialstyrelsen, 2009). De personer som arbetar i kontaktyrken inom
kommun- och landstingssektorn löper större risk för att drabbas av stress, än anställda i privata
sektorn, oavsett åldersgrupp. Kontaktyrken inom kommun- och landstingssektorn har även
högre sjukfrånvaro jämfört med övriga yrken inom samma sektor (AFA försäkring, 2015).
Lärare är en utmärkande yrkesgrupp när det handlar om risk för stress (Arbetsmiljöverket,
2014).
Det råder en hög lärarbrist runt om i Sverige, vilket har lett till att yrkesgruppen har en obalans
mellan krav och resurs. Lärares arbetstider räcker inte till för deras arbetsuppgifter vilket gör
att de fortsätter med arbetsuppgifterna efter avslutad arbetsdag (Lärarförbundet, 2017). Lärare
är konstant kontaktbara och funderar ofta på arbetet och dess planering (Lindqvist & Nordänger,
2006). Stress är en stor del av den psykiska ohälsan i samhället och lärare inom grundskolan är
en yrkesgrupp som utsätts för stress. Den höga arbetsbelastningen kan vara en bidragande orsak
(Försäkringskassan, 2016). Tre av tio lärare i förskolan, fritidshem och grundskolan har besvär
relaterade till arbetet. Dessa besvär är i stor utsträckning orsakade av stress (Arbetsmiljöverket,
2016). I Försäkringskassans (2016) statistik framkommer att lärare i fritidshem och förskola
har hög sjukfrånvaro, där en vanlig anledning är stress. De senaste fem åren har sjukskrivningar
i grundskolan ökat med 57% (Lärarförbundet, 2015). Det förekommer hög stress hos både
kvinnliga och manliga lärare inom grundskolan som har kortare högskoleutbildning (Ivarsson,
2014). Sjukskrivningarna påverkar eleverna men också de lärare som är kvar i tjänst, då de får
ännu mer att göra (Lärarförbundet, 2017).
Det finns ett samband mellan individers dagliga aktiviteter och hälsan. En aktivitet som
människor lägger mycket tid på är förvärvsarbetet. Arbetet är en viktig del i våra liv och kan
både ge förbättrad och försämrad hälsa. För att förbättra sin hälsa är det, förutom arbete, viktigt
att ha andra hälsofrämjande aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014).
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Bakgrund
Stress ur olika perspektiv
När en individ upplever stress uppstår en reaktion i kroppen. Stressen utlöses beroende på vad
individen har för tidigare erfarenheter. Dessa får individen att uppfatta situationen som hotfull
eller osäker vilket utlöser stressreaktionen. Hjärnan får ett stimuli som varnar. Om hjärnan
bedömer att upplevelsen är obehaglig medför det att individen känner stress. Individen kan i sin
tur påverka hur stressupplevelsen blir genom att bedöma situationen och därefter agera (Arnetz
& Ekman, 2013). Den akuta stressen är den som hjälper personen att reagera vid plötsliga hot.
Den långvariga stressen är skadlig då stressystemet inte avaktiveras. Det som sker då är att det
blir en obalans mellan kroppens nedbrytande och uppbyggande funktioner som kan ge
konsekvenser i form av ohälsa och sjukdom (Socialstyrelsen, 2009).
Det finns många orsaker till att en individ upplever stress. En hög arbetsbelastning tillsammans
med få återhämtande aktiviteter kan leda till stress och ohälsa (Arnetz & Ekman, 2013; Bernard
2016; Aelterman, Engels, Van Petegem, & Verhaeghe, 2007). Stress kan även uppstå av
antingen för få aktiviteter eller för många aktiviteter i vardagen (Rosander, 2016). Lärare är en
yrkesgrupp där stress och psykiska påfrestningar har ökat till följd av arbetet
(Arbetsmiljöverket, 2016). Lärares stress uppstår oftast när det finns fler riskfaktorer än
skyddsfaktorer, vilket skapar en obalans. En riskfaktor kan exempelvis vara att läraren har en
känsla av otillräcklighet (Prilleltensky, Neff & Bessell, 2016). Negativa beteenden från elever
såsom fientlighet och ouppmärksamhet kan orsaka stress hos lärarna (Geving, 2007). För
mycket att göra på arbetet i kombination med många sysslor i hemmet leder till upplevelse av
stress (Ahlgren & Gillander Gådin, 2011).
Tidigare studier beskrev hur lärare kan hantera och minska sin stress (Prilleltensky, Neff &
Bessell, 2016; Botwinik, 2007). Enligt Prilleltensky, Neff och Bessell (2016) kan sömn, fysisk
aktivitet, meditation och socialt umgänge motverka stress. Botwinik (2007) beskriver att lärare
borde fokusera på annat än arbetet efter arbetspasset och att vara fysiskt aktiv i vardagen.
Sonnentag och Kruel (2006) betonade vikten av att ha återhämtande aktiviteter för att hantera
och minska sin stress.

Aktivitetsbalans
Det är viktigt att individen har en balans i vardagens aktiviteter för att uppnå hälsa (Erlandsson
& Persson, 2014). Det fanns en positiv korrelation mellan självskattad hälsa och aktivitetsbalans
bland vuxna (Wagman & Håkansson, 2014a). Ett balanserat aktivitetsmönster kan leda till att
hälsa uppnås och att personen upplever låg stress, både på arbetet och utanför arbetet
(Håkansson & Ahlborg, 2010). Yu, Manku och Backman (2018) förklarar att det finns en stark
negativ korrelation mellan stress och aktivitetsbalans hos vuxna. Aktivitetsbalans innebär att
det ska finnas en balans i vilka aktiviteter en person engagerar sig i och att det främjar dennes
välbefinnande. I vårt nutida samhälle kan återhämtande aktiviteter bortprioriteras, då arbetet
kräver allt mer tid vilket kan leda till ohälsa (Håkansson & Wagman, 2014a). Det är
betydelsefullt att känna tillfredsställelse med vardagliga aktiviteter, ha kontroll över vardagen
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och ha en stressreducerad miljö för att uppleva välmående och en god hälsa (Erlandsson, Eklund
& Persson, 2011).
Aktivitetsbalans kan beskrivas på olika sätt. Det kan handla om att ha en aktivitetsbalans mellan
psykiska, fysiska och sociala aktiviteter eller mellan valda och obligatoriska aktiviteter. Det kan
även innebära att ha en balans mellan fritid och arbete (Wilcock & Hocking, 2015). Erlandsson
och Persson (2014) delar in vardagens aktiviteter i olika kategorier beroende på sammanhang.
Boende, personlig vård, arbete och fritid är en indelning som individerna kan ha aktivitetsbalans
mellan. Faktorer som påverkar aktivitetsbalansen i livet är arbete, familj, vänner och egentid
(Dam & Daphtardar, 2012). Det är viktigt att individen är medveten om sina egna värderingar,
behov och resurser för att kunna uppnå balans i livet. Det innebär att personen känner vilka
aktiviteter som den vill engagera sig i och mår bra av, ett exempel kan vara att ha ett
meningsfullt yrke. Balans i livet kan göra att individen utvecklar en känsla av kontroll och en
starkare självbild (Håkansson, Dahlin‐Ivanoff & Sonn, 2006).

Individ-, profession- och samhällsnytta
För att finna hälsofrämjande insatser och minska sjukskrivningar behöver individens stress och
aktivitetsbalans kartläggas för att identifiera belastningar i privatlivet och arbetslivet (Jensen,
2015; Wagman, Björklund, Håkansson, Jacobsson & Falkmer, 2011). Examensarbetets
individnytta kan främjas genom att lärare i förskoleklass, årskurs 1-6 och fritidshem får ökad
insyn i sin aktivitetsbalans och stress. Genom ökad kunskap om lärares stress och
aktivitetsbalans kan arbetsterapeuter bidra med hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Denna kunskap kan sedan användas för att stödja lärare till att förebygga eller minska stress
och bibehålla eller förbättra aktivitetsbalansen (Erlandsson & Persson, 2014). Samhället kan
gynnas genom att examensarbetet uppmärksammar stress och aktivitetsbalans hos lärare. Det i
sin tur skulle kunna förändra elevernas och lärarnas arbetsmiljö, samt minska sjukskrivningar
och kostnaderna som det medför.

Teoretisk referensram
ValMO-modellen är en aktivitetsbaserad modell som beskriver aktivitetsutförandet utifrån ett
samspel mellan människa, miljö och aktivitet. Modellen har en värdetriad bestående av konkret
värde, sociosymboliskt värde och självbelönande värde. En förutsättning för att en individ ska
uppleva mening i livet är att ha dessa aktivitetsvärden. Värdena kan ha olika betydelse för varje
individ. Det betyder att människor kan ha varierande vardagsmönster och använda sin energi
på olika sätt. Det är alltså subjektivt vad en person upplever som meningsfullt i sitt
aktivitetsmönster. Ett avlönat arbete kan orsaka ohälsa genom höga krav eller dåliga
arbetsförhållande och kan ge mindre tid till andra viktiga aktiviteter. Ett arbete kan också vara
en aktivitet som skapar meningsfullhet i livet. I ValMO-modellen ses ett balanserat
aktivitetsmönster som en förutsättning för god hälsa. Aktivitetsbalansen kan delas in i
kategorierna arbets-, rekreativa-, lek- och skötselaktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014).
Model of Human Occupation (MOHO) är ytterligare en teori som beskriver aktivitetsbalans,
men på ett annorlunda vis. Den delar in aktivitetsbalansen i kategorierna lek, aktiviteter i
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dagliga livet, mänsklig aktivitet och produktivitet. Aktivitetsmönstret påverkas av en människas
individuella förmågor. De upprätthålls av våra känslor, tankar, val och beteenden. Ett
aktivitetsmönster påverkas av människors viljekraft, vanebildning och utförandekapacitet.
Dessa faktorer kan förändras av individens tankar, beteenden och känslor (Kielhofner, 2012).
Det är viktigt att lärares välmående prioriteras i sin helhet då de har stor inverkan på elevers
framgångar och prestationer. Det är av betydelse att minska stressen och öka aktivitetsbalansen
för att främja yrkesgruppens välbefinnande (McCallum, Price, Graham, & Morrison, 2017).
Examensarbetet riktar sig därför till att undersöka stress och aktivitetsbalans bland lärare för att
belysa detta ämne. Examensarbetets författare har dessutom inte funnit några tidigare studier
om stress och aktivitetsbalans hos yrkesgruppen. Förhoppningen är också att examensarbetet
ska identifiera behovet av arbetsterapeutiska insatser för att främja lärarnas välmående.
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Syfte
Syftet var att beskriva lärares självskattade stress och aktivitetsbalans.

Frågeställningar


Hur stressade är lärare på arbetet jämfört med utanför arbetet?



Hur ser lärares aktivitetsbalans ut?



Hur ser sambandet ut mellan stress och aktivitetsbalans?



Hur skiljer sig stress och aktivitetsbalans bland lärare med hemmaboende barn och
lärare utan hemmaboende barn?
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Material och metod
Examensarbetets design var kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning.

Urval
Ett bekvämlighetsurval användes för att rekrytera respondenter (Kristensson, 2014).
Examensarbetets inklusionskriterier var att respondenterna skulle tjänstgöra på kommunal
grundskola i Sverige och arbeta som lärare i förskoleklass, årskurs 1-6 eller i fritidshem.

Datainsamling
För att rekrytera respondenter till examensarbetet skickades information ut via e-post till
rektorer på tio kommunala grundskolor (se bilaga 2) på två närliggande orter i Sverige. I
informationen frågades det efter rektorernas medgivande till att genomföra
enkätundersökningen. En vecka efter förfrågan, gjordes en påminnelse genom telefonkontakt
till samtliga rektorer. Det var två rektorer som gav sitt medgivande. Lärarna på de två skolorna
fick däremot ta emot informationen om enkäterna på olika sätt. På den ena skolan, gav
examensarbetets författare, muntlig information i grupp till presumtiva respondenter samt
delade ut enkäterna. Informationen handlade om examensarbetets syfte, användning,
frivillighet och sekretess. Respondenterna fyllde i enkäten medan författarna var på plats under
cirka 20 minuter. De ifyllda enkäterna lades i ett medföljande kuvert och därefter i en låda. Den
andra skolan hade inte samma möjligheter att samla respondenterna i grupp, därför delgav
rektorn information till lärarna och lämnade ut enkäterna istället. De ifyllda enkäterna lades i
ett medföljande kuvert och därefter i en låda i personalrummet. Respondenterna hade möjlighet
att fylla i enkäterna under fem arbetsdagar. Det lämnades ut totalt 80 enkäter varav 57 stycken
blev ifyllda. Dessa förvarades i ett låst skåp hemma hos en av författarna.

Datainsamlingsinstrument
För att samla in datan till examensarbetet utformades en enkät med stöd av Kristensson (2014)
och Trost (2012). Enkäten bestod av ett försättsblad (se bilaga 3) med information om
examensarbetets syfte, användning, frivillighet och sekretess. Enkäten (se bilaga 1) bestod av
bakgrundsfrågor om kön, födelseår, boende, hemmaboende barn, utbildning,
sysselsättningsgrad och antal år som yrkesverksam lärare. Enkäten bestod också av
egenkonstruerade frågor om stress på och utanför arbetet, samt självskattningsinstrumentet
Occupational Balanced Questionnaire (OBQ) för att mäta aktivitetsbalans. Instrumentet OBQ
handlar om hur nöjd individen är med sina aktiviteter i vardagen. OBQ innehåller 13 påståenden
som graderas på en sex-gradig ordinalskala (0-5 poäng). Den lägsta nivån på ordinalskalan (0
poäng) innebär att personen instämmer inte alls och den högsta nivån (5 poäng) betyder att
respondenten instämmer helt i påståendet. Instrumentets maxpoäng är 65 och minimumpoäng
är 0. Om OBQ visar en högre poäng, indikerar det att individen har bättre aktivitetsbalans.
Instrumentet har reliabilitet men det krävs dock fler studier för att avgöra validiteten på
instrumentet (Wagman & Håkansson, 2014b).
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Databearbetning
Efter att datainsamlingen genomförts, sammanställdes datan och bearbetades i
statistikprogrammet IBM SPSS Statistics, version 25 (Wahlgren, 2012), för att beskriva lärares
självskattade stress och aktivitetsbalans. Upphovsmännen ville inte att instrumentet skulle
komma ut till allmänheten, därför finns instrumentet inte som bilaga utan de 13 påståendena i
OBQ förkortades i examensarbetet (P. Wagman, personlig kommunikation, 22 feb 2018).
Examensarbetets författare kodade svarsalternativen till siffror mellan noll till fem som
Wagman & Håkansson (2014b) gör.
Deskriptiv statistik användes för att beskriva kön, födelseår, boende, hemmaboende barn,
utbildning, sysselsättningsgrad och antal år som yrkesverksam lärare samt stress på och utanför
arbetet. För att analysera datan kodades nominal- och ordinalskalorna, in som siffror i SPSS
(Backman, 2016). Median används vid ett lågt antal respondenter och när datan inte var
normalfördelad (Kristensson, 2014), därför valde examensarbetets författare att presentera all
data i resultatet med hjälp av median. Kvartilavstånd kan användas som komplement till
medianen för att få en tydligare uppfattning om spridningen. Range var ytterligare ett
spridningsmått som kan användas, där högsta och lägsta värdet anges (Kristensson, 2014).
Kvartilavståndet och range användes för att visa aktivitetsbalansens resultat. Spearmans
Korrelation kan användas för att studera samband mellan två icke parametriska variabler
(Kristensson, 2014). Examensarbetet använde Spearmans Korrelation för att göra en
sambandsanalys mellan aktivitetsbalans och stress på/utanför arbetet. Mann Whitney kan
användas för att jämföra två grupper på ordinalskalenivå (Kristensson, 2014) och användes för
att jämföra stress och aktivitetsbalans mellan lärarna som hade hemmaboende barn och de som
inte hade hemmaboende barn.

Etiska överväganden
Examensarbetet har tagit hänsyn till individskyddskraven, det vill säga informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Muntlig
och skriftlig information om examensarbetet lämnades till alla respondenterna innan de
beslutade sig för att medverka. Det var frivilligt att delta och respondenterna kunde avbryta sin
medverkan i examensarbetet när som helst utan att förklara sitt val. Respondenterna gav sitt
godkännande genom att de svarade på enkäten. Vid datainsamlingen lade de sin egen enkät i
ett förslutet kuvert som de sedan lade i en låda. Det insamlade materialet användes endast till
examensarbetets syfte. Examensarbetets författare hanterade och behandlade enkäterna med
sekretess vilket innebär att ingen annan kunde ta del av materialet. När enkäterna inte
bearbetades, förvarades de i ett låst kassaskåp. Resultatet kunde inte härledas till de
respondenter som valde att delta. Det har utförts en etisk egengranskning som inte visade några
etiska risker för respondenterna.
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Resultat
Tabell 1: Presentation av respondenterna, med demografisk data.
Antal

Median

Minimum

Maximum

Ålder (år)

56

50

27

63

Antal år som
tjänstgörande lärare

55

22

1

41

Man/kvinna

8/49

Sammanboende/
Ensamboende

48/9

Hemmaboende barn/
inte hemmaboende
barn

22/35

Heltid/deltid

46/11

Utbildad/inte utbildad

50/7

Det var totalt 57 respondenter. I examensarbetet deltog 49 kvinnor och åtta män.
Respondenterna i examensarbetet var mellan 27 och 63 år, medianen var 50. Kvartilavståndet
blev Q1=58 år och Q3=41 år. Det var 48 respondenter som var sammanboende medan nio var
ensamboende (utan att räkna med barn). Det var 22 respondenter som hade barn under 18 år i
hemmet. De hade mellan ett och tre barn, de flesta hade två barn. Respondenterna hade arbetat
som lärare mellan 1-41 år, medianen var 22. Kvartilavståndet blev Q1=14 år och Q3=31 år. Det
var 46 respondenter som arbetade heltid och 11 arbetade deltid. Det var 50 respondenter som
var utbildade lärare och sju saknade utbildning. Det var ett bortfall på frågan om ålder och två
bortfall på frågan om antal år som tjänstgörande lärare.
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Respondententernas stress
Självskattad stress på och utanför arbetet
50

40

Antal

30

20

10

0
Aldrig

Sällan
Ofta
Självskattad stress

Alltid
Stress på arbetet
Stress utanför arbetet

Figur 1. Jämförelse mellan stress på och utanför arbetet
Respondenterna självskattade sin stress på och utanför arbetet med en ordinalskala (aldrig,
sällan, ofta och alltid). Resultatet visade att respondenterna skattade högre stress på arbetet än
utanför arbetet. Respondenterna valde alternativen sällan, ofta och alltid när det gällde stress
på arbetet. Ingen av respondenterna svarade aldrig. Majoriteten av respondenterna skattade ofta
stressad (n=40). Respondenterna valde alternativen aldrig, sällan och ofta när det gällde stress
utanför arbetet. Ingen av respondenterna svarade alltid. Majoriteten av respondenterna skattade
sällan stressad (n=33). Det blev två bortfall på stress på arbetet (n=55) och ett bortfall på stress
utanför arbetet (n=56). Spearman test visade ett svagt positivt samband (r= 0,170) mellan stress
på arbetet och stress utanför arbetet.
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Respondenternas aktivitetsbalans
Tabell 2. Självskattad aktivitetsbalans med OBQ

Självskattad aktivitetsbalans med OBQ (n=57)
Påståenden OBQ

Minimum

Maximum

Median

Q1-Q3

1. Balans mellan att göra saker för
andra och för min egen skull

1

4

3

2-3,5

2. Uppfattning om att aktiviteterna
är meningsfulla

0

5

3

3-4

3. Tid till att göra saker som jag vill

1

5

3

3-4

4. Balans mellan arbete, hem, familj,
fritid, vila och sömn

0

5

3

2-3

5. Balans mellan att göra aktiviteter
ensam eller ihop med andra

1

5

3

3-4

6. Lagom mycket att göra en vanlig
vecka

0

4

2

2-3

7. Tillräckligt mycket tid till att göra
saker jag måste

1

4

3

2-3

8. Balans mellan fysiska, sociala,
mentala och vilsamma aktiviteter

1

4

3

2-3

9. Nöjd med tiden som läggs på
olika saker i vardagen

1

4

3

2-3

10. Nöjd med antal aktiviteter under
en vanlig vecka

1

5

3

2-3

11. Balans mellan aktiviteter jag
måste göra och sådant som jag vill

1

4

3

2-3

12. Balans mellan aktiviteter som
ger energi och tar energi

1

5

3

2-3

13. Nöjd med tiden jag lägger på
vila, återhämtning och sömn

0

4

3

2-3

Totalpoängen i OBQ sammanställdes för att kunna se respondenternas självskattade
aktivitetsbalans. Utifrån alla respondenters (n=57) svar blev gruppens median 36 och
kvartilavståndet (Q) blev Q1=30,5 poäng och Q3=43 poäng. Variationsvidden för gruppen var
16-55 poäng. De 13 påståendena i OBQ sammanställdes och syns i tabell 2. Det var störst
variationsvidd på påståendena 2 uppfattning om att aktiviteterna är meningsfulla och 4 balans
mellan arbetet, hem, fritid, vila och sömn. Respondenterna graderade påstående 6 lagom mycket
att göra en vanlig vecka lägst utifrån medianen. De påståenden som hade högst kvartilavstånd
var 2. Uppfattning om att aktiviteterna är meningsfulla, 3. Tid till att göra saker som jag vill
och 5. Balans mellan att göra aktiviteter ensam eller ihop med andra.
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Samband mellan stress och aktivitetsbalans

Självskattad stress och OBQ

Median OBQ totalpoäng

50

46
38

44

39
34

25

31

28

13

0

0

0
Aldrig

Sällan
Ofta
Självskattad stress

Alltid
Stress på arbetet
Stress utanför arbetet

Figur 2. Respondenternas stress på och utanför arbetet och deras aktivitetsbalans
Figur 2 visade samtliga respondenternas stress på och utanför arbetet och aktivitetsbalans. Det
blev två bortfall på stress på arbetet (n=55) och ett bortfall på stress utanför arbetet (n=56). Det
framkom att ju lägre stress respondenterna skattade, både på och utanför arbetet, desto högre
aktivitetsbalans hade dem. De respondenter som hade lägst stress på ordinalskalan (aldrig) hade
högst aktivitetsbalansen på OBQ. De som skattade högst stress på ordinalskalan (alltid) hade
lägst aktivitetsbalans på OBQ. Spearmans korrelation visade att det fanns ett ganska starkt
negativt samband (r= -0,459) mellan stress på arbetet (n=55) och aktivitetsbalans. Det fanns ett
starkt negativt samband (r= -0,508) mellan stress utanför arbetet (n=56) och aktivitetsbalans.
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Hemmaboende barn, självskattad stress och aktivitetsbalans
Resultatet visade att medianen på OBQs totalpoäng var densamma för både de som hade
hemmaboende barn och de som inte hade hemmaboende barn, båda grupperna hade medianen
36 poäng.

Median OBQ totalpoäng

60

51

45

43
35

30

38
34
25

15

0

0

0

Aldrig

Sällan
Ofta
Självskattad stress på arbetet

Alltid

Hemmaboende barn under 18 år
Inga hemmaboende barn under 18 år

Figur 3: Jämförelse mellan de som har hemmaboende barn och de som inte har
hemmaboende barn, stress på arbetet och aktivitetsbalans
Figuren jämför respondenterna med hemmaboende barn under 18 år och de utan hemmaboende
barn under 18 år. Staplarna är grupperade med stress på arbetet. Det framkom att de med
hemmaboende barn hade en lägre aktivitetsbalans ju högre stress dem skattade på arbetet.
Resultatet var inte detsamma för respondenterna utan hemmaboende barn. De utan
hemmaboende barn som alltid var stressade hade en högre aktivitetsbalans än de som skattade
ofta stressad. Det var två bortfall på stress på arbetet (n=55).

12

13

63

Median OBQ totalpoäng

50

50
41

38

42

39
32

25

31

13

0

0

0
Aldrig

Sällan
Ofta
Självskattad stress utanför arbetet

Alltid

Hemmaboende barn under 18 år
Inga hemmaboende barn under 18 år

Figur 4: Jämförelse mellan de som har hemmaboende barn och de som inte har
hemmaboende barn, stress utanför arbetet och aktivitetsbalans
Figuren jämför respondenterna med hemmaboende barn under 18 år och de utan hemmaboende
barn under 18 år. Staplarna är grupperade med stress utanför arbetet. Det framkom att de med
hemmaboende barn hade en lägre aktivitetsbalans ju högre stress de skattade utanför arbetet.
De respondenter utan hemmaboende barn hade också en lägre aktivitetsbalans ju högre stress
de skattade. Resultatet visade att de respondenter med hemmaboende barn hade en högre
aktivitetsbalans än de utan hemmaboende barn (oavsett skattad stress på ordinalskalan). Det var
ett bortfall på stress utanför arbetet (n=56).
Men Mann Whitneys test visade däremot att det inte fanns någon signifikant skillnad på stress
på arbetet mellan respondenterna med hemmaboende barn och de utan hemmaboende barn (pvärde = 0,956). Det fanns heller ingen signifikant skillnad på stress utanför arbetet mellan
respondenterna hemmaboende barn och de utan hemmaboende barn (p-värde = 0,343). Mann
whitneys test visade att det heller inte fanns någon signifikant skillnad på aktivitetsbalans
(OBQ) mellan respondenterna hemmaboende barn och de utan hemmaboende barn (p-värde =
0,993).
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Diskussion
Metoddiskussion
En tvärsnittsstudie lämpar sig bra med tanke på att examensarbetets syfte var att jämföra och
undersöka samband (Kristensson, 2014). Examensarbetets författare valde mellan att göra en
kvalitativ intervjustudie eller en kvantitativ enkätstudie. Med hänsyn till lärarnas redan höga
arbetsbelastning (Försäkringskassan, 2016), bestämde sig författarna för att använda sig av en
enkätstudie då denna metod kräver mindre tidsåtgång, från den enskilde deltagaren, jämfört
med en intervju. Emellertid kan den höga arbetsbelastningen ändå ha påverkat att vissa avstod
från att fylla i enkäten. Det kan innebära att de som var mest stressade inte besvarade enkäten.
Kristensson (2014) skriver att ett bekvämlighetsurval kan ha gjort att resultatet blev
snedfördelat då alla lärare som lämpade sig för syftet inte hade samma chans att delta. Ett
slumpmässigt urval hade kunnat öka chansen för att urvalet skulle vara representativt.
Examensarbetets författare har tagit hänsyn till intern validitet, extern validitet,
begreppsvaliditet och statistisk validitet samt reliabilitet. Examensarbetet tog hänsyn till intern
validitet då datainsamling genomfördes på det urval som lämpade sig för examensarbetets syfte.
Genom att låta en handledare med forskningserfarenheter bedöma enkäten, testades
begreppsvaliditeten. Det finns fortfarande en osäkerhet om de egenkonstruerade frågorna har
statistisk validitet, då det behövs fler undersökningar som kontrollerar att frågorna mäter det
som avses att mätas. I kvantitativa studier bör resultaten ge generaliserbara slutsatser. Det gör
att den externa validiteten i examensarbetet kan ifrågasättas, då antalet respondenter var lågt till
antal (Kristensson, 2014). Det kan däremot ge en indikation. Wagman och Håkansson (2014b)
skriver att det behövs ytterligare forskning gällande OBQs validitet. Examensarbetet fick ett
litet bortfall, vilket inte kan haft en betydelsefull påverkan på undersökningens interna validitet
(Kristensson, 2014).
Examensarbetets författare strävade efter reliabilitet genom att ta hänsyn till reliabilitets
komponenter; kongruens, precision och objektivitet som Trost (2012) beskriver. För att
uppfylla kongruens formulerades två liknande frågor om stress och precisionen uppfylldes
genom att skapa svarsalternativ som skulle vara lätta att fylla i. Examensarbetets författarna
valde medvetet att använda slutna frågor främst i enkäten för att lättare kunna utläsa svaren.
Svaren vid öppna frågor kan vara svåra att tyda (Trost, 2012). Författarna tog hänsyn till
objektivitet vid kodning av enkäterna genom att båda registrerade samma svarsalternativ
likadant. Examensarbetet tog däremot inte hänsyn till reliabilitets komponenten konstans
(Trost, 2012), då det inte fanns någon tidsaspekt i frågorna. Det stod till exempel inte
“Självskatta din stress på/utanför arbetet idag”. Det är något författarna hade kunnat ta med i
enkätfrågorna. Å andra sidan kan det finnas eventuella fördelar med att respondenterna fick
svara själva utan en tidsaspekt i frågorna, då de inte blev begränsade av en viss period. Det finns
en osäkerhet gällande reliabilitet beträffande examensarbetets egengjorda frågor, däremot
belyser Wagman och Håkansson (2014b) att instrumentet OBQ har en god reliabilitet.
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Examensarbetets författare diskuterade om det skulle användas instrument eller
egenkonstruerade frågor för att mäta stress och aktivitetsbalans. Författarna hade vetskap om
att det fanns instrument som mätte stress, exempelvis KEDS (Gustafsson, 2018). Det valdes
bort då det fokuserar på utmattningssyndrom (Gustafsson, 2018) och lämpade sig därmed inte
för examensarbetets syfte. OBQ valdes då Wagman och Håkansson (2014b) skriver att OBQ
kan vara en god utgångspunkt för att i studier undersöka aktivitetsbalans i olika populationer.
Det hade kunnat konstrueras egna frågor kring aktivitetsbalans. Det alternativet valdes bort på
grund av att det hade gett sämre validitet och reliabilitet.
Kristensson (2014) påtalar att muntlig information om studien är av betydelse. Proceduren för
datainsamlingen kunde inte utföras på samma sätt på båda skolorna, på grund av att lärarna
hade olika mycket tid. Det medförde att respondenterna på den skolan som fick muntlig
information av examensarbetets författare hade möjlighet att ställa frågor till författarna. Den
andra skolan fick endast muntlig information av rektorn och hade därför inte samma möjlighet
att få förtydligande kring eventuella frågor som uppstod. Det kan ha påverkat svarsfrekvensen.
Tiden som respondenterna hade på sig att besvara enkäten skilde sig åt på de båda skolorna,
vilket också kan ha påverkat svarsfrekvensen. Mer tid till att besvara enkäten ledde eventuellt
till att den ökade. Svarsfrekvensen kan även ha påverkats av den tid som angavs på
försättsbladet. Enkätens utformning kan också haft betydelse för om respondenterna valde att
delta (Kristensson, 2014). Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat datainsamlingens resultat
är att respondenterna på den ena skolan hade kunnat diskuterat enkätfrågorna utan författarnas
vetskap.
Flertalet rektorer avböjde medverkan i examensarbetet på grund av att lärarna hade mycket att
göra. Detta är något som Lärarförbundet (2017) styrker. Om datainsamlingen gjorts med hjälp
en elektronisk enkät via en länk hade svarsfrekvensen eventuellt ökat då respondenterna istället
kunde svara på enkäten när det passade dem. Det hade kunnat vara en alternativ metod.
Upphovsmännen till OBQ ville inte att instrumentet skulle komma ut till allmänheten då
instrumentet är under utveckling (P. Wagman, personlig kommunikation, 22 feb 2018). Det
gjorde att möjligheten till en elektronisk enkät via länk uteslöts.
Vid databearbetningen användes statistikprogrammet SPSS för att minska risk för bias och öka
den statistiska validiteten (Wahlgren, 2012). Figurerna i resultatdelen visas med hjälp av antal,
då ett litet urval bör undvika reella tal (Ejlertsson, 2012). I examensarbetet har författarna valt
att presentera bortfall i texten. Mann Whitneys U-test bör användas vid oberoende
observationer, då variabeln inte är normalfördelad och vid ett litet urval (Ejlertsson, 2012).
Författarna valde att använda Mann Whitney U-test på stress på arbetet, stress utanför arbetet
och aktivitetsbalans tillsammans med hemmaboende barn. Spearmans Korrelation är ett ickeparametriskt test som kan tillämpas för att se linjära samband mellan variabler (Kristensson,
2014). Det valdes att användas för att se sambandet mellan variablerna om stress och totalpoäng
i OBQ.
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Författarna i examensarbetet valde medvetet ett jämnt antal svarsalternativ för att avstå från ett
mitt-alternativ, därmed behövde respondenterna att ta ställning (Kristensson, 2014) på
enkätfrågorna om stress. Dessa frågor gav bortfall då några respondenter valde att fylla i flera
alternativ. På frågan “Om ja, vilken lärarutbildning har Du?” markerade flera av respondenterna
flera svarsalternativ eller skrev en kommentar om vilken utbildning de hade. Detta hade kunnat
undvikas genom att ställa en öppen fråga (Kristensson, 2014) och be respondenterna att “ange”
vilken utbildning de hade. Det hade kunnat leda till att respondenterna inte blivit anonyma, om
någon till exempel haft en särskild utbildning. Denna fråga valdes att ej redovisas i resultatet
på grund av otydlighet i svarsalternativen.
Examensarbetets författare har tagit hänsyn till individskyddskraven i datainsamlingen och
databearbetningen för att inte orsaka obehag eller skada (Kristensson, 2014). Det går däremot
att diskutera anonymiteten till fråga 2 “Vilket år är du född?” och fråga 5 “Hur många år har du
arbetat som lärare?”. Författarna hade kunnat kategorisera åldersspannet och antal år i yrket för
att inte kunna härleda till en viss person vid databearbetningen. Denna kategoriindelning hade
kunnat gjorts redan vid utformningen av enkäten. Å andra sidan hade en sådan
kategoriindelning kunnat göra att respondenterna blev osäkra vilket svarsalternativ de skulle
fylla i på fråga fem. Det skulle också kunnat leda till att samtliga respondenter hamnat i en
kategori på båda frågorna och då hade inte författarna kunnat se om det fanns skillnader. Det
gjorde att valet föll på att respondenterna själva skulle ange.

Resultatdiskussion
Självskattad stress
Resultatet visade att respondenterna självskattade en högre stress på arbetet än utanför arbetet.
Enligt AFA försäkring (2015) är risken för att drabbas av stress högre för personer som har ett
kontaktyrke, vilket examensarbetets urval hade. Examensarbetets författare har reflekterat över
att resultatet kan ha påverkats beroende på hur arbetssituationen såg ut för tillfället. Orsaken till
att lärare skattade en högre stress på arbetet kan vara på grund av den höga arbetsbelastningen
(Försäkringskassan, 2016). Det kan finnas många orsaker till att lärarna skattade en lägre stress
utanför arbetet. Det kan handla om att lärarna har möjlighet till att göra aktiviteter som minskar
stressen som Prilleltensky, Neff & Bessell (2016) beskriver. En annan möjlig faktor som
påverkar stressen utanför arbetet är familjen då de kan ge energi eller ställa krav (Ekelöf, 2013).
Kausalitet var däremot inget som examensarbetet undersökte, då det var en tvärsnittstudie
(Kristensson, 2014).

Självskattad aktivitetsbalans
I examensarbetets resultatet fick respondenterna median 36 på OBQ´s totalpoäng. Resultatet
visade att respondenterna hade lägre median i totalpoäng på OBQ, jämfört med studierna
Wagman & Håkansson (2014a) som undersökte aktivitetsbalans bland män och kvinnor över
18 år samt Wagman, Lindmark, Rolander, Wåhlin & Håkansson (2017) som undersökte hälsooch sjukvårdspersonal. Båda studierna fick median 42 (Wagman & Håkanssons, 2014a;
Wagman, Lindmark, Rolander, Wåhlin & Håkansson, 2017). OBQ har inga cut-off värden för
vad som anses vara ett högt respektive lågt värde för aktivitetsbalansen (P. Wagman, personlig
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kommunikation, 22 feb 2018). Det gjorde att examensarbetets författare diskuterade om
respondenternas aktivitetsbalans var hög eller låg. Med tanke på att resultatet visade lägre
median än Wagman och Håkanssons (2014a) och Wagman, Lindmark, Rolander, Wåhlin &
Håkansson (2017), kan en median på 36 indikera att lärare har en låg aktivitetsbalans.
Erlandsson och Persson (2014) belyser att en människa ska ha en lagom mängd av olika
aktiviteter för att uppleva aktivitetsbalans. Ett resonemang skulle kunna vara att respondenterna
inte har detta då de skattade lågt på OBQ. Erlandsson och Persson (2014) betonar dock att det
ser olika ut vad människor upplever som aktivitetsbalans, vilket är viktigt att ta i beaktande.
Examensarbetets respondenter hade större variationsvidd på påstående två och fyra och mindre
variationsvidd på påstående fyra, sex och sju jämfört med Wagman och Håkansson (2014a).
Examensarbetet respondenter hade lägre median på påstående 2. uppfattningen om att
aktiviteter är meningsfulla och 6. lagom mycket att göra en vanlig vecka än Wagman och
Håkansson (2014a) och Wagman et. al (2017). Erlandsson och Persson (2014) betonar vikten
av meningsfulla aktiviteter i vardagen. Ett annat intressant resultat är att respondenterna hade
lägre median och större variationsvidd angående uppfattningen om att aktiviteter är
meningsfulla än vad som framkommit i andra studier (Wagman & Håkansson, 2014a; Wagman
et al., 2017). Lärare är ständigt kontaktbara och funderar ofta på arbetet och dess planering
(Lindqvist & Nordänger, 2006), vilket skulle kunna vara en orsak till att de skattar lägre på
påstående 2. Vidare kan den stora variationsvidden bero på att det inte ser ut så för alla lärare,
då Dam och Daphtardar (2012) beskriver att människor kan ha olika balans mellan arbete,
familj, vänner och egentid. Erlandsson och Persson (2014) belyser att det kan se olika ut vad
människor upplever som meningsfullt och därför blir aktivitetsbalans subjektivt. De lärare som
skattade högre på påståendet kanske även upplevde det meningsfullt att arbeta med barn
(Ahlgren & Gillander Gådin, 2011). Lärare hade lägre median på lagom mycket att göra en
vanlig vecka än andra studier (Wagman & Håkansson, 2014a; Wagman et al., 2017).
Examensarbetets författare resonerade att det kan bero lärares höga arbetsbelastningen
(Försäkringskassan, 2016), press på arbetet (Aelterman, Engels, Van Petegem, & Verhaeghe,
2007), att arbetstiden inte räcker till för deras arbetsuppgifter (Lärarförbundet, 2017) och att de
även har många sysslor i hemmet (Ahlgren & Gillander Gådin, 2011). Kielhofner (2012)
beskriver aktivitetsbalansen som aktivitet i dagliga livet, lek, produktivitet och mänsklig
aktivitet, dessa begrepp berörs i OBQ. Med tanke på att lärare fortsätter sitt arbete efter
arbetspasset (Lindqvist & Nordänger, 2006), resonerade examensarbetets författare att de kan
ha hög produktivitet som Kielhofner (2012) beskriver, vilket då skapar en obalans. Det kan vara
en anledning till att lärare hade en lägre median på påstående sex på OBQ.

Samband stress och aktivitetsbalans
I resultatredovisning framkom att det fanns en negativ korrelation mellan stress (på och utanför
arbetet) och aktivitetsbalans. Yu, Manku och Backman (2018) har visat att det finns en stark
negativ korrelation mellan stress och aktivitetsbalans. Wagman och Håkansson (2014a)
beskriver att det finns en korrelation mellan självskattad hälsa och aktivitetsbalans.
Examensarbetets resultat (se figur 2), visade att när stressen är lägre skattad blir
aktivitetsbalansen högre skattad och tvärtom. Det betyder att det fanns ett negativt samband.
Håkansson och Ahlborg (2010) betonar att en hög aktivitetsbalans kan främja hälsa och leda
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till minskad stress. Det styrker att det finns ett samband mellan dessa variabler. Kielhofner
(2012) belyser att känslor, tankar och beteenden påverkar en människas aktivitetsbalans.
Examensarbetets författare resonerade att stressade personer kan uppleva likvärdiga känslor
och tankar och detta kan återspeglas på ett likvärdigt sätt i hur de skattade sin aktivitetsbalans.

Hemmaboendebarn, självskattad stress och aktivitetsbalans
Resultatet visade att medianen på OBQs totalpoäng för både de med hemmaboende barn och
de utan barn var 36 poäng. I Wagman och Håkanssons (2014a) studie framkom ett motstridigt
resultat då de som bodde med barn hade median 40 poäng och de som bodde utan barn hade
median 42 poäng i OBQ. Borgh, Eek, Wagman och Håkanssons studie (2017) undersökte
föräldrars aktivitetsbalans med OBQ. Respondenterna hade median 20. Examensarbetets
resultat stämde ej överens med Borgh, Eek, Wagman och Håkansson (2017), en orsak till detta
är på grund av att studien använde en nyare version av OBQ än examensarbetet. Det är dock
viktigt att ta i beaktanden att respondenterna i både Wagman och Håkansson (2014a) och
Borgh, Eek, Wagman och Håkansson (2017) kan ha skiljt sig ifrån examensarbetets
respondenter, vad gällde om barnen bodde hemma, ålder på barnen och antal barn. En annan
orsak till det motsägande resultatet skulle kunna vara vilka stödjande faktorer som
respondenterna hade. Det kan exempelvis vara ett bra socialt stöd på arbetet eller hemma,
tillräcklig tid till lustfyllda eller vilsamma aktiviteter (Erlandsson & Persson,
2014). Aktivitetsbalansen kan öka vid föräldraledighet, ha tydliga rutiner i vardagen och
positiva attityder från kollegor och chefer av föräldraskap (Borgh, Eek, Wagman och
Håkansson, 2017). Dessa aspekter kan ha påverkat hur examensarbetets respondenter skattade
aktivitetsbalansen.
Resultatet visade att respondenterna med hemmaboende barn, oavsett skattad stressnivå på
arbetet eller utanför arbetet, hade en högre aktivitetsbalans jämfört med de utan barn. Endast
ett undantag var vid jämförelse mellan de som skattade alltid stressad på arbetet som bodde
med barn och de som bodde utan barn, då hade respondenterna som bodde med barn en lägre
aktivitetsbalans. Det stämmer inte överens med Wagman och Håkansson (2014a), där de
jämfört kvinnor som bor med barn och kvinnor som inte bor med barn under 18 år. Den studien
har däremot inte tagit hänsyn till stress, därför kan resultaten skilja sig. Det är betydelsefullt för
föräldrar att ha en balans mellan arbete och fritid för att uppleva hälsa och minskad stress
(Håkansson, Axmon & Eek, 2016).

Betydelse för arbetsterapi
Alla individers vardag består av många olika aktiviteter och dessa bör vara i balans för att
personerna ska uppleva hälsa och välmående (Erlandsson & Persson, 2014). Examensarbetets
resultat har betydelse för arbetsterapeuter, då författarna ej funnit någon tidigare studie om
lärares aktivitetsbalans och stress. Examensarbetet visar på att lärare inom grundskolan i större
utsträckning skattar hög stress på arbetet, vilket även Socialstyrelsen (2009) konstaterat.
Examensarbetet visar också att lärarna har relativt låg totalpoäng på OBQ vilket kan tyda på
låg aktivitetsbalans bland dem. Det finns en obalans mellan krav och resurs hos yrkesgruppen
(Lärarförbundet, 2017). Arbetsterapeuter arbetar för att människan ska uppnå hälsa genom att
skapa möjligheter i aktivitet och delaktighet. Arbetsterapi genomförs utifrån varje individs
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situation och dennes behov (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2012). Författarna till
examensarbetet vill synliggöra arbetsterapeuters möjligheter att arbeta med hälsofrämjande
insatser till lärarna. Håkansson och Ahlborg (2010) betonar att en hög aktivitetsbalans kan
främja hälsa och leda till minskad stress, både på och utanför arbetet. McCallum, Price, Graham
och Morrison (2017) betonar att det är viktigt att minska lärarnas stress och förbättra
aktivitetsbalansen.
Arbetsterapeuter skulle kunna arbeta i skolmiljö (Shea & Giles, 2012) för att informera, stödja
och motivera (Kielhofner, 2012). Arbetsterapeuter skulle också kunna ge insatser till
individerna för att skapa struktur och balans i vardagen (Eklund & Erlandsson, 2011) för att
bidra till ökad aktivitetsbalans och hälsa (Erlandsson & Persson, 2014) hos lärarna.
Vardagsrevidering (ReDo) är en arbetsterapeutisk intervention på gruppnivå som skulle kunna
minska människors stress och förbättra deras aktivitetsbalans. ReDo handlar om att individen
analyserar sitt aktivitetsmönster samt vidtar förändringar i sin vardag, med stöd från
arbetsterapeut och de andra kursdeltagarna. Dessa förändringar handlar om att individen bör
förändra sina vanor och rutiner, alltså sitt aktivitetsmönster (Eklund & Erlandsson, 2011).
Examensarbetets författare tänker att lärarna skulle kunna ha möjlighet att delta i en ReDo-kurs
efter avslutad arbetsdag som leds av arbetsterapeut. Mindfulness är ytterligare en intervention
som kan användas som en aktivitet och i aktiviteter för att minska stress och förbättra
livskvalitén (Bergstad, 2009; Radomski & Trombly Latham, 2014). I en stressfylld situation
kan mindfulness nyttjas genom att stanna till i nuet och reflektera över sin hantering och
reaktion innan handling utförs (Creswell & Lindsay, 2014). Arbetsterapeut skulle kunna lära ut
mindfulness till lärarna på såväl grupp- eller individnivå. Arbetsterapeuten skulle också kunna
träna dem att använda mindfulness i aktivitet både på och utanför arbetet. Det skulle exempelvis
kunna vara när de äter, promenerar eller planerar sitt arbete. Om lärarna får bättre upplevd hälsa
gynnas både dem själva, men också eleverna då lärarna påverkar elevernas framgångar och
prestationer (McCallum, Price, Graham, & Morrison, 2017; Lärarförbundet, 2017).

Förslag på framtida studier
Respondenterna i examensarbetet skattade hög stress och låg aktivitetsbalans, därför skulle det
vara intressant att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ studie skulle kunna ge en djupare
förståelse av lärarnas situation och vad som orsakar stressen och den låga aktivitetsbalansen.
Resultatet i examensarbetet visade på att det finns ett samband mellan stress och
aktivitetsbalans. Därför skulle det vara av intresse att undersöka det i större omfattning med fler
respondenter. Ett förslag för framtida studier skulle kunna vara att göra en jämförelse mellan
yrken. Lärare är ett av alla de kontaktyrken inom kommun- och landstingssektorn som riskerar
stress (AFA försäkring, 2015), därför skulle vidare studier kunna inrikta sig på att jämföra olika
yrkesgrupper inom kommun- och landstingssektorn.
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Slutsatser
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna självskattar sin stress högre på arbetet i
jämförelse med utanför arbetet. Respondenterna har en relativt låg aktivitetsbalans. Det finns
ett negativt samband mellan stress och aktivitetsbalans. Det finns ingen signifikant skillnad
mellan respondenterna med hemmaboende barn och utan hemmaboende barn, på variablerna
stress på arbetet, stress utanför arbetet eller aktivitetsbalans. Arbetsterapeuter skulle kunna ge
hälsofrämjande och förebyggande insatser till lärare, för att minska deras stress och bibehålla
och förbättra deras aktivitetsbalans. Examensarbetets resultatet kan inte generaliseras då det är
få respondenter, men det kan ligga till grund för vidare studier.
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Bilagor
Bilaga 1
1. Jag är:
Kvinna
Man
Annat

2. Vilket år är Du född?
_______

3. Är Du? (Utan att räkna med barn)
Sammanboende
Ensamboende

4. Har Du hemmaboende barn under 18 år?
Ja
Nej

Om ja, hur många?
_________ hemmaboende barn

5. Hur många år har Du arbetat som lärare?
______ år

6. Vilken sysselsättningsgrad har Du?
Heltid
Deltid (ange i procent nedan)
_____ %

7. Är Du utbildad lärare?
Ja
Nej
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Om ja, vilken lärarutbildning har Du?
Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3
Grundlärarprogrammet - årskurs 4-6
Grundlärarprogrammet - inriktning fritidshem
Annan lärarutbildning

8. Känner Du dig stressad på arbetet?
Aldrig
Sällan
Ofta
Alltid

9. Känner Du dig stressad utanför arbetet?
Aldrig
Sällan
Ofta
Alltid

På nästa sida kommer frågor om Din aktivitetsbalans.
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Bilaga 2

Enkätundersökning riktad till lärare i grundskolan
Vi är två studenter som läser sista terminen på Arbetsterapeutprogrammet, Hälsohögskolan i
Jönköping och vi har påbörjat vårt examensarbete. Vi vill undersöka grundskolelärares
självskattade stress och aktivitetsbalans genom en enkätundersökning, då stress blir allt
vanligare och sjukfrånvaron följer den utvecklingen. Eftersom sjukskrivningarna är höga inom
så kallade kontaktyrken som läraryrket är en del av, ser vi det som angeläget med ökad kunskap
om stress och aktivitetsbalans med förhoppningen att bidra till bättre hälsa.
Vi önskar därför att få komma till er för att få presentera studien och lämna information kring
deltagandet till samtliga lärare på skolan. Enkäterna fylls i vid samma tillfälle. Det kommer ta
c:a 20 minuter att besvara enkäten.
Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Den data som samlas in kommer att
behandlas konfidentiellt och kommer enbart att användas till examensarbetet. De deltagare som
vill ta del av studien har möjlighet att kontakta oss via mail.
Om vi får ert medgivande att genomföra enkätundersökningen så är vi tacksamma om ni hör av
er så snart som möjligt till oss, så kan vi avtala tid som är lämplig för er.
Ni är välkomna att kontakta oss eller vår handledare om ni har några övriga frågor eller
funderingar.
Med vänliga hälsningar
Maria Ehlin ehma1595@student.ju.se
Sanna Rundquist rusa1520@student.ju.se
Handledare: Inger Jansson, lektor Inger.jansson@ju.se
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Bilaga 3

Enkätundersökning om stress och aktivitetsbalans bland
lärare i grundskolan
Vi är två studenter från arbetsterapeutprogrammet, på Hälsohögskolan i Jönköping som i vårt
examensarbete vill undersöka lärares självskattade stress och aktivitetsbalans. Eftersom
sjukskrivningarna är höga inom så kallade kontaktyrken som läraryrket är en del av, ser vi det
som angeläget med ökad kunskap om stress och aktivitetsbalans med förhoppningen att bidra
till bättre hälsa.
Det är helt frivilligt att delta i studien och Du har rätt att avbryta Din medverkan när Du vill
utan att ange skäl. Det tar c:a 20 minuter att besvara enkäten. Du som besvarar enkäten kommer
att vara anonym, vilket innebär att det inte kan härledas att det är Du som svarat. Det insamlade
materialet kommer endast användas till detta examensarbete. Om Du är intresserad av att ta del
av examensarbetet när det är avslutat och godkänt, kan Du kontakta oss via mejl. Har Du frågor
får Du gärna höra av Dig till någon av oss eller vår handledare.
Maria Ehlin: ehma1595@student.ju.se
Sanna Rundquist: rusa1520@student.ju.se
Handledare: Inger Jansson, lektor Inger.jansson@ju.se
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Bilaga 4

Blankett för etisk egengranskning av examensarbeten1 vid
Hälsohögskolan
Datum:

2018-02-19

Examensarbetets titel:

En kvantitativ studie som beskriver grundlärares självskattade
stress och aktivitetsbalans

Student/studenter:

Maria Ehlin och Sanna Rundquist

Student/studenter mejladress:

sanna.rundquist@hotmail.com
maria.ehlin95@hotmail.com

Utbildningsprogram:

Arbetsterapeutprogrammet

Utbildningsnivå:

Kandidatexamen, 180 hp

Handledare:

Inger Jansson

Handledare mejldress:

inger.Jansson@ju.se

Examensarbeten vid Hälsohögskolan, Jönköping University, ska följa forskningsetiska principer så
som de uttrycks i etikprövningslagen (EPL). Denna blankett är ett hjälpmedel för granskning av etiska
frågeställningar knutna till examensarbetet.
Student och handledare går igenom blanketten tillsammans, identifierar etiska problem och enas
om hur dessa ska hanteras.
Forskning som faller under EPL måste prövas av regional etikprövningsnämnd (EPN)2. Det finns två
typer av studier som normalt inte räknas till forskning och som måste hanteras speciellt. Det ena är
examensarbeten och det andra är verksamhetsförlagt förbättringsarbete i hälsa och välfärd.
Gränsdragningen mellan forskning och dessa två typer av studier berörs inledningsvis i del A.
Del B hanterar vad som faller under EPL samt etiska principer som är viktiga vid genomförandet.
Del C innehåller tillvägagångssätt för rådgivande yttrande från forskningsetiska kommittén.
Om examensarbetet redan ingår i ett etikgranskat och godkänt projekt behöver ingen etisk
egengranskning genomföras.
1
2

Blanketten gäller även verksamhetsförlagda förbättringsarbeten.
www.epn.se
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Del A: Är detta en forskningsstudie?
Del A syftar till att avgöra om studien avser vara forskning. Examensarbeten räknas normalt inte som
forskning och kan då inte heller tas upp i EPN. Under vissa omständigheter kan dock examensarbeten
vara forskning, nämligen om de:
1. syftar till publicering i vetenskaplig tidskrift
2. har en vetenskaplig frågeställning och en design som kan besvara densamma
3. leds av forskare inom området, antingen som del av ett större projekt eller med forskare
som handledare.
Alla dessa tre bör uppfyllas för att studien ska betraktas som forskning och kunna hanteras i EPN.
Är studien forskning i dessa tre avseenden?
JA (Studien ska prövas av EPN.)
NEJ (Fortsätt till del B och C.)

Del B: Innehåller examensarbetet sådant som enligt etikprövnings-lagen
kan identifieras som etiskt känsligt?
Frågorna i del B syftar till att undersöka om examensarbetet har sådana etiska problem som om det
vore forskning skulle krävt prövning i EPN, samt hur etiska principer hanteras.
Ja
1

Tveksam
t

Nej

Avser studien att behandla känsliga personuppgifter enligt PUL, det vill
säga vid något skede länka till en person och där uppgifterna avslöjar ras
eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?

x

Avser studien att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel
eller administrativa frihetsberövanden?

x

3

Innebär studien ett fysiskt ingrepp på forskningspersoner (även sådant
som ingår i gängse rutiner, men också är del i forskningen)?

x

4

Är syftet med studien att fysiskt eller psykiskt påverka
forskningspersonerna (exempelvis behandla övervikt)?

x

5

Innebär studien en uppenbar risk för skadlig påverkan (4§2 2003:460)
(exempelvis risk för fysiska skador eller risk att väcka traumatiska minnen
till liv)?

x

Används biologiskt material som kan härledas till en identifierbar individ
eller avliden människa (exempelvis blodprov eller vävnadsprov)?

x

2

6
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7

Kan frivilligheten ifrågasättas (exempelvis utsatta grupper såsom barn,
personer med kognitiv nedsättning och psykisk funktionsnedsättning,
eller personer i beroendeställning som patienter eller studenter i
förhållande till försöksledaren)?

x

Ja
8

9

Tveksam
t

Nej

Kommer personer med begränsad autonomi engageras (exempelvis
personer med kognitiva svårigheter, underåriga) där förståelsen för
innebörden av samtycket är begränsat?

x

Innebär studien att informerat samtycke inte kommer att inhämtas (det
vill säga forskningspersonerna kommer inte att få full information om
undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?

x

Risker
10

x

Andra identifierade risker.
Deltagarval och social utsatthet

11

Deltagarna tillhör en extra sårbar och utsatt grupp i samhället
(minoritetsgrupp).

x

12

Upprättas ett personregister där data kan kopplas till en fysisk person?

x

Informerat samtycke
13

Studien beskrivs så att deltagarna förstår dess syfte och upplägg och vad
deltagande i projektet innebär (exempelvis antal besök, projektlängd, med
lätt svenska utan fackuttryck).

x

14

Alla faktorer som kan påverka beslut om medverkan framgår klart.

x

15

Det stämmer att informationsbrevet inte innehåller övertalande
formuleringar, inklusive ”milt övertalande” som utgår från att personen
ska eller bör ställa upp utan att fullt visa respekt för valet (exempelvis
”tack på förhand”).

x

Det framgår att vården eller andra insatser inte påverkas av beslut om att
medverka eller avstå från medverkan.

x

16

Frivillighet
17

Deltagandet i studien är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga
informationen till patient eller forskningsperson.

x

18

Det framgår tydligt att deltagare när som helst och utan angivande av skäl
kan avbryta deltagandet utan att detta påverkar forskningspersonens
omhändertagande eller behandling eller, om studenter, betyg etc.

x

Konfidentialitet och deltagarnas säkerhet
19

Finns det skäl att utlova konfidentialitet i studien?
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20

Det finns rutiner för att garantera konfidentialitet och integritet vid
datainsamlingen.

x

21

Om konfidentialitet är utlovat, beskrivs resultatet på ett sätt så att
deltagarna är konfidentiella, det vill säga de kan ej identifieras efteråt
(inklusive små förutsättningar för så kallad baklänges-identifikation).

x

Forskningsresultat
22

Finns det skäl att erbjuda deltagarna att få ta del av forskningsresultatet?

x

Om någon av frågorna 1–12 besvaras ja eller tveksamt, ska studien prövas vid den lokala
forskningsetiska kommittén, se del C.
Om någon av frågorna 13–21 besvaras nej eller tveksamt, ska studien prövas vid den lokala
forskningsetiska kommittén, se del C.
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