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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med studien var att studera aktivitetsbalans och stress samt att studera relationen 

dem emellan. Metod: Respondenter värvades genom olika Facebookgrupper samt på 

författarnas Facebooksidor. Åttiofem enkäter skickades ut via Messenger och 66 enkäter med 

fullständiga data inkom. Respondenterna med fullständiga data var i olika åldersgrupper från 

16 till 60 år. Enkäten innehöll sociodemografiska frågor, instrumenten OBQ 11 samt PSS-10. 

OBQ 11 mäter subjektiv aktivitetsbalans och PSS-10 mäter upplevd stress. Data bearbetades 

genom statistikprogrammet SPSS. Ett korrelationstest genomfördes för att analysera 

sambandet mellan OBQ 11 och PSS-10. För att jämföra de sociodemografiska grupperna 

genomfördes ett Mann-Whitney U-test. Resultat: En statistiskt signifikant negativ korrelation 

fanns mellan OBQ 11 och PSS-10, vilket visar på samband mellan aktivitetsbalans och stress. 

Fördelningen blev ojämn inom de sociodemografiska variablerna: kön samt om 

respondenterna hade barn eller ej och därför har ingen jämförelse mellan grupperna varit 

aktuell. Ingen signifikant korrelation fanns mellan de sociodemografiska grupperna och OBQ 

11 eller PSS-10, men några mindre skillnader framkom. De som arbetar vid sidan av studierna 

skattade lägre aktivitetsbalans och stress än de som inte arbetade. Singlar skattade en högre 

aktivitetsbalans och en lägre stress än de som var i ett förhållande. Slutsats: Även om studiens 

resultat bör tolkas med försiktighet på grund av ett litet urval visar studien på en trend mot att 

det finns ett samband mellan aktivitetsbalans och stress. Studien kan därmed ligga till grund 

för kommande forskning. 

 

Nyckelord: Aktivitet, Arbetsterapi, Occupational Balance Questionnaire (OBQ), Perceived 

Stress Scale (PSS). 

 

 



 
 

Summary 
Occupational balance and stress among college students at a university in southern 

Sweden. 

- A cross-sectional study.  

Aim: The aim was to study occupational balance and stress as well as the relationship between 

them. Method: Respondents were recruited through different Facebook-pages and through the 

authors Facebook-page. Eighty-five questionnaires were sent through Messenger and of those, 

66 questionnaires with a full data set were included. The respondents with a full dataset were 

in the ages 16 - 60 years old. The questionnaire consisted of sociodemographic questions, 

OBQ 11 and PSS-10. OBQ 11 measures subjective occupational balance whereas PSS-10 

measures perceived stress. The data was analyzed using the statistical program SPSS. A 

correlation-test was done to analyze the correlation between OBQ 11 and PSS-10. To 

compare the sociodemographic variables, a Mann - Whitney U Test was performed. Results: 

There was a statistically significant negative correlation between OBQ 11 and PSS-10, which 

supports the correlation between occupational balance and perceived stress. The distribution 

of the sociodemographic variables: gender and if the respondents had a child or not was 

erratical and therefore no comparison between them was performed. There was no significant 

correlation between the sociodemographic variables, however there were some small 

differences which could be identified. A lower occupational balance and a lower level of 

stress was identified in those who combined studies with work, compared to those who did 

not work. Further, those who were single experienced a higher occupational balance and a 

lower level of stress than those who were in a relationship. Conclusion: Although the results 

of the study are to be interpreted with caution due to the small sample size, it points to trends 

towards a correlation between occupational balance and stress. The study may therefore be 

used as a stepping-stone for future research. 

 

Keywords: Activity, Occupational Balance Questionnaire (OBQ), Occupational therapy, 

Perceived Stress Scale (PSS). 
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Inledning  

Stress, liksom psykisk ohälsa överlag, är ett hälsoproblem i dagens samhälle och många 

studenter uppger att de upplever stress (Ahern & Norris, 2011; Hunt & Eisenberg, 2010; 

Palekar & Mokashi, 2014). I en studie av Lee, Wuertz, Rogers och Chen (2013), på kvinnliga 

studenter, om stress och sömnsvårigheter visade resultatet att studenter kan uppleva de 

akademiska utmaningarna som krävande vilket kan bidra till deras upplevda stress. Vidare 

berör studien stress som ett hälsoproblem hos högskolestudenter, liksom ett hinder för deras 

välbefinnande (Lee, Wuertz, Rogers & Chen 2013). Folkhälsomyndigheten (2015) menar att 

det är den höga arbetsbelastningen och bristfälliga kontrollen under utbildningstiden som 

stressar studenter. Att uppleva välbefinnande förutsätter att individen har balans mellan sina 

aktiviteter (Erlandsson & Persson, 2014), något som även bör gälla högskolestudenter. Wilson 

och Wilcock (2005) menar att aktivitetsbalans har en påverkan på hälsan, vilket tenderar att 

glömmas bort. Det finns också ett behov av mer forskning på olika gruppers upplevda 

aktivitetsbalans samt de sociodemografiska faktorers inverkan på aktivitetsbalans (Wagman & 

Håkansson, 2014a; Wagman, Håkansson & Jonsson, 2015). Med detta som bakgrund blir den 

här studien som riktas till högskolestudenter av relevans. 

Bakgrund 

I följande avsnitt framgår varför studiens syfte bedömdes vara relevant i förhållande till 

aktuell forskning. Därefter presenteras studiens relevans i förhållande till arbetsterapi. 

Stress 

Under de senaste decennierna har stressrelaterade sjukdomar bidragit till en högre 

sjukfrånvaro i Sverige (Försäkringskassan, 2015). Långtidssjukskrivningar till följd av 

psykisk ohälsa ökade kraftigt år 1999 - 2003 för att sedan minska något. År 2011 ökade 

sjukskrivningarna på nytt och år 2014 stod psykisk ohälsa, där stressrelaterade sjukdomar 

utgjorde nästan en fjärdedel, för 35 % av samtliga långtidssjukskrivningar 

(Försäkringskassan, 2015).  

 

Stress brukar omtalas som ett utbrett hälsoproblem i dagens samhälle och kan beskrivas som 

kroppens svar på de krav som ställs på individen. Stress kan även bero på hur vi reagerar på 

stimuli och hur vi hanterar situationer som upplevs hotfulla (Palekar & Mokashi, 2014). 

Sammantaget handlar det om situationer där kraven som ställs är högre än personens förmåga 

att hantera dem (Kielhofner, 2012). Människokroppen är ämnad för att kunna hantera 

plötsliga hot och stresspåslaget som då uppkommer är en god funktion och en naturlig 

reaktion (Folkhälsorapport, 2009). Samhället i västvärlden idag innehåller sällan sådana typer 

av hot, istället utlöses stresspåslaget av icke livshotande situationer. Det kan till exempel 

handla om oro inför framtiden vilket kan leda till ohälsa om stresspåslaget fortgår över en 

längre period (Folkhälsorapport, 2009; Åsberg & Mårtensson, 2009). Stress bör särskiljas 

utifrån dess varaktighet. Stress kan ha en positiv inverkan om den pågår under en kortare 

tidsperiod och kan medföra ökad prestation samt förbättrat immunförsvar. Långvarig stress 
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har däremot motsatt effekt och kan bidra till ohälsa i form av exempelvis kognitiva 

nedsättningar, ihållande trötthet samt hjärt- och kärlsjukdomar (Steptoe & Kivimäki, 2012; 

Währborg, 2009; Åsberg & Mårtensson, 2009). Aktuell studie kommer att definiera stress 

som: individens upplevelse av händelser i livet som är okontrollerbara, oförutsägbara och 

överväldigande (Nordin & Nordin, 2013).   

Stress och studenter 

Studenter är en grupp som uppger sig utsättas för stress i olika grad och med skilda 

konsekvenser som följd. I en studie på svenska högskolestudenter undersöktes om upplevda 

problem under studieåren påverkade deras akademiska prestationer. Resultatet visade att 

upplevelse av stress tillsammans med de akademiska utmaningarna utgjorde hinder för en 

tillfredsställande akademisk prestation (Vaez & Laflamme, 2008). I en studie på amerikanska 

studenter visade resultatet att 87 % av de tillfrågade studenterna vid något tillfälle under året 

upplevt en alltför tung arbetsbörda och att det hade påverkat deras akademiska prestation 

negativt (Coiro, Bettas & Compas, 2017). I en annan studie på 166 amerikanska studenter 

mellan 18 och 20 år visade resultatet att studenter upplever stress och att det kan leda till en 

ökad risk för fysiska och psykiska problem (Ahern & Norris 2011). I en enkätstudie på 103 

kvinnliga högskolestudenter av Lee, Wuertz, Rogers och Chen (2013) visade resultatet att 

studenter under skolåren upplever en hög stressnivå och att majoriteten av dem sover dåligt. 

Aktivitetsbalans 

Ett centralt begrepp inom arbetsterapi är aktivitetsbalans vilket har sitt ursprung hos en av 

grundarna till yrket arbetsterapeut (Meyer, 1922/1977). Aktivitetsbalans kan definieras genom 

individens uppfattning om att ha rätt antal aktiviteter samt lämplig variation dem emellan, 

vilket också är den definition aktuell studie har utgått ifrån (Wagman, Håkansson & 

Björklund, 2012). Vidare menar Wagman, Håkansson och Björklund (2012) att definitionen 

kan användas inom tre olika perspektiv: aktivitetsområde, aktivitetskaraktär och 

tidsanvändning. Det första perspektivet inkluderar olika aktivitetsområden såsom fritid eller 

arbete, det andra perspektivet innehåller aktiviteter av olika karaktär såsom krävande eller 

vilsamma och det tredje perspektivet berör den tid som ägnas åt olika aktiviteter (Wagman, 

Håkansson & Björklund, 2012).  

 

För att kunna få och upprätthålla aktivitetsbalans krävs det att individen har förmåga att 

hantera antalet aktiviteter den ägnar sig åt (Anaby, Backman & Jarus, 2010). I en studie om 

aktivitetsbalans hos arbetsterapeutstudenter ansåg en övervägande del av respondenterna att 

det fanns faktorer som hindrade dem från att uppleva aktivitetsbalans. Vidare beskrivs att 

faktorerna var till exempel personliga faktorer, brist på tid och pengar (Wilson & Wilcock, 

2005). Agllias, Howard, Cliff, Dodds och Field (2016) skriver om studenters upplevda 

svårigheter att uppnå en balans mellan studier, arbete och social samvaro. Håkansson och 

Ahlborg (2017a) lyfter behovet av mer forskning på män respektive kvinnors aktivitetsbalans 

för att se på skillnader dem emellan.  

 

Erlandsson och Persson (2014) skriver om en arbetsterapeutisk modell vid namn: VALue, 

Meaning and Occupations Model (ValMO-modellen). Modellen rekommenderar balans 
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mellan aktiviteter av olika karaktär vilka är skötsel-, arbets-, lek- och rekreationsaktiviteter. 

En individs vardag bör innehålla aktiviteter ur samtliga kategorier för att främja hälsan, då 

aktivitetsbalans kan ha en hälsofrämjande effekt (Erlandsson & Persson, 2014). Om en 

individ inte har en god hälsa skulle det kunna innebära att det är någon aktivitetskategori som 

inte är helt tillfredsställd. Vidare menar ValMO-modellen att värdet individen ger aktiviteten 

påverkar den upplevda balansen, välbefinnandet och hälsan. Modellen menar att den 

viktigaste beståndsdelen i strävan mot en subjektiv hälsa är en individuellt upplevd balans, 

oberoende av hur aktiviteter delas upp (Erlandsson & Persson, 2014).  

 

ValMO-modellen menar att den samling av aktiviteter som utgör individens vardagsliv kan 

benämnas aktivitetsmönster och är unik för varje person. Till aktivitetsmönster finns också en 

kulturell aspekt. För människor i Norden behövs ofta hänsyn tas till vännernas, familjens eller 

barnens scheman vilket adderar ytterligare komplexitet i vardagspusslet då flera aktiviteter 

ska synkroniseras. Om en individ har alltför stort ansvar för både arbete och hushållssysslor 

kan det leda till lägre subjektiv hälsa, troligen till följd av att varje enskild aktivitet inte kan 

ägnas fullt fokus utan genomförs samtidigt med andra aktiviteter (Erlandsson & Persson, 

2014). 

 

En annan arbetsterapeutisk teori beskrivs av Wilcock och Hooking (2015). De skriver om 

“doing”, “being”, “becoming” och “belonging” och poängterar sambandet mellan hälsa och 

aktivitet. ”Doing” är det vi gör vilket formar vilka vi blir. ”Being” syftar på vilka vi är. 

”Becoming” handlar om hur vi utvecklas, en process av förändring. Slutligen syftar 

”belonging” på vår upplevelse av tillhörighet (Wilcock & Hocking, 2015).  

Aktivitetsbalans och stress 

I en studie av Håkansson och Ahlborg (2017b) på svenska vuxna arbetande personer var 

syftet att undersöka om det fanns ett samband mellan vardagsaktiviteter, upplevd stress och 

stressrelaterad ohälsa. Studiens resultat visade på ett samband dem emellan och att obalans 

mellan aktiviteter kan leda till stressrelaterad ohälsa. Vidare visade resultatet att en av 

riskfaktorerna för stressrelaterad ohälsa hos kvinnor var om det fanns en obalans mellan att 

göra saker för sin egen skull och att göra saker för andra (Håkansson & Ahlborg, 2017b). 
 

I en annan studie av Håkansson och Ahlborg (2017a) undersöktes obalans i aktiviteter och 

vilken roll stress hade för att förutspå stressrelaterad ohälsa, hos 2223 anställda i en offentlig 

organisation. Studiens resultat visade att risken för stressrelaterad ohälsa påverkades av hur 

män och kvinnor upplevde sin aktivitetsbalans. Vidare visade resultatet att en ökad risk för 

stressrelaterad ohälsa hos kvinnor var om det fanns en obalans mellan aktiviteter i vardagen, 

energibrist för fritidsaktiviteter efter arbete samt orkeslöshet inför hushållssysslor. Hos män 

var det om de inte upplevde sig återhämtade efter några lediga dagar som innebar en ökad risk 

för stressrelaterad ohälsa (Håkansson & Ahlborg, 2017a).  
 

Livsbalans och upplevd stress studerades hos amerikaner, kanadensare samt övriga 

nationaliteter (Matuska, Bass & Schmitt, 2013). Av resultatet framkom att det fanns ett 

samband mellan att ha en högt skattad livsbalans och att ha en låg stressnivå. Vidare visade 

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Matuska,+Kathleen/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bass,+Julie/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Schmitt,+John+S/$N?accountid=11754
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resultatet att de som hade skattat livsbalans högst var bland annat 61 år eller äldre, bodde i 

förorten, hade två barn som inte bodde hemma och ägde en bostad. I studien mättes livsbalans 

med instrumentet Life Balance Inventory (LBI), vilket mäter tillfredsställelse i tid spenderad i 

olika aktiviteter (Matuska, 2012; Matuska, Bass & Schmitt 2013). 

 

Faktorer som kan ha betydelse för den subjektiva hälsan är bland annat en stressfri miljö, 

kontroll i vardagen och tillfredsställelse över de vardagliga aktiviteterna (Erlandsson, Eklund 

& Persson, 2011). I en studie utförd på svenska deltagare över 18 år av Wagman och 

Håkansson (2014a) var syftet att beskriva sambandet mellan aktivitetsbalans, subjektiv 

upplevelse av hälsa och tillfredsställelse med livet i stort. Resultatet visade på en signifikant 

positiv korrelation, vilket tyder på att det finns ett samband dem emellan. I en studie av 

Håkansson, Dahlin-Ivanoff och Sonn (2006) var syftet att få en inblick i kvinnor med 

stressrelaterad ohälsas balans i vardagen. Fynden i studien var att balans i vardagen uppnås 

genom en interaktion mellan strategier för att klara vardagen, aktiviteter individen finner 

meningsfulla, respekt för sitt egenvärde och en balans mellan sina aktiviteter. 

Studiens relevans 

För att arbetsterapins kunskap om aktivitetsbalans, som är en hälsofrämjande faktor, ska 

utvecklas behövs fortsatt forskning kring begreppet (Wagman, Håkansson & Björklund, 2012; 

Wilcock & Hocking, 2015). Genom studien kan arbetsterapeuten inhämta kunskap om 

högskolestudenter och deras självskattade aktivitetsbalans och upplevda stress. Då 

arbetsterapeuternas yrkesansvar kan anses innefatta individer och grupper i samhället som 

ligger i riskzonen för ohälsa, kan professionen därigenom också arbeta mer förebyggande 

gentemot dem (Nilsson & Townsend, 2010). Detta då arbetsterapeuter genom studien får 

kunskap kring det eventuella behovet av åtgärder för målgruppen. Ett synliggörande av den 

eventuella samband som finns mellan aktivitetsbalans och stress kan även ge effekter på 

individ- och samhällsnivå. Ett exempel på detta, på individnivå, är att högskolestudenter 

genom arbetsterapeutens hjälp får en ökad medvetenhet om sitt aktivitetsmönster och på så vis 

kan genomföra en förändring om det behövs. På samhällsnivå skulle det kunna innebära att 

studenterna tar med sig kunskapen ut i arbetslivet vilket därmed kan resultera i mindre 

sjukfrånvaro. Detta då de har större möjligheter att hantera de svårigheter som kan 

uppkomma, vilket bör gynna samhällsekonomin i stort (Townsend & Polatajko, 2007). 

Sammanfattning 

Tidigare studier har visat på samband mellan stress och aktivitetsbalans hos vuxna (Dahlin-

Ivanoff & Sonn, 2006; Håkansson & Ahlborg, 2017a; Håkansson & Ahlborg, 2017b). Men 

någon studie utförd inom samma ämne med högskolestudenter i fokus har inte identifierats. 

Den aktuella studien kommer därför att studera om sambandet mellan aktivitetsbalans och 

stress även kan appliceras på högskolestudenter. 
 

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Matuska,+Kathleen/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Bass,+Julie/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Schmitt,+John+S/$N?accountid=11754
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Syfte 

Syftet med studien var att studera aktivitetsbalans och stress samt att studera relationen dem 

emellan. 

 

 

Frågeställningar: 

• Hur är självskattad aktivitetsbalans relaterat till upplevd stress? 

 

 

• Hur är självskattad aktivitetsbalans respektive stress relaterat till de sociodemografiska 

variablerna kön, civilstatus, barn och arbete vid sidan av studierna? 
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Material och metod 

Här presenteras studiens urval, datainsamling, dataanalys och etiska övervägande som är i 

relation till syfte samt frågeställning. 

En kvantitativ metod valdes i syfte att få ett stort och representativt urval och därmed en 

rättvis bild av populationen i stort (Kristensson, 2014). Det är en viktig aspekt för att resultatet 

ska kunna generaliseras. En tvärsnittsstudie, i form av en enkätstunderökning, som är en 

observationsstudie valdes för att införskaffa information och få en bild av nuläget.  

Urval 

Populationen i aktuell studie var alla högskolestudenter vid ett specifikt lärosäte i södra 

Sverige. Ett icke slumpmässigt urval gjordes då en specifik grupp individer, i det här fallet 

högskolestudenter, var lämpliga för studien. Facebooksidor kopplade till lärosätet valdes ut 

inför publicering av informationstext (se bilaga 1) samt vidare distribution av enkäterna. 

Respondenterna rekryterades via de utvalda Facebooksidorna samt författarnas personliga 

Facebooksidor. Inklusions- och exklusionskriterier utsågs i syfte att precisera urvalsgruppen. 

Inklusionskriterierna var: Högskolestudenter som studerar på ett specifikt lärosäte i södra 

Sverige. Exklusionskriterierna var: Högskolestudenter som studerar vid annat lärosäte än 

tidigare nämnda; högskolestudenter som studerar år ett på den hälsovetenskapliga fakulteten 

på det valda lärosätet. Detta för att de redan ingår i en studie rörande aktivitetsbalans. 

Datainsamling  

De högskolestudenter som var intresserade av att delta i studien blev i informationstexten på 

Facebook ombedda att skicka ett meddelande till författarna via Messenger på Facebook. 

Totalt skickade författarna ut 85 enkäter genom en länk via Messenger, samt 

informationsbrevet (se bilaga 2). Bilaga 1 och 2 har korrigerats för att avidentifiera lärosätet. 

Respondenterna gav sitt samtycke till att delta i studien genom att svara på enkäten, vilket 

framkom av informationsbrevet. En påminnelse om förfrågan att delta i studien skickades ut 

en gång i samtliga Facebookgrupper och på författarnas Facebooksidor, en vecka innan 

enkätens slutdatum. Förfrågan om att delta i studien låg ute på Facebook i två och en halv 

vecka och därefter ströps åtkomsten till enkäten av författarna. Enkäten skapades via 

Enalyzer, en dansk webbapplikation till för skapande av rapporter och enkäter (Enalyzer, 

u.å.). Där skrevs de sociodemografiska frågorna och instrumenten in. Enkäten inleds med 

sociodemografiska frågor som berörde: kön, ålder, fakultet, civilstatus, boendesituation, barn 

samt arbete vid sidan av studierna, se bilaga 3. Därefter följde de instrument som valdes för 

att mäta högskolestudenters självskattade aktivitetsbalans och upplevda stress, vilka var The 

Occupational Balance Questionnaire (OBQ) och The Perceived Stress Scale (PSS) (Cohen, 

Kamarck & Mermelstein, 1983; Wagman & Håkansson, 2014b).  

Sociodemografiska frågor  
I bakgrunden lyftes behovet av mer forskning kring män respektive kvinnors aktivitetsbalans 

(Håkansson & Ahlborg, 2017a) varpå variabeln kön valdes. I en studie om stress av Wiegner, 

Hange, Björkelund och Ahlborg (2015) visade resultatet att en stor andel singlar upplevde en 
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hög stress. Därför valdes variablerna: singel, gift, särbo eller sambo för att se om 

högskolestudenters civilstatus påverkade deras upplevda aktivitetsbalans och stress. I tidigare 

studier har det påvisats att de som har hemmavarande barn skattade en lägre aktivitetsbalans 

än de som inte hade barn (Wagman & Håkanssons 2014a), varpå variablen barn valdes i syfte 

att se om aktuell studie skulle få samma resultat. Vidare visade Eklund och Argentzell (2016) 

i sin studie att de som arbetade upplevde en överansträngd livssituation. Därför valde studien 

att ha med arbete som en sociodemografisk variabel för att se om det skulle påverka 

högskolestudenters skattade aktivitetsbalans och stress. För att beskriva urvalet valdes även de 

sociodemografiska variablerna ålder, boendesituation samt fakultet. Ålder och 

boendesituation är vanliga sociodemografiska faktorer och därför valdes de (Allebeck & 

Mastekaasa, 2004). För att säkerställa att alla fakulteter vid lärosätet blev representerade i 

studien valdes variabeln fakultet. 

OBQ 11 
OBQ är ett instrument vars syfte är att ge en bild av en individs aktivitetsbalans, något som 

åstadkoms genom att mäta tillfredsställelse utifrån mängd och variation av olika 

vardagsaktiviteter. Originalinstrumentet är uppbyggt utifrån 13 påståenden och har utarbetats 

av Wagman och Håkansson (2014b). Den här studien använder sig dock av en opublicerad 

version 2, OBQ 11, då den visat på bättre psykometriska egenskaper (A. Morville, personlig 

kommunikation, 16 april, 2018). OBQ 11 består istället av 11 påståenden. De olika 

påståendena skattas utifrån en fyrgradig skala där ytterligheterna “instämmer inte alls” och 

“instämmer helt” utgör spannet mellan vilka svarsalternativen är fördelade (0 = instämmer 

inte alls 3 = instämmer helt). Poängen fördelas mellan 0 och 33 poäng utifrån de angivna 

svaren och höga poäng i instrumentet är synonymt med att ha hög aktivitetsbalans. OBQ 13 

har visat sig acceptabel utifrån ett reliabilitet- och validitetssperspektiv (Wagman & 

Håkansson, 2014b). Dock uppger Wagman och Håkansson (2014b) att ytterligare forskning är 

önskvärd för att med större säkerhet kunna fastslå instrumentets validitet. Med anledning av 

att OBQ 11 är opublicerat instrument inkluderas ingen bilaga. 

PSS-10 
PSS är ett instrument utarbetat av Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983) vilket genom 

självskattning ger en bild av upplevd stress hos en individ i förhållande till olika situationer i 

vardagen under den senaste månaden, se bilaga 4. Instrumentet består av tio frågor som utgörs 

av positiva respektive negativa frågor (Nordin & Nordin, 2013). Frågorna besvaras på en 

femgradig svarsskala där alternativen sträcker sig mellan “aldrig” till “väldigt ofta” (aldrig = 0 

väldigt ofta = 4). Under de positiva frågorna spegelvänds poängsättningen (aldrig = 4, väldigt 

ofta = 0). Svaren summeras och kan ge som högst 40 poäng och som lägst 0 poäng. Högre 

totalpoäng innebär en högre upplevd stress, men instrumentet gör ingen avgränsning för vad 

som är hög eller låg stress (Nordin & Nordin, 2013). Instrumentet har testats i fråga om 

validitet samt reliabilitet med goda resultat som följd (Reis, Hino & Rodriguez-Anez, 2010; 

Roberti, Harrington & Storch, 2006). Instrumentet kan användas vid bedömning av stress hos 

högskolestudenter (Roberti, Harrington & Storch, 2006). Den svenska versionen av PSS-10 

kan användas för personer med stressrelaterade symptom (Nordin & Nordin, 2013). 
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Dataanalys 

Från Enalyzer sparades datainsamlingen i en Excel fil och därefter fördes den över till 

statistikprogrammet Statistical Package for Social Sciences, förkortat SPSS (IBM Analytics, 

u.å). Det skedde när slutdatumet för att fylla i enkäten nåddes. De olika svarsalternativen från 

de sociodemografiska frågorna, OBQ 11 och PSS-10 i enkäten kodades om i programmet. 

Innan de analytiska beräkningarna skedde definierades de olika variablerna (Griffith, 2007). 

Då studien samlade data genom en enkät var de flesta variablerna kvalitativa på nominal- och 

ordinalskala (Ejlertsson, 2012). Exempelvis var man, kvinna eller annat på nominalskalenivå 

då det är en klassificering av data. OBQ 11 och PSS-10 är på ordinalskalenivå och där 

användes median som centralmått. Totalsumman är kvantitativ på kvotskalenivå. 

 

Dataanalysen inleddes med deskriptiv statistik genom en övergripande resultatbeskrivning 

(Ejlertsson, 2012). Genom en frekvenstabell inkluderades en kort beskrivning av populationen 

utifrån variablerna vilka var: ålder, civilstånd samt förekomst av arbete vid sidan av studier, 

se tabell 1. Variablerna kön, lärosäte, boendesituation och barn beskrevs i text och inkluderas 

därmed inte i frekvenstabellen. Därefter följde en kort beskrivning av resultaten i 

instrumenten OBQ 11 och PSS-10.  

 

Sedan följde den analytiska statistiken. Respondenternas poäng i OBQ 11 respektive PSS-10 

summerades var för sig per enkät. Efter det gjordes ett spridningsdiagram för att få en 

uppfattning om det eventuella sambandet mellan högskolestudenters självskattade 

aktivitetsbalans och upplevda stress. Studien blev inte omfattande vilket gjorde det svårt att se 

en normalfördelning. För att analysera sambandet mellan OBQ 11 och PSS-10 användes 

Spearmans rangkorrelationskoefficient, då testet är bra om data är snedfördelad (Ejlertsson, 

2012). Studien valde 0,05 i signifikansnivå vilket innebär att det finns en femprocentig risk att 

resultatet kan bero på slumpen. När sedan testet var genomfört gjordes en utläsning av 

resultatet för att se om ett samband fanns. Därefter genomfördes Mann-Whitney U Test för att 

göra jämförelser i de olika sociodemografiska grupperna, där en jämförelse var möjlig, för se 

om det fanns en signifikant skillnad dem emellan. Tabeller och diagram användes då detta 

underlättar förståelse och ger en tydligare överblicksbild av resultatet (Ejlertsson, 2012). 

Etiska överväganden 

Individskyddskravet kan åskådliggöras genom de fyra huvudkraven på forskning: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa krav präglade studien. Etisk egengranskning enligt lärosätets 

praxis genomfördes och skickades till handledare. Nedan följer hur de fyra huvudkraven 

applicerades i den aktuella studien. 

Informationskravet 

I informationsbrevet som skickades via Messenger till de som valde att delta i studien 

fanns det information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan några negativa konsekvenser. Informationen inkluderade 

också vilken uppgift respondenterna hade, i detta fall att svara på frågor i en enkät via 



9 
 

internet genom Enalyzer. Vidare att insamlad data enbart skulle användas till studien, att 

den skulle förvaras på ett säkert sätt och var de kan hitta resultatet från studien. 

Samtyckeskravet 

Genom att respondenterna valde att delta i studien och svarade på enkäten sågs det som 

att det individuella samtycket var lämnat.  

 

Konfidentialitetskravet 
Den insamlade informationen från enkäterna förvarades på ett säkert ställe över internet som 

enbart författarna hade tillgång till. Sägas bör dock att internetförvaring aldrig är 100 procent 

riskfritt. Respondenterna garanterades i möjligaste mån att informationen inte skulle spridas 

till obehöriga. Respondenterna var anonyma då studien inte kan härledas tillbaka till en 

specifik person utan varje enkät är avidentifierad. 

 

Nyttjandekravet  

Den insamlade informationen användes enbart till den aktuella studien. 
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Resultat 

I studien skickades 85 stycken enkäter ut via Messenger till högskolestudenter. Av dem 

påbörjade 76 (89 %) respondenter enkäten och 66 (77 %) respondenter genomförde hela 

enkäten. Av dem som genomfört hela enkäten var 11 (17 %) män, 55 (83 %) kvinnor och 

noll annat. I figurer, tabeller och analyser har endast de med fullständiga data inkluderats. 

Majoriteten av respondenterna var inom åldersgruppen 21 - 25 år (68 %), se tabell 1. 

Respondenter från samtliga fakulteter var representerade i studien. Fyrtiotre (65 %) 

respondenter tillhörde den hälsovetenskapliga fakulteten. Trettiosex (55 %) respondenter 

bodde i hyresrätt, 12 (18 %) stycken i bostadsrätt, sex (9 %) stycken i hus, fem (8 %) 

stycken i andrahand, sex (9 %) stycken hos föräldrar och två (3 %) stycken angav annat 

som boendesituation. Sju (11 %) respondenter uppgav att de hade barn och lika många 

angav att barnen bodde hemma. Utöver dem angav ytterligare 14 (21 %) respondenter att 

de hade barn som ej bodde hemma. Resultatet visade på en ojämn fördelning inom 

variablerna kön, samt om respondenterna hade barn eller ej och därför har ingen 

jämförelse gjorts dem emellan.  

 

Tabell 1. Demografisk data       

  Antal (n=66) Procent % 

Ålder: 

  16 - 20 1 2 

21 - 25 45 68 

26 - 30 9 14 

31 - 40 6 9 

41 - 50 4 6 

51 - 60 1 2 

Civilstatus: 

  Singel 30 46 

Gift 5 8 

Sambo 24 36 

Särbo 7 11 

Arbete (vid sidan av studierna) 

  Ja 36 55 

Nej 30 46 

Om ja vilken utsträckning: 

  0 - 5h/vecka 19 29 

6 - 10h/vecka 11 17 

11 - 15h/vecka 7 11 

16h+/vecka 4 6 

 

  



11 
 

Högskolestudenters självskattade aktivitetsbalans 

Respondenternas sammanlagda poäng i OBQ 11 varierade mellan fyra och 28 (median 16).  

Ett påstående som fick medianen två handlar om balans mellan att göra saker för andra och 

för mig själv, se svarsfördelningen i figur 1. Ytterligare ett påstående som fick medianen två 

handlar om att göra saker jag själv vill, se svarsfördelning i figur 2. Påstående 11 blev 

medianen en och en halv och i resterande påståenden blev medianen ett.  

 

 
Figur 1. Svarsfördelning i påstående två i OBQ 11. Figur 2. Svarsfördelning i påstående tre i 

OBQ 11. 

 

Högskolestudenters upplevda stress 

Respondenternas sammanlagda poäng i PSS-10 varierade mellan tre och 33 (Median 16,5). 

Femtioen (77 %) respondenter fick en totalpoäng på 20 eller mindre på PSS-10. Den fråga i 

PSS-10 där medianen var högst (Median 3) var i fråga tre “Under den senaste månaden, hur 

ofta har du: känt dig nervös och stressad?”, se svarsfördelning i figur 3. I fråga ett, två, sex 

och nio var medianen två. I Resterande frågor blev medianen ett. 

Figur 3. Svarsfördelning på fråga tre i PSS-10.  
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Samband mellan självskattad aktivitetsbalans och upplevd stress 

 

I figur 4 illustreras samvariationen av varje respondents totalpoäng i OBQ 11 och PSS-10 

genom ett spridningsdiagram. Diagrammet visar en negativ korrelation mellan självskattad 

aktivitetsbalans mätt i OBQ 11 och upplevd stress mätt i PSS-10. Det innebär att desto högre 

stress respondenten skattat, desto lägre aktivitetsbalans och vice versa (Ejlertsson, 2012).  

 

 

Figur 4. Samvariationen mellan respondenternas självskattade aktivitetsbalans utifrån OBQ 11 och 

upplevd stress mätt genom PSS-10.  

 

P-värdet i Spearmans rangkorrelation = <0,01 vilket innebär att p-värdet blev lägre än den 

valda signifikansnivån som var 0,05. Resultatet blev rs = -0,614. Det visar på ett starkt 

samband mellan högskolestudenters självskattade aktivitetsbalans och upplevda stress, detta 

då en korrelation är starkare desto längre ifrån noll den är, se tabell 2 (Griffith, 2007).  

 
Tabell 2. Spearmans rangkorrelation mellan respondenternas totalpoäng i OBQ 11 och PSS-10 

Spearmans rangkorrelation      

  

 PSS10 OBQ11 

PSS10 r  1 -, 614** 

 

Sig. (2-tailed)    0 

OBQ11 r  -, 614** 1 

  Sig. (2-tailed)  0   

N   66 66 

**. Korrelationen är signifikant på nivå 0.01 (2-tailed).  
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Sociodemografiska variabler i förhållande till självskattad aktivitetsbalans och 
upplevd stress.   

På variablerna som presenteras i figurerna 5, 6, 7 samt 8 nedan har ett Mann-Whitney U Test 

genomförts för att se om det fanns en signifikant skillnad dem emellan. Ingen statistisk 

signifikant skillnad fanns. 

Resultatet visar att de som arbetar skattade sin aktivitetsbalans något lägre än de som inte 

arbetar, men ingen signifikant skillnad fanns, se figur 5. De som arbetade vid sidan av 

studierna skattade sin upplevda stress något lägre än de som inte arbetar, men ingen 

signifikant skillnad fanns, se figur 6.  

 

Figur 5. Median av högskolestudenters totalpoäng Figur 6. Median av högskolestudenters  

i OBQ 11 mellan de som arbetar vid sidan  totalpoäng i PSS-10 mellan de som 

av studierna och de som inte arbetar.   arbetar vid sidan av studierna och de som 

    inte arbetar.  

 

Resultatet visar att singlar skattade sin aktivitetsbalans något högre än de som är i ett 

förhållande (gift, sambo och särbo slogs ihop till den nya variabeln “i ett förhållande”), dock 

fanns ingen signifikant skillnad, se figur 7. De som är singlar skattade sin upplevda stress 

något lägre än de som är i ett förhållande, dock fanns ingen signifikant skillnad, se figur 8.  

  

Figur 7. Median av högskolestudenters totalpoäng Figur 8. Median av högskolestudenters  

i OBQ 11 mellan de som är singlar och  totalpoäng I PSS-10 mellan de som är  

de som är i ett förhållande.   singlar och de som är i ett förhållande.                  
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Diskussion  

 

Här presenteras studiens metoddiskussion, resultatdiskussion och kliniska implikationer. 

 

Metoddiskussion 

Studiens validitet presenteras utifrån de fyra dimensionerna: intern validitet, extern validitet, 

begreppsvaliditet och statistisk validitet (Shadish, Cook & Campbells, 2002). Därefter 

presenteras studiens reliabilitet. 

Intern validitet  
Ett icke-slumpmässigt urval gjordes då studien inriktade sig på högskolestudenter. Ett 

specifikt lärosäte valdes utifrån författarnas preferenser. Urvalet blev skevt i fördelningen 

mellan fakulteterna, då respondenter från en fakultet utgjorde 65 % och resterande fakulteter 

delade på den återstående procentandelen. Det skulle kunna bero på att författarna av den 

aktuella studien också studerar inom samma inriktning och att respondenterna därifrån 

därmed fann studien mer intressant.  

 

Under studiens genomförande upptäcktes att högskolestudenter som studerar deltid inte 

exkluderats vid urvalet. Det kan ha medfört att studiens urval inte är representativt för 

populationen i stort. Det gör det svårt att veta om respondenternas svar har påverkats av att de 

eventuellt kombinerar deltidsstudier med arbete.  

 

En sociodemografisk variabel som hade varit intressant att inkludera i studien var ekonomi, 

då det är en faktor som kan påverka upplevelsen av aktivitetsbalans (Wilson & Wilcock, 

2005). Fördelning inom variablerna kön och barn blev ojämnt fördelad och därmed har inga 

jämförelser mellan dem varit aktuell. Om istället ett slumpmässigt urval gjorts hade ett 

representativt urval kunnat säkerställas (Ejlertsson, 2012).  

I frågan om respondenterna hade barn svarade sju att de hade barn. I följdfrågan om de hade 

hemmavarande barn svarade sju respondenter att de hade det och ytterligare 14 respondenter 

svarade att de hade barn som inte var hemmavarande. Författarna tror att en möjlig förklaring 

till felet som uppstod kan vara att de 14 respondenterna svarade på enkäten för fort och inte 

läste frågan ordentligt. Detta kan ha påverkat resultatet. Samma fel inträffade i frågan om 

arbete, då 36 respondenter svarade att de arbetade vid sidan av studierna. I följdfrågan fyllde 

41 respondenter i vilken omfattning de arbetade. Antingen kan de respondenterna som tillkom 

på följdfrågan svarat på enkäten för fort eller har enkätens följdfrågor varit otydliga. 

 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studiens resultat är om de studenter som upplever 

hög stress och låg aktivitetsbalans valde att inte delta i studien på grund av att de inte hade tid 

eller prioriterade annat. I informationsbrevet stod det att rekryteringen skedde inom enbart 

slutna Facebookgrupper, vilket inte stämde. Efter att felet upptäckts korrigerades 

informationsbrevet. Det framgick inte heller av informationsbrevet att författarna i studien 

publicerade informationstexten på sin Facebooksida. Det hann inte korrigeras innan 

slutdatumet för enkäten nåddes.  
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Det framkom i efterhand att en del respondenter inte kunnat öppna länken till enkäten. Det 

kan vara en förklaring till bortfallet på 11 %, vilket var den andel respondenter som ej 

påbörjade enkäten. Studien valde en statistisk signifikans på 0,05 i Spearmans rangkorrelation 

och resultatet visade en statistisk signifikans på 0,01-nivå, det finns därmed en enprocentig 

risk att resultatet beror på slumpen.  

Extern validitet 
Studien valde en kvantitativ tvärsnittsstudie med förhoppning om att få ett stort och 

representativt urval för att därigenom kunna göra en generalisering. Då studiens urval inte 

blev omfattande har ingen generalisering kunnat göras. Att studien genomförts på ett lärosäte 

i södra Sverige bör också beaktas då generalisering på andra populationer såväl i Sverige som 

i andra kulturer inte kan göras. För att det ska vara möjligt behövs mer forskning på ett större 

urval. 

Begreppsvaliditet 
Respondenterna visste att de var med i en studie om aktivitetsbalans och stress vilket kan ha 

medfört att deras svar påverkades utifrån vilka svar de trodde att författarna önskade. 

Statistisk validitet 
För att bearbeta data användes statistikprogrammet SPSS. De statistiska testerna som valdes 

var Spearmans rangkorrelation och Mann-Whitney U Test. Spearmans rangkorrelation visar 

på samband mellan variabler. Mann-Whitney U Test användes för att göra en jämförelse 

mellan två grupper (Ejlertsson, 2012). Tidigare nämnda tester valdes då aktuell studie fick ett 

litet urval och det var svårt att se en normalfördelning. Den aktuella studien visar inte på ett 

orsakssamband, vilket heller inte var studiens syfte. 

Reliabilitet 
OBQ 11 som användes i enkäten är ett opublicerat instrument som inte har testats utifrån 

validitet eller reliabilitet. Därmed kan instrumentets tillförlitlighet och giltighet ifrågasättas. 

OBQ 13 som instrumentet bygger på har visat på god validitet och reliabilitet (Wagman & 

Håkansson, 2014b). PSS-10 har visat på god validitet och reliabilitet på högskolestudenter 

(Roberti, Harrington & Storch 2006) och den svenska versionen kan rekommenderas för 

individer med upplevd stress (Nordin & Nordin, 2013). 
 

Resultatdiskussion 

Här presenteras studiens huvudfynd. Urvalet blev inte stort och därför kan studien inte dra 

många slutsatser, utan visar istället på olika trender. Därefter följer kliniska implikationer. 

 

Syftet med studien var att studera aktivitetsbalans och stress samt att studera relationen dem 

emellan. Studiens huvudfynd som svarar till syftet var: ett samband mellan självskattad 

aktivitetsbalans och upplevd stress hos högskolestudenter. De respondenter som arbetade vid 

sidan av studierna skattade en lägre aktivitetsbalans samt en lägre stress än de som inte 

arbetade. Respondenterna som var singlar skattade en högre aktivitetsbalans och en lägre 

stress än de som var i ett förhållande.  
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Samband mellan självskattad aktivitetsbalans och upplevd stress 
Resultatet visar på en statistisk signifikant korrelation mellan högskolestudenters skattade 

aktivitetsbalans och upplevda stress, något som författarna av studien fann intressant och som 

gick i linje med tidigare identifierad forskning på området (Dahlin-Ivanoff & Sonn, 2006; 

Håkansson & Ahlborg, 2017a; Håkansson & Ahlborg, 2017b). Aktuell studies resultat visade 

på en negativ korrelation (rs = -0,614) mellan självskattad aktivitetsbalans och upplevd stress. 

Det tyder på ett samband mellan aktivitetsbalans och stress. Resultatet stämmer överens med 

Yu, Manku och Backmans (2018) studie på aktivitetsbalans, stress och hälsa där resultatet 

visade en negativ korrelation rs = -.71 mellan OBQ 13 och PSS-10. Dock skiljer sig valet av 

instrument från den aktuella studien som istället använde sig av OBQ 11. Aktuell studies 

resultat stöds även av Håkansson och Ahlborgs (2017b) studie som fann ett signifikant 

samband mellan stressrelaterad ohälsa och obalans i vardagsaktiviteter. Urvalet i deras studie 

bestod av arbetande personer, vilket skiljer sig från den aktuella studien där urvalet består av 

högskolestudenter. I Håkansson och Ahlborgs (2017b) studie görs ingen generalisering då den 

ska ses som en pilotstudie där mer forskning behövs för att kunna fastställa sambandet mellan 

upplevelse av vardagen, upplevd stress och stressrelaterad ohälsa. Inte heller i aktuell studie 

har en generalisering varit möjlig då urvalet var för litet.  

 

Matuska, Bass och Schmitt (2013) fann ett samband mellan att ha en högt skattad livsbalans 

och att ha en låg stressnivå. I aktuell studie framkom liknande resultat, dock med skillnaden 

att den mätte aktivitetsbalans med OBQ 11 medan Matuska, Bass och Schmitt (2013) mätte 

livsbalans med instrumentet LBI (Matuska, 2012). Den aktuella studiens resultat visar att om 

en individ skattar högre stress, skattar den också lägre aktivitetsbalans. Det kan spekuleras om 

en individ som skattat hög stress och låg aktivitetsbalans kanske inte fyller sin vardag med 

aktiviteter ur alla kategorier. För att främja hälsan lyfter ValMO-modellen behovet av att 

individen fyller sin vardag med aktiviteter i form av skötsel, arbete, lek och rekreation 

(Erlandsson & Persson, 2014). En möjlig förklaring kan vara att om en individ upplever hög 

stress kanske vardagen mestadels är fylld med skötsel- och arbetsaktiviteter och att det inte 

finns tid för lek- och rekreation.  

Arbetet i förhållande till aktivitetsbalans och stress 
Resultatet i studien visade att de respondenter som arbetar vid sidan av studierna skattar en 

lägre aktivitetsbalans samt en lägre stress än de som inte arbetar, men ingen signifikant 

skillnad fanns. Detta resultat var inte vad författarna av studien väntat sig då tidigare studie 

har visat att de som arbetar upplevde en överansträngd livssituation (Eklund & Argentzell, 

2016). I Matuska, Bass och Schmitts (2013) studie visade resultatet att de som inte arbetade 

upplevde en högre livsbalans än de som arbetade. Det skiljer sig från aktuell studie där 

resultatet blev det motsatta. Det kan bero på att Matuska, Bass och Schmitts (2013) urval 

utgjordes av personer med varierande sysselsättning där även pensionärer inkluderades, vilket 

skiljer sig mot aktuell studie där urvalet bestod enbart av högskolestudenter. Dock använde 

Matuska, Bass och Schmitts (2013) LBI som mätinstrument för livsbalans.  

 

Att de som arbetar vid sidan av studierna skattar en lägre stress kan förklaras genom Wilcock 

och Hockings teori (2015). För en högskolestudent som samtidigt arbetar blir studierna och 

arbetet deras “doing”. Deras “being” kan beskrivas som att de är studenter och arbetande 

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Matuska,+Kathleen/$N?accountid=11754
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vilket leder till att de är trygga i sin ekonomi och inte upplever stress över sin försörjning. 

Detta formar deras “becoming” genom att de utvecklas både i sitt arbetsliv och mot en 

yrkestitel och därigenom inte upplever sig lika stressade över framtiden. “Belonging” kan 

beskriva högskolestudenters tillhörighet i både studentlivet och arbetslivet vilket kan ge dem 

en social trygghet.  

Civilstatus i förhållande till aktivitetsbalans och stress 
Resultatet visade att de respondenter som var singlar skattade en högre aktivitetsbalans och en 

lägre stress gentemot de som var i ett förhållande, men ingen signifikant skillnad fanns. 

Författarna fann det intressant att singlar skattade en lägre stress än de som var i ett 

förhållande, vilket skiljde sig från tidigare identifierad forskning där majoriteten som var 

singlar upplevde en hög stress (Wiegner, Hange, Björkelund & Ahlborg, 2015). I Matuska 

Bass och Schmitts (2013) studie visade resultatet att de som var singlar, skilda, änkor eller 

änkemän skattade signifikant lägre på relationsfrågor i LBI, vilket tyder på att de upplevde en 

lägre livsbalans. Skillnaden i resultatet mot aktuell studie kan bero på instrumentval, urval 

samt metodval. Matuska, Bass och Schmitt (2013) använde sig av en öppen enkät över 

internet och i aktuell studie skickades enkäten till de som var intresserade av att delta.  
 

En spekulation till varför att de som är i ett förhållande upplever en lägre aktivitetsbalans och 

högre stress kan vara att de har ett för stort ansvar för skolarbete, hushållsarbete samt 

relationen. De som är singlar har däremot inte någon annan att ta hänsyn till. Att ha ett för 

stort ansvar menar ValMO-modellen kan ha en negativ inverkan på den subjektiva hälsan 

(Erlandsson & Persson, 2014). Det kan vara en förklaring till studiens resultat.  

Övriga sociodemografiska faktorer 
Studiens andra frågeställning handlade om hur självskattad aktivitetsbalans respektive stress 

var relaterad till de sociodemografiska variablerna kön, civilstatus, barn och arbete vid sidan 

av studierna. Dock blev studiens resultat ojämn i fördelningen inom variablerna kön samt om 

respondenterna hade barn eller ej. Det har medfört att ingen jämförelse varit möjlig dem 

emellan. Detta var något författarna tyckte var olyckligt då det hade kunnat bidra till 

ytterligare klarhet kring de olika sociodemografiska faktorerna i förhållande till 

aktivitetsbalans och stress, något som tidigare forskning berört (Wagman & Håkansson, 

2014a). Det hade exempelvis varit intressant att jämföra respondenterna som hade barn och de 

som inte hade det för att se om det påverkade deras skattade aktivitetsbalans och upplevda 

stress. Något som Wagman och Håkanssons (2014a) studie på aktivitetsbalans och 

självskattad hälsa visar i sitt resultat var att de som hade hemmavarande barn skattade en lägre 

aktivitetsbalans på OBQ 13 än de som inte hade barn. Även Matuska, Bass och Schmitt 

(2013) visar i sin studie att de med hemmavarande barn skattar sin livsbalans lägre än de som 

inte har barn. Begreppen livsbalans och aktivitetsbalans kan dock skilja sig åt. 
 

Kliniska implikationer 

Examensarbetet har gett en inblick i högskolestudenters aktivitetsbalans och stress. Resultatet 

visar på ett statistiskt signifikant samband mellan skattad aktivitetsbalans och upplevd stress. 
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Som skrivits tidigare blev studiens urval litet och därför behövs mer forskning på området för 

att en generalisering ska vara möjlig.  

 

I PSS-10 skattade 51 respondenter sin stress under 20 poäng, vilket är hälften av totalpoängen 

i instrumentet. Vidare skattade 15 respondenter sin stress över 20 poäng vilket i sig kan vara 

en indikation på att det kan finnas behov av arbetsterapi. Dock har inte instrumentet PSS-10 

någon kategorisering av låg eller hög stress vilket medför att studien inte kan avgöra vilka 

högskolestudenter som eventuellt har en stressrelaterad ohälsa. Coiro, Bettis och Compas 

(2017) lyfter behovet av åtgärder för att minska högskolestudenters upplevda stress. Det 

skulle kunna möjliggöras genom att anställa arbetsterapeuter på högskolornas 

hälsomottagning, som där kan arbeta med åtgärder för att hjälpa högskolestudenter att få en 

bättre aktivitetsbalans, vilket borde ge effekten att högskolestudenterna skulle uppleva en 

lägre stress. Arbetsterapeuten skulle exempelvis kunna hålla i en kurs om vardagsrevidering 

riktad till högskolestudenter för att ge större kunskaper om stresshantering (Erlandsson & 

Eklund, 2011). Detta kan ha betydelse för arbetsterapi då yrket arbetsterapeut inte är särskilt 

representerat på svenska universitet och högskolor i nuläget (Sveriges arbetsterapeuter, 2018). 

Det hade också varit intressant att låta arbetsterapeutstudenter engagera sig i lärosätenas 

hälsomottagning under utbildningstiden där de exempelvis skulle kunna hålla i föreläsningar 

för högskolestudenter om aktivitetsbalans och stress.  

 

Några förslag på kommande forskningsområden är exempelvis att inkludera studenter från 

flera olika lärosäten för att kunna göra jämförelser på en större population inom ett bredare 

geografiskt område. En begränsning i den aktuella studien var att ett exklusionskriterium 

saknades för att säkerställa att urvalet bestod av högskolestudenter som studerar heltid. Här 

finns behov av mer forskning för att vidare studera populationer med högskolestudier som 

huvudsaklig sysselsättning och förhoppningsvis kunna göra en generalisering. En 

sociodemografisk variabel som inte inkluderades i studien var ekonomi, här finns behov av 

vidare forskning. Ytterligare forskning med ett slumpmässigt urval hade också varit intressant 

då det sannolikt hade gett ett mer representativt urval och därtill möjliggjort jämförelser 

mellan de sociodemografiska variablerna där aktuell studie påvisade en ojämn fördelning.  
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Slutsatser 

Några tidigare studier på högskolestudenters skattade aktivitetsbalans och stress har inte 

identifierats och därför kan aktuell studie fylla en funktion i kunskapsglappet som finns inom 

området. Aktuell studie visar på ett statistiskt signifikant samband mellan självskattad 

aktivitetsbalans och upplevelse av stress hos högskolestudenter. Dock är urvalet litet och bör 

betraktas med försiktighet. För att kunna göra en generalisering behövs mer forskning på ett 

större urval. Små skillnader framkom mellan ett par sociodemografiska variabler: de som 

arbetade vid sidan av studierna hade lägre aktivitetsbalans och var mindre stressade än de som 

inte arbetade. Singlar skattade en högre aktivitetsbalans respektive lägre stress än de som var i 

ett förhållande. Mellan de sociodemografiska variablerna fanns dock ingen signifikant 

skillnad. Författarna ser eventuellt ett behov av arbetsterapeuter inom högskolemiljön då 

studien visar att en del högskolestudenter upplever stress. 
 
 



20 
 

Referenser 

Agllias, K., Howard, A., Cliff, K., Dodds, J., & Field, A. (2016). Students’ experiences of 

University and an Australian Social Work Program: Coming, Going, Staying. Australian 

Social Work, 69(4), 468-480. doi:10.1080/0312407X.2015.1090464  

Allebeck, P., & Mastekaasa, A. (2004). Chapter 5. Risk Factors for sick leave - general 

studies. Scandinavian Journal of Health, 32(63), 49-108. 

doi:10.1080/14034950410021853 

Anaby, D. R., Backman, C. L., & Jarus, T. (2010). Measuring occupational balance: A 

theoretical exploration of two approaches. The Canadian Journal of Occupational 

Therapy, 77(5), 280-288. doi:10.2182/cjot.2010.77.5.4  

Ahern, N. R., & Norris, A. E. (2011). Examining Factors That Increase and Decrease Stress in 

Adolescent Community College Students. Journal of Pediatric Nursing, 26(6), 530-540. 

doi:10.1016/j.pedn.2010.07.011 

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. 

Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396. doi.org/10.2307/2136404  

Coiro, M. J., Bettis, A. H., & Compas, B. E. (2017). College students coping with 

interpersonal stress: Examining a control-based model of coping. Journal of American 

College Health, 65(3), 177-186. doi:10.1080/07448481.2016.1266641 

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Eklund, M., & Argentzell, E. (2016). Perception of occupational balance by people with 

mental illness: A new methodology. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 

23(4), 304-313. doi:10.3109/11038128.2016.1143529  

Enalyzer. (u.å). Om oss. Hämtad maj 17, 2018 från från: 

https://www.enalyzer.com/se/about/#sidemenu=website.options 

Erlandsson, L-K., & Eklund, M. (2011). Vardagsrevidering: ett rehabiliteringsprogram för 

kvinnor med stressrelaterad ohälsa. Läkartidningen, 108 (36), 1688-1690. Hämtad maj, 

23, 2018 från 

http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=16888  

Erlandsson, L-K., Eklund, M., & Persson, D. (2011). Occupational Value and Relationship to 

Perceived Meaning and Subjective Health - Elaboration of the ValMO-model. 

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 18(1), 72-80. 

doi:10.3109/11038121003671619 

Erlandsson, L.K., & Persson, D. (2014). Valmo-Modellen. Ett redskap för aktivitetsbaserad 

arbetsterapi. Lund: Studentlitteratur. 
 

https://doi.org/10.1080/14034950410021853
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2010.07.011
http://doi.org/10.2307/2136404
https://doi.org/10.1080/07448481.2016.1266641
http://dx.doi.org/10.3109/11038128.2016.1143529
https://www.enalyzer.com/se/about/#sidemenu=website.options
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:lup.lub.lu.se:c2f10380-13d9-4a11-a9b7-290315682210&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,vardagsrevidering&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:lup.lub.lu.se:c2f10380-13d9-4a11-a9b7-290315682210&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,vardagsrevidering&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:lup.lub.lu.se:c2f10380-13d9-4a11-a9b7-290315682210&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,vardagsrevidering&offset=0
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:lup.lub.lu.se:c2f10380-13d9-4a11-a9b7-290315682210&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,vardagsrevidering&offset=0
http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=16888
https://primo.library.ju.se/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_swepuboai:lup.lub.lu.se:c2f10380-13d9-4a11-a9b7-290315682210&context=PC&vid=jul&lang=sv_SE&search_scope=jul_all&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab&query=any,contains,vardagsrevidering&offset=0
https://doi.org/10.3109/11038121003671619


21 
 

Folkhälsomyndigheten (2015). Studentliv, studier och hälsa – Hur går det ihop? Hämtad maj 

11, 2018 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-

material/konferensdokumentation/studentliv-studier-och-halsa-hur-gar-det-ihop/ 
 

Försäkringskassan. (2015) Sjukskrivningar 60 dagar eller längre. En beskrivning av 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Facebook meddelande: 
 

Hej alla studenter! 

Nu har du möjlighet att få vara med i en studie. :) 

Vi är två studenter som går sista terminen på ett lärosäte i södra Sverige. Som en del i vårt 

examensarbete genomför vi en enkätstudie som behandlar aktivitetsbalans och stress hos 

högskolestudenter.  

Det enda du behöver göra är att skicka ett meddelande till mig eller min studiekamrat så 

skickar vi dig en länk till en enkät som tar ca 5-10 minuter att fylla i. 

Vi söker studenter inom alla fakulteter (bortsett från termin 1 och 2 på den 

hälsovetenskapliga fakulteten). 

Vi skulle vara tacksamma om du vill delta! 
 

Vid frågor vänligen kontakta oss på nedanstående mailadress. 

Email: malm__91@hotmail.com eller louiseviolasofia@gmail.com  
 

Med vänliga hälsningar  

Linus Malm och Louise Starlid. 
 
 
 
  

mailto:malm__91@hotmail.com
mailto:louiseviolasofia@gmail.com


 
 

 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

Hej, kul att du visat intresse för studien! 
 

Syftet med studien är att studera aktivitetsbalans och stress samt att studera relationen 

dem emellan. Vid en studie på arbetande kvinnor och män har ett samband mellan dessa 

påvisats. Vi vill därför undersöka om detta är applicerbart även på studenter, då de är en 

målgrupp som upplever stress. 
 

Vi är två högskolestudenter vid namn Louise Starlid och Linus Malm som går sista 

terminen på en kandidatutbildning vid ett lärosäte i södra Sverige. Studien utgör vårt 

examensarbete som är på grundnivå. 

Studien kommer att genomföras genom förfrågan om att delta via Facebook, i grupper där 

endast högskolestudenter vid lärosätet ingår. De som väljer att vara med i studien skickar 

oss ett meddelande via Messenger på Facebook och därefter skickar vi en länk till enkäten 

via Messenger. 

Enkäten är utformad via Enalyzer. Den inleds med frågor om exempelvis kön och ålder 

följt av de två instrumenten The Occupational Balance Questionnaire och The Perceived 

Stress Scale. Dessa två instrument tar upp frågor om aktivitetsbalans respektive stress. Det 

kommer ta cirka 5-10 minuter att svara på frågorna. Dina svar kommer endast att 

användas till denna studie och informationen kommer att förvaras på en säker plats över 

internet som enbart författarna har tillgång till. Sägas bör dock att internetförvaring aldrig 

är 100 % riskfritt.  

Den insamlade informationen kommer att sammanställas via statistikprogrammet SPSS 

och där kommer alla svar att kodas in. Inga namn kommer att användas och materialet 

kommer inte kunna härledas tillbaka till en specifik person.  

För att delta i studien svarar du på de frågor som följer härefter och genom att du svarar på 

enkäten ger du ditt samtycke till att delta i studien. 

När studien är färdig och godkänd kan du ta del av resultatet som publiceras genom en 

databas via lärosätet. 
 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan några 

negativa konsekvenser.   
 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på angivna mailadresser. 

Email: louiseviolasofia@gmail.com eller malm__91@hotmail.com.  
 

Vänliga hälsningar/ Louise Starlid och Linus Malm 
 

  

mailto:louiseviolasofia@gmail.com
mailto:malm__91@hotmail.com


 
 

Bilaga 3 
 

Sociodemografiska frågor 

Kön:  

man 

kvinna 

annat. 

Ålder:  

16-20 

21-25 

26-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

70+ 

fakulteter: 

Frågan om fakulteter exkluderas från bilagan för att försvåra identifiering av lärosäte. 

Civilstatus: 

Singel 

Gift 

Sambo 

Särbo 

Har du Barn: 

Ja 

Nej 

Om ja, bor de hemma: 

Ja 

Nej 

Hur ser din boendesituation ut: 

Hyresrätt 

Bostadsrätt 

Hus/Villa 

Hos föräldrar 

Annat 

Arbetar du vid sidan av studierna:  

Ja 

Nej 

Om ja på föregående fråga, i vilken utsträckning:  

0-5h/vecka 

6-10h/vecka 

11-15h/vecka 



 
 

Bilaga 4 
 

Uppfattad 
stress-10 

(Perceived stress 
Scale-10) 

Frågorna i denna enkät handlar om dina känslor och tankar under den senaste månaden. Du skall fylla i hur ofta du 

har känt eller tänkt på ett visst sätt. 

  

Under den senaste månaden, hur ofta har du: 

 

Aldrig 

 

Nästan 

aldrig 

 

Ibland 

 

Ganska 

ofta 

 

Väldigt 

ofta 

1 
 

varit upprörd över något som hände helt oväntat? 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 
2 

 

känt att du var oförmögen att kontrollera de viktiga 

sakerna i ditt liv? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3 
 
känt dig nervös och "stressad"? 

0 1 2 3 4 

4 litat på din förmåga att hantera dina personliga 

problem? 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

5 
 

känt att saker och ting har gått din väg? 0 1 2 3 4 

 

6 känt att du inte kunnat hantera allt som du måste 

göra? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 

klarat av att kontrollera irritationsmoment i ditt 

liv? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

8 
 

känt att du haft kontroll? 0 1 2 3 4 

 

9 varit arg över sådant som hänt och varit utanför din 

kontroll? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
10 

 

känt att svårigheter hopat sig så att du inte kunnat 

hantera dem? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 


