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Sammanfattning 
 

Syftet är att utreda och kartlägga samband mellan självupplevd stress i arbetet och självskattad 

aktivitetsbalans i vardagen bland unga kvinnliga sjuksköterskor. Den kvantitativa enkätunder-

sökningen är gjord på 30 unga kvinnliga sjuksköterskor i åldern 22-35, arbetande på sjukhus i 

södra- och mellersta Sverige. Enkäten består av skattningsfrågor om aktivitetsbalans i vardagen 

och upplevelse av stress i arbetet. Enkäten består av Occupational Balance Questionnaire 

(OBQ) och Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) samt sju demografiska frågor som 

presenteras i tabeller och diagram. Resultatet visar ett positivt samband mellan självskattnings-

instrumenten OBQ och KEDS. Då en arbetsterapeut har goda kunskaper om hur man påverkar 

aktivitetsbalansen i vardagen kan förebyggande åtgärder tillämpas. 

 

Nyckelord: Aktivitet, KEDS, OBQ, Psykisk ohälsa, Unga kvinnor 
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Summary 
 

Perceived activity balance in everyday life and work 

Survey made on nurses 
 

 

The aim is to investigate and map the relationship between self-perceived work stress and self-

rated activity balance in everyday life among young female nurses. The quantitative survey is 

made on 30 young female nurses aged 22-35, working in hospitals in south- and central Sweden. 

The questionnaire consists of estimation questions about the activity balance in everyday life 

and the experience of stress at work. The questionnaire consists of Occupational Balance Ques-

tionnaire (OBQ) and the Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) and seven demo-

graphic questions that are presented in tables and charts. The results show a positive correlation 

between OBQ and KEDS. As an occupational therapist has good knowledge about how to in-

fluence the activity balance in everyday life, preventive measures can be applied. 

 

 

Keywords: KEDS, Mental illness, OBQ, Occupation, Young female 
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Inledning 
 

Pressen bland vårdpersonal och i synnerhet bland sjuksköterskor har ökat de senaste två decen-

nierna. Det hårda arbetstrycket, överbelastning och lönerna leder till svårigheter att rekrytera 

nya sköterskor samt till ökade sjukskrivningar bland de som redan är anställda (Ejd, 2014). I en 

rapport gjord av Statens Beredning för medicinsk Utredning (SBU)(2014) beskriver de hur en 

arbetare, som har en liten möjlighet att påverka sin arbetssituation och som upplever stor stress 

på arbetet hör till den grupp som ofta upplever utmattningssyndrom och depressioner. Utred-

ning av sambandet mellan självskattad aktivitetsbalans och självupplevd stress kan tillämpas 

med förebyggande åtgärder av en arbetsterapeut. En arbetsterapeut arbetar för att bibehålla samt 

arbeta förebyggande för att uppnå aktivitetsbalans. Undersökningens urvalsgrupp “unga kvinn-

liga sjuksköterskor” valdes då det är en aktuell fråga. Pressen hos just denna grupp har ökat de 

senaste två decennierna och det är just bland denna grupp som psykisk ohälsa har ökat på sen-

aste tiden och nästan fördubblats inom loppet av tio år. Detta var anledningen till att författarna 

har valt deltagare mellan åldern 22-35 med minst ett års arbetserfarenhet inom vården. 

 

 

Bakgrund 
 

Stress och arbetsbelastning 

Stress beskrivs som en konsekvens av obalans mellan sin egen upplevd förmåga och de krav 

som ställs. Stresspåverkningar under längre tid blir en konsekvens för välmående och påverkar 

hälsan negativt - ångest, utbrändhet, utmattningssyndrom är några exempel på känslomässiga 

reaktioner från långvarig stress. Fysiska påverkningar av stress kan bland annat vara smärta i 

rygg och nacke (Europeiska arbetsmiljöbyrån, uå). 

 

Utmattningssyndrom är konsekvens av långvarig obehandlad stress. Symptomen som är vid 

utmattningssyndrom är både fysisk och psykisk trötthet - sömn och koncentrationssvårigheter, 

svårigheter att hantera press, krav och arbete hör till de vanligaste (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Depression och ångestsyndrom hör till en av Sveriges folksjukdomar. Statistik visar på att ca 

25 % av kvinnorna och 15 % av männen kommer någon gång under sin livstid drabbas av just 

en depression eller ångest, beroende på hur mycket eller litet man avgränsar begreppet. Konse-

kvenserna av en depression alternativ ångestsyndrom påverkar det vardagliga livet för den drab-

bade. Oftast sjunker även livsglädjen och risken för suicidtankar, suicidförsök och suicid ökar 

(Socialstyrelsen, 2010). 

Ökningen bland kvinnor i åldrarna 16-44 som känner oro, ängslan eller ångest har fördubblats 

de senaste tjugo åren. Den grupp som sticker ut mest är unga kvinnor i åldern 16-24. De senaste 

tio åren har upplevelsen om att arbetet är “för jäktigt” och för “psykiskt påfrestande” fördubb-

lats, speciellt för kvinnor som arbetar inom Landsting (Westerlund, 2012). Enligt Socialstyrel-

sen (2013) är den ökade gruppen med psykisk ohälsa kvinnor i åldern 16-34. 

Av denna grupp känner 25 % ökad ängslan, oro och ångest medan männen bara utgör 14 % för 

samma kategori. Gustavsson, Svärdson, Lagerström, Bruce, Christensson, Schüldt-Håård och 

Omne-Ponté (2007) beskriver hur främst unga kvinnor bidrar till ökade siffror inom psykisk 

ohälsa. Arbetsmiljön påverkar den mentala hälsan negativt och även arbete under hög spänning 
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och kunskapsbristen från student till färdig yrkesutövare har en stor stresspåverkan. Enligt Pur-

cell, Kutash och Cobb (2011) har även ålder, arbetsbelastning och arbetsuppgifter en stor på-

verkan på stressupplevelsen. 

 

Bourbonnais, Brisson & Vézina (2011) beskriver hur man kan minska psykiska problem, så 

som stresspåverkan hos vårdpersonal genom olika arbetsplatsinterventioner. Att minska den 

negativa psykosociala arbetsmiljön, öka beslutsområde och socialt stöd har visat sig ha positiva 

effekter. 

 

Sagie och Krausz (2003) beskriver hur hälsan hos sjuksköterskor inom vården påverkas nega-

tivt, både psykiskt och fysiskt utav arbetsrelaterad stress och skift/natt- arbete. Det är inte bara 

arbetet som påverkas när den arbetande blir stressad i arbetet utan även det sociala livet i hem-

met påverkas negativt, då det ofta finns olika typer av ansvar såsom; barnpassning, uppfostran 

och olika hushållsarbete. Detta blir påverkat av exempelvis sömnbrist som följd av skift/natt- 

arbete. Att aktivitetsobalans bland sjuksköterskors arbetsliv och privatliv blir påverkat utav 

stress, bidrar till en ohållbar situation och ett ohållbart levnadsätt (Smith-Trudeau 2014). 

 

Aktivitetsteori 

 

Enligt Kielhofner (2012) är aktivitet ett ständigt samspel mellan komponenterna viljekraft, va-

nebildning, utförande kapacitet och hur de relaterar till miljön. Sådant samspel kopplas till två 

viktiga systemteoretiska begrepp, heterarki och emergens. 

 

I en heterarki utgör viljekraft, vanebildning och utförande kapacitet en dynamisk helhet där 

miljön spelar en viktig roll. Aktiviteter formas av de objekt och utrymmen som finns att tillgå i 

omgivningen. Samspelet mellan dessa personliga och miljömässiga komponenter resulterar i 

göranden, tankar och känslor hos individen. 

  

Emergens handlar om hur handlingar, tankar och känslor spontant uppstår ur samspel mellan 

viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet samt miljön. Detta innebär att ingen enskild faktor 

fullständigt kan förklara ett nytt beteende, en ny tanke eller en ny känsla hos en individ. Situat-

ioner kan uppstå där viljekraft, vanebildning, utförandekapacitet och miljö inte alltid samver-

kar. Exempelvis så kan uppfattningen om den egna förmågan påverka utförandet negativt, om 

man exempelvis skulle visa på osäkerhet; trots att individen egentligen har den kapacitet som 

krävs för utförandet. 

 

Summan av vad som bidrar till den dynamiska helheten utgör resultatet dvs. ett visst beteende, 

känsla eller tanke. Om den dynamiska helheten förändras tillräckligt mycket så kan det leda till 

att något nytt uppstår som formar individens aktivitet. 

 

Aktivitetsbalans 

 

Många människor eftersträvar idag ett gott liv och många gånger kopplas balans i livet till frå-

gan om ett gott liv. Wagman (2012) undersöker i sin akademiska avhandling begreppen “balans 

i livet” och “aktivitetsbalans”. Fyra studier har gjorts för att beskriva begreppet balans i livet 

från ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Deltagarna som rekryterades till studierna var kvinnor 

under återhämtning efter stressrelaterad ohälsa som alla fick ge sin syn på aktivitetsbalans. 
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Resultatet visar på att aktivitetsbalans ingår som en del av deltagarnas syn i upplevelsen av 

balans i livet, men att det är två separerataseparata begrepp som skiljer sig från varandra i 

 

 “Balans i livet innebär att uppleva livet som innehållande: aktivitetsbalans, balans i kropp och 

sinne, balans i relation till andra, och balans i relation till tid” (Wagman, 2012, s.63). 

 

“Aktivitetsbalans innebär att uppfatta livet som innehållande rätt mängd och rätt variation 

mellan olika aktiviteter i relation till: aktivitetskategorier, aktiviteter med olika karaktäristika 

samt tidsanvändning” (Wagman, 2012, s. 63). 

 

Aktivitetsbalans uppnås genom en balans mellan arbete, fritid, vila och sömn, men även en 

balans mellan roller, krav och överensstämmelser mellan aktivitet och mål. Har man låg akti-

vitetsbalans leder det ofta till ett sämre hälsotillstånd då kraven man har är för höga eller att ens 

roll ej överensstämmer. För att öka hälsotillståndet och välmående bör aktivitetsbalans förstär-

kas vid behov (Wagman & Håkansson, 2014). 

 

Erlandsson och Eklund (2011) beskriver hur kvinnor som har ett lönearbete och samtidigt har 

ansvaret för hemarbete riskerar att drabbas av och utsättas för stress i vardagen och på så sätt 

drabbas av psykisk ohälsa. Bristen på egen tid och viljan att få så mycket gjort som möjligt 

under en dag påverkade sömnen negativt. Det visar även på att välfungerande och balanserade 

aktiviteter i vardagen är hälsofrämjande och välbefinnande. 

Syfte 
  

Syftet är att utreda och kartlägga samband mellan självupplevd stress i arbetet och självskattad 

aktivitetsbalans i vardagen bland unga kvinnliga sjuksköterskor 

 

 

Material och metod 
 

Studiens design är kvantitativ metod med standardiserad enkätundersökning och tvärsnittsstu-

die i syfte att få fram sambandet mellan deltagarnas upplevda stress och självskattad aktivitets-

balans. Tvärsnittsstudie valdes för att det undersöker hur det är här och nu, vid ett enda under-

sökningstillfälle. 

 

Urval/ Undersökningsgrupp 

 

I studien genomförs ett icke- slumpmässigt bekvämlighetsurval, vilket innebär att urvalet görs 

inom ett specifikt område där deltagarna har valts ut för ett visst sammanhang (Kristensson, 

2014). Eftersom ett bekvämlighetsurval kan ge ett skevt resultat användes flera undersöknings-

områden. Enkäterna delades ut på ett Länssjukhus och ett Regionsjukhus i södra- och mellersta 

Sverige. För att kunna besvara studiens syfte anges vem som ska ingå i studien samt hur dessa 

ska rekryteras (Kristensson, 2014). Följande inklusionskriterier har därför valts: deltagarna be-

står av unga kvinnor i åldern 22-34, som arbetat som legitimerade sjuksköterskor inom vården, 

i minst 1 år. Kontakt skedde med verksamhetsansvarig på utvalda sjukhus och avdelningar för 
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information angående enkätundersökningen och för att få ett godkännande att genomföra stu-

dien (bilaga 1). Undersökningsgruppen kom att bestå av 30 deltagare. Inklusionskriterierna kol-

lades upp tillsammans med avdelningsansvarig via anställningsstatistik listor. 

  

Datainsamlingsinstrument 

 

Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) (bilaga 2) är ett självskattningsinstrument som 

mäter hur nära man är att drabbas av eller uppleva utmattningssyndrom. Testet är validerad 

(Wahlberg, Peterson, Beser, Nygren, & Åsberg, 2010). KEDS består av sammanlagt nio själv-

skattningsfrågor som berör deltagarens arbetssituation under de senaste veckorna. Värdena som 

finns i instrumentet går från 0-6, där 0 kan vara ”Jag känner mig inte särskilt lätt irriterad” och 

6 ”Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att 

behärska mig”. Sammanställningen ger ett slutligt sifferresultat där man kan läsa av om perso-

nen ifråga befinner sig i riskzonen för utmattningssyndrom, ju högre poäng desto större är ris-

ken. Max poängen i KEDS är 54 poäng. Att hamna i riskzonen för utmattningssyndrom, krävs 

poäng över 18, och innebär att individen löper en risk för att bli sjukskriven på grund av längre 

upplevd stress på arbetet. Studier har gjorts på självskattningsinstrumentet KEDS där data som 

framkom var relevant och valid för vad de ville få fram utav studien (Saboonchi, Perski & 

Grossi, 2013). KEDS är dessutom ett bra instrument för att få fram data om stress bland vård-

personal och för att få urvalsgruppen mer informerad angående utmattningssyndrom (Besér, 

Sorjonen, Wahlberg, Peterson, Nygren & Åsberg, 2014). 

 

Aktivitetsbalansen hos deltagarna undersöks med instrumentet Occupational Balance Quest-

ionnaire (OBQ) som fokuserar på hur pass nöjd individen är med mängden och variationen av 

aktiviteter i vardagen. OBQ består av sammanlagt 13 påståenden som värderas på en ordinal-

skala i sex steg, 0-5. Första steget 0 innebär att man tar avstånd helt från påståendet och sista 

steget 5 innebär att man instämmer helt i påståendet. Max poängen i OBQ är; 65 poäng. Ju 

högre slutresultat av OBQ självskattning visar på hög självupplevd aktivitetsbalans. Instrumen-

tet har testats av 21 arbetsterapeuter och har visat lovande validitet även om ytterligare studier 

krävs för att undersöka giltigheten (Wagman & Håkansson, 2014). 

 

Datainsamling 

 

KEDS och OBQ delgavs deltagarna efter det att skriftlig information getts. Tillsammans med 

enkäterna följde även kompletterande frågor om demografisk data. Deltagarna informerades 

skriftligt om syftet, konfidentialitet, frivillighet och hur enkäterna ska besvaras (bilaga 3). Upp-

skattad tid för att fylla i enkäterna var upp till 10 min. Insamling av enkäterna skedde genom 

upphämtning hos enhetschef respektive avdelningschef som samlat upp ifyllda enkäter av del-

tagarna. Efter genomförd dataanalys skickas resultatet till berörda avdelningar. 

Databearbetning 

 

Utav 50 stycken distribuerade enkäterna har 30 stycken samlats in och bearbetats. Materi-

alet/data som utvinns sammanställs genom beskrivande/deskriptiv statistik. Data kommer bestå 

av kvalitativa variabler vilket innebär att icke-numeriska värden kommer att fås fram eftersom 

svarsalternativen är attitydssvar. Demografisk data (bilaga 4) används i nominalskala medan 

OBQ och KEDS data används i ordinalskala, då svarsalternativen inte har bestämd rangordning 

men är graderade (Kristensson, 2014). 
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OBQ har graderingen 0-5 där värde 5 är ett positivt påstående och 0 är ett negativt (Tabell 2). 

För att underlätta jämförelsen och analysen av siffer resultatet mellan OBQ och KEDS har en 

omvandling av KEDS värden gjorts. KEDS har graderingen 0-6 där värde 6 är ett negativt på-

stående och har nu omvandlats till att istället vara ett positivt påstående (Tabell 3). KEDS slut-

resultat på 54 poäng är nu det resultat man strävar efter. Istället för att tidigare sträva efter ett 

lågt resultat. Nu ökar chansen att hamna i riskzonen för utmattningssyndrom om den enskilda 

deltagaren har ett lågt slutresultat. Omvandlingen av instrumentet skedde i efterbearbetningen. 

Deltagarna fyllde i självskattningsinstrumentet enligt original utförandet. 

 

Resultatet presenteras genom typvärde och median. Tabeller och diagram ger en översikt av 

resultatet och underlättar läsandet. Data från OBQ och KEDS har bearbetats i SPSS (IBM, uå) 

som är ett dataprogram för statistisk analys. 

Spearman’s rangkorrelationskoefficient (Vejde, 2011) har använts för att undersöka sambandet 

mellan OBQ och KEDS. 

 

Etiska överväganden 
 

Vid all typ av forskning måste de fyra forskningsetiska principerna: Informationskravet, Sam-

tyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet beaktas (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det innebär att deltagarna informeras om syftet med studien, vilken deras uppgift samt vilka 

villkor som gäller. Deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Deltagarna delges 

information om att författarna har tystnadsplikt där informationen/data som samlas in avidenti-

fieras och behandlas konfidentiellt. Deltagarna informeras även om att information som samlas 

in om personliga uppgifter, kommer enbart att användas till utbildningssyfte och får inte använ-

das till något annat syfte. En etisk egengranskning har gjorts och denna visar på att det inte 

finns någon etisk problematik eller några risker med undersökningen. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

10 

Resultat 
 

Resultatet baseras på 30 deltagare. Ett internbortfall finns i OBQ. 

Demografisk data (Bilaga 4) har bearbetats och omkodats för enklare översikt i tabellform. 

Omkodningen har skett på påståendena ”boendeform” och ”civilstånd” för förtydligande. 

 

Tabell 1. 

Tabell 1 nNedan är tabell en över sammanställning över av deltagarnas demografiska data. 

st deltagare som har svarat på de 7 frågorna. Medelåldern för deltagarna ligger på 27,6 år. del-

tagarnas anställningstid på avdelningen har en medellängd på 2,5 år. Den vanligaste boende-

formen bland deltagarna är hyresrätt och det vanligaste civilståndet är att vara sambo/gift. 

 

Tabell 1.: Deltagarnas demografiska data  N=30 

 

Variabel   N=30 

Ålder (i år) 

     Medelvärde (SD)  27,6 

     Median   26,5 

Antal år på arbetsplats (i år) 

     Medelvärde (SD)  2,5 

     Median   1,5 

Boendeform 

     Median   3 

Civilstånd 

     Median   2 

 

 

Tabell 2. 

Slutsumman av OBQ ger ett median värde på 42 av max 65. Minsta värdet bland deltagarna är 

26 och max är 51. 

 

Tabell 2.: Deltagarnas skattning av enskilda påstående i OBQ 

 

Fråga VariabelPåstående    (Min-Max)

 Median N=30 

      (0-5) 

  

1. Balans mellan aktiviteter som görs för  2-4     3 

andra och min egen skull. * 

2. Aktiviteter som överensstämmer 1-5     4 

med det som jag anser meningsfullt. 

3. Tid att göra sådant jag verkligen vill. 2-5     3 

4. Balans mellan arbete, hem och 

familjesysslor, fritidsaktiviteter,  1-4     3 

vila och sömn.     

5. Balans mellan att göra saker  2-5     4 

ensam/ tillsammans. 

6. På en vanlig vecka har jag lagom 1-5     3 

mycket att göra. 

Kommenterad [MB1]: Placering? Gör som tabell 1! 

Kommenterad [ESC2R1]:  
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7. Jag har tillräckligt med tid till att göra 1-4     3 

sådan jag måste. 

8. Balans mellan fysiska, sociala, mentala, 1-4     3 

och vilsamma aktiviteter. 

9. Jag är nöjd med den tid jag lägger på 1-4     3 

olika saker i min vardag. 

10. På en vanlig vecka är jag nöjd med 2-4     3 

det antal aktiviteter jag är engagerad i. 

11. Balans mellan sådant jag måste 2-5     3 

och sådant jag vill. 

12. Balans mellan aktiviteter som ger 2-4     3 

energi och tar energi. 

13. Jag är nöjd med den tid jag lägger på 0-4     3 

vila, återhämtning och sömn. 

 

* Internbortfall N=29  

  

Tabell 3 nedan visar Karolinska Exhaustion Disorder Scale (KEDS) som mäter deltagarnas 

självskattning av arbetssituiation  de senaste två veckorna och risken  för utmattningssyndrom 

som konsekvensm. Nedan presenteras en tabell översammanställning på de 30 deltagarnas 

självskattningsinstrumentet. Sammanställningen är gjord så att vi kan avläsa min-max och me-

dianvärdet på enskilda påståenden. Det påstående som har störst variationsvidd är fråga 5. På-

stående 5 och ni har även lägsta medianvärde. Omvändning av instrumentet skedde i efterhand 

deltagarnas resultat läses nu av på det sättsom att 6 är positivt och 0 negativt. Fråga 5 och 9 som 

hade lägst medianvärde menar då på att de känner svårigheter att återhämta sig och lätt till 

irritation och ilska, medans inga upplever överkänslighet mot sinnesintryck. 

Slutsumman av KEDS ger ett median värde på 43 av max 54. Minsta värdet bland deltagarna 

är 26 och det högsta är 49. 

 

Tabell 3.: Deltagarnas skattning av KEDS enskilda påstående 

Deltagarnas skattning av KEDS enskilda påstående N=30 

VariabelFråga Påstående    (Min-Max)

 Median N=30 

     (0-6) 

  

1. Koncentrationsförmåga  2-6 5 

2. Minne   3-6 5 

3. Kroppslig uttröttbarhet  2-6 5 

4. Uthållighet   2-6 5 

5. Återhämtning  1-6 4 

6. Sömn   2-6 4,5 

7. Överkänslighet mot sinnesintryck 2-6 6 

8. Upplevelse av krav  2-6 5 

9. Irritation och ilska  2-6 4  

         

  

 

Tabell 4. 
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Sammanställning av korrelation av den totala slutsumman av OBQ och KEDS. Kompletterande 

figur finns att avläsa i Bilaga 5. Korrelationen som framkom efter uträknande av sambandet 

mellan OBQ och KEDS var en signifikans (P-värde) på 0,01. Detta tyder på att ett samband 

finns då värdet är under gränsen på 0,5. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

Enkätundersökningen genomfördes genom självrapportering (Kristensson, 2014) och detta har 

varit både positivt och mindre positivt. Positivt på det vis att vi författare inte behövt vara när-

varande vid utdelning och ifyllnad av enkäterna, mindre positivt då det blev svårare att sätta ett 

datum då det senast behövts vara klart. 

 

I processen att rekrytera deltagare har författarna haft svårigheter att kontakta avdelningsansva-

rig alternativt enhetschef för ett godkännande. I 4 fall fick vi godkännande via mail och telefon 

av verksamhetsansvarig att genomföra enkätundersökningen men sedan avbröt de vidare kon-

takt när det blev aktuellt för utdelning och tid för muntlig information av enkäter. Där av valde 

vi att personligen kontakta verksamhetsansvariga på plats och delge information om enkätun-

dersökningen, distribuera enkäterna samt lämna över ansvaret till verksamhetsansvariga för 

muntlig information till deltagarna. Vid samtal med verksamhetsansvariga efter insamlingen av 

enkäterna har det framgått att det på avdelningarna har uppstått stressiga situationer och att 

deltagarna har haft svårt att avvara 10 min till att svara på enkäterna. Detta har i sin tur har lett 

till att insamlingen av enkäterna har tagit längre tid än planerat för författarna men något som 

anses relevant i studien då stress i arbetet och sambandet till aktivitetsbalans är just vad som 

behandlas. 

 

Vi hade till en början tanken att göra undersökningen på kvinnor i alla åldrar, men fick sedan 

begränsa oss för att det skulle bli genomförbart. Vi valde då “unga kvinnliga sjuksköterskor” 

då det är en aktuell fråga i dagens samhälle. Pressen hos just denna grupp har ökat de senaste 

två decennierna och det är just bland denna grupp som psykisk ohälsa har ökat på senaste tiden 

och nästan fördubblats inom loppet av tio år. Detta var anledningen till att författarna har valt 

deltagare mellan åldern 22-35 med minst ett års arbetserfarenhet inom vården. 

 

Hot mot studiens och datans validitet är bland annat missvisande svar från urvalspersonerna. 

Svarsalternativen kan uppfattas som opersonliga och urvalspersonernas svar kan bli felaktiga 

om inte rätt information ges i förväg. Oärlighet i besvarandet av enkäten är ett hot mot studiens 

validitet och reliabilitet. Inom den kvantitativa traditionen används statistisk validitet för att 

mäta i vilken grad de tester man genomfört är relevanta för ämnet. Statistisk validitet gör att 

man kan utesluta om statistikresultatet är slumpmässigt eller inte och hur statistiken man fått 

fram har samband mellan sig (Kristensson, 2014). 

 

Extern validitet handlar om hur omgivningsfaktorer som miljö och personer kan påverka resul-

tatet (Kristensson, 2014). I och med att författarna inte befann sig på plats vet vi inte i vilken 

miljö deltagarna befann sig i vid i fyllnaden av enkäterna. Vi vet inte om de satt enskilt eller 

tillsammans i grupp och fyllde i enkäterna, eller om det fanns avskilda rum där de kunde sitta i 

lugn och ro. Vi vet inte heller om deltagarna fyllde i enkäten under raster och kunde koncentrera 
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sig eller besvarade frågorna mellan andra arbetsuppgifter. Hur pass seriöst deltagarna tagit en-

kätifyllnaden spelar en viktig roll i slutresultatet. En annan faktor som spelar roll i detta sam-

manhang är hur pass deltagarna har fått ta del utav den skriftliga informationen, med tanke på 

att ansvaret av distributionen till deltagarna lämnades över på verksamhetscheferna. Författarna 

räknar med att deltagarna fick ta del av både muntlig och skriftlig information. För att bättre 

säkra validiteten borde vi ha bokat in en arbetsplatsträff för att själva ge deltagarna muntlig 

information om studien. Då hade vi även kunnat besvara deltagarnas eventuella frågor om stu-

dien. 

 

Intern validitet handlar om hur resultaten av insamlad data är relaterat till studiens syfte (Kris-

tensson, 2014). Författarna har därför valt att undersöka om mätinstrumenten KEDS och OBQ 

i hög utsträckning mäter det som det avser att mäta genom att beräkna Cronbachs alfavärden. 

Resultatet visade att både OBQ och KEDS har hög reliabilitet enligt Cronbachs alfa (Kristians-

son, 2014). För att stärka validiteten har författarna dessutom valt att utföra undersökningen på 

två olika sjukhus i två olika städer och län, för att vara säkra på att resultatet inte beror på att 

situationen ser ut som den gör på just det specifika sjukhuset och att det inte ser annorlunda ut 

på ett annat område. 

 

Under utformningen av enkätens innehåll formulerades fem frågor rörande demografisk data. 

En av dessa frågor var “Skriv gärna kort om dina fritidsintressen”. Just denna fråga var den som 

hade störst bortfall, den blev bara ifylld utav 19 av de 30 deltagande. Frågan var inte formulerad 

på så sätt att vi kunde uppskatta tiden som deltagarna lade på sina fritidsintressen, alltså kunde 

vi inte veta om fritidsintresset påverkade aktivitetsbalansen. Därför har vi valt att inte inkludera 

frågan i vår resultatanalys. 

 

Valet av enkäter var från början givet. Vi fick upp ögonen för KEDS tidigt i vår eftersökning 

och valde att ha med denna direkt. OBQ som är framtagen bla. av en doktorand på Häslohög-

skolan i Jönköping valde vi i samråd med handledare och skribent av instrumentet Vi när vi väl 

hade våra två självskattningsinstrument letade vi aldrig vidare för att se alternativen. Tillägget 

av demografiska frågor ansåg vi krävdes eftersom inget av instrumenten berörde detta. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att det finns en skillnad mellan OBQ och KEDS som är ”statistiskt signifikant”. 

Det innebär att det finns ett samband mellan de två variablerna. Då vi har fått fram p-värde 0,01 

innebär det att sannolikheten för att denna skillnaden har uppkommit genom slumpens verkan 

är endast 1 procent. 

 

Det innebär alltså att det finns ett samband mellan aktivitetsbalans i vardagen och stress i arbe-

tet. Vi har valt en grupp som inte är bevisat stressad. Deltagare som upplever aktivitetsbalans i 

vardagen har även självskattat låg stressnivå i arbetet. 

 

Om vi vänder på det och ser det på så vis att om man istället upplever aktivitets-o-balans i 

vardagen så skulle det troligtvis leda till att dessa individer hade självskattat “hög” stressnivå i 

arbetet. Vi kopplar detta till tidigare studier som visar på hur upplevd stress i arbetet påverkar 

det sociala livet i vardagen negativt (Sagie & Krausz, 2003). 

 

Vi tror att vi har fått fram detta resultat i och med att vi har inriktat oss på yrkesarbetande 

kvinnor, som i en studie visar att kvinnor värdesätter vardagsaktiviteter och fritid lika högt som 
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arbetet och det är viktigt att det finns en balans mellan dessa för att uppnå hälsa. Till skillnad 

från yrkesverksamma män som visat på att deras hälsa påverkas mest utav det betalda arbetet 

(Jonsson, Håkansson & Wagman, 2012). Redan under 1917 nämndes balans inom arbetsterapi. 

Läkaren Adolf Meyer beskriver människan som balanserar sig själv med olika aktiviteter och 

sin miljö. 

 

Vi tror att i och med att ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka enligt lagen i Sverige. 

Så har deltagarna i studien tid till att fördela övrig tid till vad de själva anser meningsfullt. Och 

därför som vår studie inte visar på en särskilt stressad grupp individer. Enligt FSA (2011) finns 

forskning gjorda som visar betydelsen av meningsfulla aktiviteter och dess positiva påverkan 

på hälsan. Mår man bra så har man lättare för att ta itu med stress. Vi tror även att resultatet vi 

fick fram har att göra med att vi utförde vår studie under en period där vårdtagare är rätt ”sta-

bila” jämfört med under vintertid eller sommartid då många blir sjuka och behöver vård. Under 

sommaren är det även många anställda som tar semester och istället arbetar sommarvikarier 

som många gånger är nyanställda och behöver extra hjälp av ordinarie som gör att stressnivån 

ökar på arbetet. Hade vi valt att utföra studien istället under en av dessa perioder, så tror vi att 

vårt resultat hade sett annorlunda ut. Är man nyanställd på ett arbete ökar även prestationsför-

mågan och man vill göra så gott ifrån sig som möjligt, som troligtvis leder till ökad stressnivå 

och att det i sin tur kanske även rubbar aktivitetsbalansen i vardagen, i hemmet. 

 

Betydelse för arbetsterapi 

 

Vi tror att identifiering av aktivitetsobalans och arbetsterapeutiska åtgärder, i ett tidigt skede; 

gynnar både den enskilde individens hälsa men också samhället på så sätt att kostnaderna för 

rehabilitering av sjukskrivna minskar. 

 

Arbetsterapeuter fokuserar på aktivitetsförmåga och aktivitetsbalans men så långt vi vet så har 

man idag inte något bedömningsinstrument som kan mäta aktivitetsbalansen. Så som aktivitets-

förmågan kan mätas med exempelvis instrumentet ADL. Om vi leker med tanken att arbetste-

rapeuter ska arbeta med individer som upplever aktivitetsobalans i vardagen, skulle det under-

lätta för dem om de hade ett instrument som kunde påvisa detta eller om instrumentet kunde 

visa om individen låg i riskzonen för att hamna i aktivitetsobalans, så att man istället kunde 

arbeta förebyggande med dessa individer. 

 

 

Slutsatser 
 

Syftet med studien var att utreda och kartlägga sambandet mellan självupplevd stress i arbetet 

och självskattad aktivitetsbalans i vardagen bland unga kvinnliga sjuksköterskor. Resultatet vi-

sar ett positivt samband mellan aktivitetsbalans och upplevd stress. Då en arbetsterapeut har 

goda kunskaper om hur man påverkar aktivitetsbalansen i vardagen kan förebyggande åtgärder 

tillämpas. 
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Bilaga 1 

 

Informationsblad till verksamhetsansvarig 
   

Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping och 

vi är nu inne på vår sista termin och i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vårt valda 

ämne är stress/omgivningsfaktorer bland unga kvinnliga sjuksköterskor. Syftet med arbete är 

att undersöka vilka faktorer på arbetsplatsen och i det vardagliga livet som påverkar den unga 

arbetande kvinnan. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för avsikt 

att ta hjälp av er verksamhet till att genomföra en enkätundersökning.   

Undersökningen består av två enkäter som kommer att ta upp till 10 minuter sammanlagt att 

svara på. Vi har som mål att informera om enkäten vid ett tillfälle för att sedan lämna ut ca 30 

enkäter som samlas in vid senare tillfälle. 

Enkätundersökningen kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. 

Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sitt deltagande. 

Data kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i studie-

syfte. Resultatet kommer att presenteras till deltagarna och till övriga intresserade vid förfrågan. 

Får vi ert medgivande att genomföra studien, skriv gärna till oss så att vi kan komma överens 

om en tid för enkätundersökningen. 

Har ni några övriga frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

för mer information. 

  

Med Vänliga Hälsningar 

 

Elin Sjöquist – coel1293@student.hj.se 

 

Rezana Zeka – zere1100@student.hj.se 

 

Ann Johansson, universitetsadjunkt - ann.johansson@hhj.hj.se 
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Bilaga 2 

 

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 2010 
  

  

Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du 

försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna.   

  

Formuläret innehåller en rad olika påståenden om hur man kan må i olika avseenden. Påståen-

dena uttrycker olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag. 

  

Sätt ett kryss i rutan framför det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer med hur du mått 

de senaste två veckorna. (Se exemplet här nedan.) 

  

  

  

0 

  

1 

  

X 2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

Om du vill göra en ändring – fyll då hela den rutan du kryssat i och sätt krysset i den ruta du 

önskar. (Se exemplet här nedan.) 

  

  

0 

  

X 1 

  

2 

  

  

  

Om du vill förklara/förtydliga någonting skriv då detta på anteckningssidan som finns sist i 

formuläret.   
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Koncentrationsförmåga 

  

Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk 

igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex 

läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.   

  

  

0  Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på TV och för samtal som 

vanligt.  

1  

  

2  Jag har ibland svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga 

min uppmärksamhet.  

3 

  

4  Jag har ofta svårt att koncentrera mig. 

  

5 

  

6  Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting. 

  

  

Minne   

  

Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma 

ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden. 

  

  

0  Jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra. 

  

1 

  

2  Det händer att jag glömmer bort sådant som inte är så viktigt men om jag skärper 

mig minns jag för det mesta.  

3 

  

4  Jag glömmer ofta bort möten eller namnen på personer som jag känner mycket 

väl. 

5 

  

6  Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle gjort. 

  

  

 

 

Kroppslig uttröttbarhet   

  

Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t.ex. mer fysiskt trött än vanligt 

efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning? 
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0  Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen eller 

tränar som jag brukar. 

1 

  

2  Jag känner att fysiska ansträngningar är mer tröttande än normalt men rör mig 

ändå som vanligt i det avseendet.  

3 

  

4  Jag har svårt att orka med kroppsansträngning. Det fungerar så länge jag rör mig 

i normal takt men jag klarar inte att öka takten utan att bli darrig och andfådd.  

5 

  

6  Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens att röra mig kortare sträckor. 

  

  

KOM IHÅG, att bedömningen gäller de senaste två veckorna. 

  

Uthållighet 

  

Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt 

i olika vardagliga situationer. 

  

  

0  Jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att ge-

nomföra mina vardagliga sysslor. 

1 

  

2  Jag klarar av att genomföra vardagliga sysslor men det går åt mer energi och jag 

 blir fortare trött än vanligt. Jag behöver ta pauser oftare än vanligt.  

3 

  

4  Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med 

andra människor tröttar ut mig. 

5  

  

6  Jag orkar inte göra någonting. 

  

 

Återhämtning   

  

Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har 

blivit uttröttad. 

  

  

0  Jag behöver inte vila under dagen. 

  

1   
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2  Jag blir trött under dagen men det räcker med en liten paus för att jag ska åter-

hämta mig. 

3   

  

4  Jag blir trött under dagen och behöver långa pauser för att bli piggare. 

  

5   

  

6  Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar, det är som om jag inte kan ladda om 

mina batterier. 

  

  

Sömn 

  

Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig 

utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om 

du tagit sömnmedel eller ej.   

  

  

0  Jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov och känner mig för det mesta 

utvilad när jag vaknar. 

1   

  

2  Ibland sover jag oroligare eller vaknar under natten och har svårt att somna om. 

Det händer att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn.  

3   

  

4  Jag sover ofta oroligt eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det 

händer ofta att jag inte känner mig utsövd efter en natts sömn.. 

5   

  

6  Jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårigheter att somna om. Jag 

känner mig aldrig utvilad eller utsövd när jag vaknar. 

  

KOM IHÅG, att bedömningen gäller de senaste två veckorna. 

 

 

Överkänslighet för sinnesintryck   

  

Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck. 

T.ex. ljud, ljus, dofter eller beröring. 

  

  

0  Jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt. 

 

1 

    

2  Det händer att ljud, ljus eller andra sinnesintryck känns obehagliga. 

  

3   
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4  Jag upplever ofta ljud, ljus eller andra sinnesintryck som störande eller obehag-

liga.  

5   

  

6  Ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för 

att mina sinnen ska få vila. 

  

Upplevelsen av krav   

  

Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen. 

Kraven kan komma från omgivningen eller dig själv. 

  

  

0  Jag gör det jag ska eller vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller 

besvärligt.  

1   

  

2  Vardagliga situationer som jag tidigare hanterat utan särskilda problem kan ibland 

kännas krävande och orsaka obehag eller få mig att bli lättare stressad än vanligt.  

3   

  

4  Situationer som jag tidigare hanterat utan problem känns nu ofta krävande och 

orsakar ett starkt obehag eller en stark stress.  

5   

  

6  Det mesta känns krävande och jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget.  

  

Irritation och ilska   

  

Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt 

eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit (”kort stubin”), i förhållande till vad 

som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du överhu-

vudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0. 

  

0  Jag känner mig inte särskilt lättirriterad.  

 

1    

 

2  Jag känner mig mer otålig eller lättirriterad än vanligt men det går också snabbt 

över.  

3   

 

4  Jag blir lättare arg eller provocerad än vanligt. Ibland förlorar jag fattningen på 

ett sätt som inte är normalt för mig. 

5   

  

6  Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det 

yttersta för att behärska mig. 

Bilaga 3. 



 

24 

 

Informationsblad angående deltagande i; 

”Vilka faktorer på arbetsplatsen och i det vardagliga livet påverkar 

aktivitetsbalansen?” 
 

Vi är två studenter på Arbetsterapeutprogrammet, Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping och 

vi är nu inne på vår sista termin och i full gång med att skriva vårt examensarbete. Vårt valda 

ämne är stress/omgivningsfaktorer bland unga kvinnliga sjuksköterskor. Syftet med arbetet är 

att undersöka vilka faktorer på arbetsplatsen och i det vardagliga livet som påverkar den unga 

arbetande kvinnans aktivitetsbalans. 

 

Undersökningen består av två enkäter som kommer att ta upp till 10 minuter sammanlagt att 

svara på. Syftet med enkäterna är att vi vill få fram data över hur sjuksköterskor upplever sin  

egen aktivitetsbalans. Mer information om hur enkäterna fylls i kommer att ges vid  

utdelningstillfället. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att resultatet kommer enbart 

att användas i studiesyfte. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete och  

är du intresserade av att ta del av resultatet är du välkommen att kontakta oss via någon av  

kontakt-vägarna nedan. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare  

för mer information. 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Elin Sjöquist – coel1293@student.hj.se 

 

Rezana Zeka – zere1100@student.hj.se 

 

Ann Johansson, universitetsadjunkt - ann.johansson@hhj.hj.se 

mailto:ann.johansson@hhj.hj.se
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Bilaga 4. 

Demografisk data frågor. 
 

- Hur gammal är du? 

 

- Hur bor du? 1)  Hus  2) Bostadrätt  3) Hyresrätt  4) Gård  5) Annat 

 

- Är du? 1) Ensamstående  2) Gift/Sambo  3) Särbo  4) Annat 

 

- Har du hemmaboende barn? 1) Ja  2) Nej 

 

- Om ja, hur många? 

 

- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
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Bilaga 5. 

 

Korrelationsfigur 
 

Figur över korrelation mellan den totala slutsumman av OBQ och KEDS. 

 

 


