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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: Stressrelaterade problem bland ungdomar ökar i Sverige. Ungdomar som ofta är 
stressade under ungdomstiden har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Syfte: 
Syftet var att undersöka relationer mellan stress och aktivitetsbalans bland gymnasieungdomar. 
Metod: De 65 deltagarna rekryterades genom ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval. Deltagarna 
besvarade frågor om stress och aktivitetsbalans med hjälp av instrumenten Occupational Balance 
Questionnaire (OBQ) och 14- frågor Perceived Stress Scale (PSS-14). OBQ analyserades för korrelation 
med PSS-14. Det gjordes även analyser om samband mellan varje svarsalternativ i OBQ och poängen i 
PSS-14, samt om skillnader mellan män och kvinnor. Resultat: Det upptäcktes ett statistiskt 
signifikant negativt samband mellan totalsummorna i OBQ och PSS. En fjärdedel av alla deltagarna 
hade både en hög grad av stress och hög aktivitetsbalans. De flesta deltagare som upplevde hög grad av 
stress hade en låg poäng på områden som handlade om vila, återhämtning och sömn och de flesta 
deltagare med hög aktivitetsbalans hade en hög poäng på områden som handlade om att man ansåg 
att de aktiviteter man utförde var viktiga och meningsfulla. Betydligt fler kvinnor än män skattade hög 
grad av stress och en låg aktivitetsbalans. Slutsats: Det är inte troligt att hög grad av stress är en 
betydelsefull faktor för upplevelsen av aktivitetsbalans bland gymnasieungdomar.  
 
Nyckelord: Arbetsterapi, dagliga aktiviteter, livsbalans, Occupational Balance Questionnaire 
 



 

 

 

Summary 

Title: Relationships between activity balance and stress among high school students at a 
high school in the south part of Sweden- A cross-sectional study.  

Background: Stress among adolescents in Sweden are increasing. Adolescents who are often 
stressed in their youth are at a higher risk of developing mental health problems later in life.  Aim: 
The aim was to describe relationships between stress and activity balance among college students. 
Methods: The 65 participants, recruited using a non-randomized convenience sampling, answered 
questions about stress and activity balance using the instruments Occupational Balance Questionnaire 
(OBQ) and 14- item Perceived Stress Scale (PSS-14). The OBQ was analyzed for correlations with PSS-
14. The OBQ and its individual items were also analyzed for correlations with the total score of PSS-14 
and for differences between men and women. Results: A statistically significant negative correlation 
between the total OBQ and PSS was discovered. A quarter of all participants’ rated both high stress 
and high activity balance. Most participants who experienced high levels of stress graded items 
including rest, recovery and sleep low. Most participants with a high activity balance agreed with 

perceiving one’s occupations as important and meaningful. Significantly more women than men rated 
high stress and low activity balance. Conclusions: It is not likely that a high level of stress is an 
important factor for the experience of activity balance in high school students.  
 
Keywords: Daily occupations, life balance, Occupational Balance Questionnaire, occupational therapy 
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Introduktion 

FNs världshälsoorganisation [WHO] menar att psykisk ohälsa och stressrelaterade problem är 

de viktigaste övergripande orsakerna till att dö i förtid i Europa (Währborg, 2009). En studie 

utförd på två skolor i södra Sverige av Brobeck, Marklund, Haraldsson och Berntsson (2007) 

visade att stress är en del av barns vardag redan när de går i femte klass och en annan studie 

från stressforskningsinstitutet visade att stressrelaterade problem bland ungdomar i Sverige 

ökar stadigt. Mer än 30 % av deltagarna i studien rapporterade allvarliga stressymptom varav 

8,2 % rapporterade så svåra problem att det hade betraktats som kronisk stress om de hade 

varit vuxna (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). I en rapport från 

Försäkringskassan (2014) framgick det att akut stress-reaktion är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning idag och att andelen personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa 

har ökat för tredje året i rad. Individer som ofta känner sig stressade under ungdomstiden 

löper större risk att bli utsatta för både psykisk och fysisk ohälsa senare i livet (Edwards et al., 

2008). 

I dagens individualiserade samhälle ställs det stora krav på gymnasieungdomar att prestera 

och ta eget ansvar för sina studier. I och med den nya skolreformen där elevernas resultat mäts 

kontinuerligt under hela skoltiden måste eleverna ständigt prestera och tillåts inte ha några 

svackor under sin studietid, eftersom det då kan påverka slutbetyget på ett negativt sätt 

(Skolverket, 2011). Flera studier har visat att press och oro kring prestationer i skolan såsom 

prov och betyg är faktorer som kan leda till stress och psykologiska symptom såsom oro och 

nedstämdhet (Hjern, Alfven & Östberg, 2008; Byrne et al. 2007). Dessutom finns det många 

valmöjligheter för gymnasieungdomar gällande till exempel vilka aktiviteter man ska delta i 

på fritiden. Valmöjligheter ger såklart mycket frihet, men det kan också göra det svårt att sålla 

bland allt man vill och måste göra i sin vardag. Stressforskaren Lars Währborg menar att det 

inte på rak arm går att säga vad som orsakar stress, eftersom varje individ har olika 

förutsättningar och tillvägagångssätt för att hantera stress. Vidare menar Währborg att en viss 

situation som någon individ klarar med lätthet och upplever som roligt och utmanande 

upplever en annan som oövervinnerlig och obehaglig (Währborg, 2009). 

Stress 

Människor har med stor sannolikhet upplevt stress i alla tider, men på grund av olika 

anledningar (Währborg, 2009). Begreppet stress introducerades redan år 1936 av fysiologen 

Hans Seyle som kroppens fysiologiska anpassningsreaktioner på fysiska och mentala 

påfrestningar (Seyle, 1936). Stress är en naturlig reaktion som för det mesta är bra och kallas 

då för positiv stress, men om kroppen utsätts för stress för ofta eller för länge kan det påverka 

den psykiska och fysiska hälsan negativt på sikt och denna typ av stress benämns då som 

negativ stress. Genom ett samarbete mellan Barnombudsmannen och olika nationella aktörer 

och myndigheter formulerades år 2001 en definition på negativ stress i barns och ungdomars 

vardag som ”stress eller negativ stress kan definieras som en obalans mellan de påfrestningar 

en människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon har att klara av 

situationen”(BR 2004:03). I en utredning om ungdomar, stress och psykisk ohälsa som 

utfördes på uppdrag av regeringen utformades en modell för att analysera stress. Modellen 

belyser att stress ökar risken för fysisk och psykisk ohälsa med död och suicid som 

allvarligast möjliga konsekvenser, men också att inte all stress leder till hälsoproblem. Enligt 

modellen är risken mest påtaglig om individen upplever många olika påfrestningar samtidigt, 

om påfrestningarna är långvariga och om individen inte har tillräckliga möjligheter att 

återhämta sig (SOU 2006:77). Währborg (2009) använder sig istället av en modell som han 

kallar balansvåg för att förklara utveckling av stress. I balansvågen finns i den ena vågskålen 

de stressorer som ligger till grund för de kognitiva och emotionella reflektioner som sker i 

hjärnan. Den sammanlagda ”tyngden” i denna vågskål kallar Währborg för den sammanlagda 
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stressbördan. I den andra vågskålen ligger individens benägenhet att reagera med 

stressfysiologisk aktivering. Denna benägenhet beror på både genetiska och psykologiska 

faktorer, det vill säga förmågan att hantera situationen samt individens uppfattning av 

situationen. I hjärnan startar därefter de reaktioner som leder till att både beteendet och 

kroppens reaktioner förändras när den utsätts för stress och antar då antingen aggressivitets- 

eller uppgivenhetsform. Den aggressiva stressreaktionen associeras med irritabilitet, 

frustration, fientlighet och aggression medan uppgivenhetsformen associeras med oro, 

dysterhet, uppgivenhet och depression. Vid långvarig stress övergår ofta den aggressiva fasen 

i en uppgivenhetsfas (Währborg, 2009). Långvarig stress kan också leda till kronisk trötthet, 

minnessvårigheter, sömnstörningar, irritation, muskelsmärtor och nedsatt prestationsförmåga 

(Danielson et al. 2012). Enligt Hjern, Alfven och Östberg (2008) är det vanligt att stress bland 

ungdomar yttrar sig genom fysiska symptom såsom huvudvärk, nackvärk, yrsel och/eller 

genom psykiska besvär som till exempel oro, ångest, låg sinnesstämning, irritation och 

sömnstörningar. De vanligaste stressrelaterade symptomen bland skolungdomar i en studie 

utförd i Skandinavien var trötthet och koncentrationssvårigheter (Petersen, Bergström & 

Brulin, 2003). Det är betydligt vanligare att kvinnor rapporterar stress-relaterade symptom 

jämfört med män (Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011).  
 

Stressorer 

Enligt Lazarus (1991) och Währborg (2009) beror sällan stress på en enskild faktor, utan 

snarare på individens tolkning och uppfattning av en situation. I litteraturen nämns ett flertal 

faktorer som vanliga orsaker till stress bland gymnasieungdomar. Nedan följer några av de 

faktorer som i studier har visat sig vara vanliga stressorer bland många individer.  

 

Skolan 

Skolan är en central plats för gymnasieungdomar och många av de situationer som skapar 

stress bland gymnasieungdomar beror främst på skolan (Theorell, 2012). En undersökning av 

levnadsförhållanden bland ungdomar visade att ungdomarna upplevde mest krav i de 

aktiviteter som var kopplade till skolarbetet så som prov och läxor. Av de tillfrågade 

personerna svarade 60 % av flickorna och 38 % av pojkarna att de kände sig stressade över 

krav de hade på sig själva (Statistiska Centralbyrån, 2009). Enligt regeringens utredning om 

ungdomar, stress och psykisk ohälsa (SOU 2006:77) ansåg deltagarna att stress som uppstod 

på grund av skolan framförallt berodde på att för mycket av skolarbetet sker på fritiden. 

Ungdomarna i utredningen beskrev att skolarbete som utfördes på fritiden ofta ledde till att 

man var tvungen att försaka fritidsaktiviteter och kompisar till förmån för skoluppgifter. 

Många ungdomar beskrev även att ämnes och betygsystemen var en orsak till stress, eftersom 

de inte förstod vad som förväntades (SOU 2006:77). Enligt en väl beskriven teoretisk modell 

av Theorell (2012) skapar kombinationen av höga krav och litet inflytande stress. Utövandet 

av kontroll över sitt eget liv står i nära relation med så kallad vardagsmakt, det vill säga att 

man har förmågan att ta kommando över det som händer i vardagen inklusive oväntade 

situationer. Människor som har makt över sin situation kan i regel också kontrollera den. 

Stress uppstår i de situationer där vi riskerar att förlora kontrollen över en situation och därför 

måste kämpa för att behålla den. Vår förmåga att hantera stress beror dels på genetiska 

faktorer men också på miljön vi lever i och tidigare erfarenheter (Theorell, 2012). 

Ungdomarna i en studie av Petersen, Bergström och Brulin (2003) beskrev att rädsla för att 

komma för sent till lektioner, för många saker att tänka på samtidigt, för mycket att göra på 

samma gång samt att de inte hinner med skolarbetet som de huvudsakliga anledningarna till 

stress.  

Fritid 
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En rapport från Barnombudsmannen (BR 2004:03) visade att barn och unga upplevde att en 

vanlig orsak till stress på fritiden var att de avsatte för mycket tid till någon särskild aktivitet. 

Det kunde till exempel handla om att man avsatte för mycket tid till att sitta vid datorn, för 

mycket tid med kompisar, för mycket träning eller deltagande i för många olika aktiviteter. I 

utredningen Ungdomar, stress och psykisk ohälsa uttryckte eleverna att svårigheter med att 

prioritera ledde till att man sköt upp tråkiga saker och då hamnade under tidspress, vilket 

skapade stress (SOU 2006:77). 

Relationer 

Enligt Währborg (2009) kan känslomässiga och betydelsefulla separationer vara en orsak till 

stress, så som till exempel skilsmässa hos föräldrarna eller byte av lärare eller klasskamrater. 

Studier har också visat att barn och unga tenderar att bli stressade om de upplever att vuxna i 

deras närhet är stressade (Petersen, Bergström och Brulin, 2003; BR 2004:03). 

 

Media och tillgänglighet 

The British Psychological Society (2012) upptäckte att det finns ett samband mellan stress 

och smartphoneanvändning eftersom smartphones bidrar till att ungdomar känner krav på att 

vara ständigt tillgängliga. Författarna till studien menar att stress uppstår när det finns ett 

tvångsmässigt beteende att hela tiden kolla efter nya notiser, meddelanden och uppdateringar 

från olika sociala medier på telefonen. Ju mer en individ stressar över att missa en notis på sin 

telefon, desto oftare kommer individen att titta på sin telefon och bli än mer stressad. Även en 

annan studie som mätte samband mellan stress och mobiltelefonanvändning visade att hög 

mobiltelefonanvändning skapar stress över att ständigt vara tillgänglig samt att överdriven 

mobilanvändning kan orsaka sömnstörningar (Hagberg, Härenstam & Thomée, 2011). Under 

det första kvartalet under år 2013 hade 95 % av ungdomarna mellan 16 och 24 år använt 

internet till att göra inlägg på sociala forum, blogga eller skicka snabbmeddelanden. 

Rapporten visade också att det var mycket vanligt i denna målgrupp att använda en laptop 

eller en smartphone för anslutning till internet (Statistiska Centralbyrån, 2014). 

Sömnbrist 

Enligt Danielsson et al. (2012) är sömn en av de viktigaste faktorerna till hur väl vi kan 

hantera stress eftersom den perioden av sömnen som kallas för djupsömn är den allra 

viktigaste återhämtningsperioden. Det finns med andra ord egentligen inget större problem 

med stress, så länge återhämtningen är tillräcklig. Problemet är många gånger att avgöra vad 

som kom först, sömnstörningen eller stressen. Sömnbrist kan vara en riskfaktor för utveckling 

av stress, medan goda sömnvanor kan vara en skyddsfaktor mot stress. Under de senaste 

århundranden har antalet timmars sömn per natt minskat betydligt. Innan glödlampan 

upptäcktes år 1880 sov vi i genomsnitt nio till tio timmar per natt medan vi år 1990 var nere 

på strax under sju timmar per natt. Även sömnkvaliteten har succesivt försämrats. Sömnbrist i 

sig själv leder till stressfysiologiska reaktioner med påverkan på stressfysiologiska 

effektsystem. Stressfysiologiska effektsystem är reaktioner som leder till frisättning av 

hormoner, aktivering av nervsystem och muskler och påverkan på vårt immunförsvar 

(Währborg, 2009). Enligt Åkerstedt (2006) finns det ett påtagligt samband mellan stress och 

försämrad sömnkvalitet. Vidare visade studien att individer som upplever stress i samband 

med sänggåendet har en ökad insomningstid och sämre sömnkvalitet. Framför allt verkar 

förväntningar om att kommande höga krav eller svåra prestationer under nästkommande dag 

ha betydelse för insomningen.  

 

Människan och aktivitet 

Människor har ett inneboende behov av att vara aktiva (Kielhofner, 2012; Nelson, 1988). När 

människor väljer vilka aktiviteter vi vill utföra spelar flera faktorer in. Dessa faktorer 
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inkluderar vad individen tycker om att göra, vilka aktiviteter individen värdesätter och tycker 

är meningsfulla, möjligheter och förväntningar i den omgivande miljön samt vilka aktiviteter 

individen anser sig kunna utföra på ett effektivt sätt (Kielhofner, 2012). Alla de aktiviteter 

som vi utför har en bestämd tidsram, och människors tid upptas av det vi gör (Kielhofner, 

2012; Meyer, 1922). Wilcock (2006) menar att vi blir det vi gör och beskriver förhållandet 

mellan aktivitet och hälsa genom de tre begreppen ”doing, being, becoming”. Enligt Wilcock 

är doing allt det vi gör och alla de aktiviteter som vi engagerar oss i medan being är den 

komponent som hjälper oss att reflektera över varför vi gör det vi gör och vad det har för 

konsekvenser. Being handlar i mångt och mycket om att vara närvarande i nuet. Becoming är 

en följd av doing och being och handlar om att varje individ har en strävan mot att utveckla 

och bli medveten om sin fulla potential och strävan mot självförverkling (Wilcock, 2006).  

Aktivitetsbalans 

Alla aktiviteter som vi väljer att utföra bildar ett mönster som behöver vara i balans för att vi 

ska uppleva välbefinnande (Polatajko et. al, 2007). Kielhofner (2012) menar att de aktiviteter 

vi väljer påverkas av flera olika samverkande faktorer som bidrar till en dynamisk helhet. 

Dessa faktorer påverkar i sin tur det vi gör, det vi känner och det vi tänker. Bland dessa 

faktorer återfinns vanor, roller, utförandekapacitet, vår uppfattning av den egna förmågan, 

intressen, värderingar och miljöförhållanden. I Model Of Human Occupation (MOHO) delas 

mänsklig aktivitet in i tre kategorier: Aktiviteter i det dagliga livet, lek och produktivitet 

(Kielhofner, 2012).  

Det finns många olika definitioner av begreppet aktivitetsbalans och vad begreppet egentligen 

innebär. Wagman, Håkansson och Björklund (2012) beskriver konceptet aktivitetsbalans som 

individens subjektiva upplevelse av att ha ”rätt mix” gällande till exempel mängd och 

variation av aktiviteter i sin vardag och att konceptet kan ses från flera olika perspektiv. Det 

kan handla om vart aktiviteten utförs, aktiviteter av olika karaktär samt hur mycket tid som 

läggs på varje aktivitet. I en studie av Håkansson, Lissner, Björklund och Sonn (2009) 

beskriver författarna aktivitetsbalans som balansen mellan hushållsarbete, lönearbete, 

lustfyllda eller glädjande aktiviteter samt rekreativa aktiviteter. I studien framkom det att 

aktivitetsbalans associerades med tillfredsställelse med livet som helhet och avsaknad av 

stress, men inte med god självskattad hälsa. Wilcock definierar aktivitetsbalans som ”A 

balance of engagement in occupation that leads to well-being. For example, the balance may 

be among physical, mental and social occupations; between chosen and obligatory 

occupations; between strenuous and restful occupations; or between doing and being” 

(Wilcock, 2006, s.343). Vidare menar Wilcock att en obalans eller ett missförhållande i eller 

mellan olika aktiviteter kan orsaka aktivitetsobalans och att individen förlorar sin förmåga att 

styra över och påverka sitt eget liv, vilket kan leda till att fysisk eller psykisk ohälsa riskerar 

att utvecklas. I en studie av Håkansson, Dahlin, Ivanoff och Sonn (2006) skriver författarna 

att deltagandet i meningsfulla aktiviteter verkar bidra till den mekanism som möjliggör för 

människor att uppnå balans i vardagen. Deltagandet i meningsfulla aktiviteter bidrar till att vi 

kan uppnå en ”successful occupational selfimage”, hanterbarhet, kontroll och en harmoni 

mellan aktiviteter och medverkar genom det till välmående. Vidare beskrivdes välmående 

vara resultatet av att ha balans i vardagsaktiviteter, medan obalans upplevs som en 

överbelastning. En annan aspekt av aktivitetsbalans som presenteras av Stamm et. al. (2009) 

är att aktivitetsbalans också består av fördelningen mellan de aktiviteter som man gör för sin 

egen skull och de aktiviteter som görs av sociokulturella skäl. Sammanfattningsvis och utifrån 

ovan nämnd littertatur är en hög aktivitetsbalans individens egen upplevelse av att ha rätt 

balans mellan olika typer av aktiviteter, men också upplevelsen av att ha tillfredsställande 

mycket tid till att göra både sådant som måste göras av olika skäl och sådant man vill göra för 
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att man anser att det är roligt, meningsfullt eller viktigt. Vad som utgör en hög aktivitetsbalans 

är således olika för olika personer.  

I den sammanfattande bedömningen från hälsoministrarna i Europeiska Unionens 

medlemsländer anges det att problemen med psykisk ohälsa och stressproblem har stor 

utbredning, orsakar mänskligt lidande och funktionsförluster, har negativa konsekvenser för 

samhällsekonomin samt ökar dödligheten (Währborg, 2009). Idag finns det, författaren 

veterligen, ingen forskning som undersöker hur gymnasieungdomars grad av stress hänger 

ihop med upplevd aktivitetsbalans. Författaren anser att nya kunskaper inom detta område 

skulle vara värdefulla för arbetsterapeuter vid implementeringen av effektiva åtgärder riktade 

mot just gymnasieungdomar som upplever mycket stress och för att kunna förebygga stress. 

Forskning har visat att personer som får både känslomässig och praktisk hjälp att hantera sin 

stress minskar risken att utveckla en stressrelaterad sjukdom (Theorell, 2012). Därför kan 

examensarbetet också vara till stor nytta även för individen. Om arbetsterapeuter får mer 

kunskap om hur relationen mellan aktivitetsbalans och stress ser ut och tidigare kan identifiera 

en aktivitetsobalans som riskerar att leda till stressproblematik har vi också större möjligheter 

att kunna förebygga stress hos gymnasieungdomar. Examensarbetet är även till gagn för 

samhället i stort eftersom minskad stress skulle kunna leda till lägre kostnader för 

rehabilitering och sjukskrivningar på grund av stressrelaterade problem senare i livet. 
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Syfte 
 

Syftet var att beskriva relationer mellan aktivitetsbalans och stress bland gymnasieungdomar 

på en skola i södra Sverige. 
 

Frågeställningar 

Vilka skillnader i aktiviteter eller brist på aktiviteter finns bland deltagare som upplever hög 

aktivitetesbalans och de som upplever låg aktivitetsbalans? 

Vilka skillnader mellan kvinnor och män finns det gällande aktivitetsbalans och stress?  

Vilka aktiviteter eller brist på aktiviteter har deltagare som upplever hög grad av stress 

gemensamt? 
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Material och metod 
 

Författaren valde att göra en kvantitativ tvärsnittsstudie eftersom syftet med studien var att 

undersöka och kartlägga samband och jämföra grupper (Kristensson, 2014). Datainsamlingen 

gjordes genom en enkätundersökning innehållandes frågor från instrumenten Occupational 

Balance Questionnary (OBQ) av Wagman och Håkansson (2014a) och den svenska versionen 

av 14-frågor Perceived Stress Scale (PSS-14) av Cohen, Kamarck & Mermelstein (1983), 

översatt till svenska av Eskin och Parr (1996). 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Rekryteringen av deltagare till enkätundersökningen gjordes genom ett icke-slumpmässigt 

bekvämlighetsurval, där nio rektorer på tre olika skolor i södra Sverige kontaktades via 

telefon med en förfrågan om att delta i enkätundersökningen. Av dessa nio rektorer svarade en 

rektor ja till att delta i enkätundersökningen. Utbildningsledaren på den skola som var 

intresserade av att delta erhöll ett mail med ytterligare information om enkätundersökningen i 

form av ett missivbrev (Bilaga 1) samt enkätfrågor (Bilaga 2 och 3). Författaren till 

examensarbetet efterfrågade att få genomföra enkätundersökningen på minst 60 elever. 

Inkluderingskriterier var att deltagande klasser skulle bestå av minst 15 elever samt att 

eleverna skulle gå i gymnasieårskurs ett, två eller tre. Utbildningsledaren på den deltagande 

skolan beslutade vilka klasser på skolan som skulle delta i enkätundersökningen. 

Enkätfrågorna pilottestades på två personer i samma ålder som målgruppen för att testa om 

frågorna var förståeliga innan datainsamlingen påbörjades. Sammanlagt tillfrågades 65 elever 

i tre olika gymnasieklasser att delta i enkätundersökningen. Totalt återkom 65 enkäter, varav 

60 kunde användas i sin helhet.  

 

Datainsamlingsinstrument 

Två olika, redan befintliga, frågeformulär innehållandes frågor som besvarade 

frågeställningarna användes som datainsamlingsinstrument. Det ena frågeformuläret innehöll 

frågor som handlade om stress (PSS-14) och det andra frågeformuläret innehöll frågor som 

handlade om aktivitetsbalans (OBQ).  

Occupational Balance Questionnaire (OBQ) 

OBQ är ett arbetsterapeutiskt instrument utvecklat av Wagman & Håkansson (2014a) som 

avser att mäta vilken tillfredsställelse en person har gällande variation och mängd aktiviteter i 

sin vardag. Instrumentet består av 13 frågor på en sex-gradig ordinalskala. De sex 

svarsalternativen är ”tar helt avstånd”, ”tar mycket avstånd”, ”tar delvis avstånd”, ”instämmer 

delvis”, ”instämmer mycket” och ”instämmer helt”. En hög poäng i OBQ indikerar därmed en 

hög aktivitetsbalans. Både totalpoängen i OBQ och poängen på varje enskild fråga kan 

användas för analyser (Wagman & Håkansson, 2014b). I resultatet omarbetades och 

komprimerades de 13 frågorna. För att förenkla bearbetningen av data i OBQ gjorde 

författaren också en dikomatisering av svarsalternativen (0-2 vs. 3-5) så att 3-5 motsvarade 

hög aktivitetsbalans medan 0-2 motsvarade låg aktivitetsbalans (Fugl-Meyer, Melin, & Fugl-

Meyer, 2002). Från och med nu benämns totalsumman i instrumentet Occupational Balance 

Questionnaire endast som OBQ. Instrumentet OBQ är i skrivande stund fortfarande under 

utveckling. 

14-frågor Perceived Stress Scale (PSS-14) 

För att mäta stress valdes den svenska versionen av instrumentet 14-frågor Perceived Stress 

Scale (PSS-14)(Bilaga 3). PSS-14 är ett självskattningsinstrument som avser att mäta i vilken 

grad som situationer i en individs liv har upplevts oförutsägbara, okontrollerbara eller 
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överbelastande den senaste månaden (Cohen, Kamarck, & Mermelstein (1983). PSS-14 består 

av 14 påståenden med svarsalternativ som återfinns på en fem-gradig Likert-skala, graderade 

från 0-4 (0= aldrig 4= mycket ofta). Sju frågor är av negativ karaktär och sju frågor är av 

positiv karaktär. De frågor som är av positiv karaktär poängsätts på en omvänd skala så att en 

högre siffra indikerar högre stress, se tabell 2. Enligt Eskin och Parr (1996) definieras, för 

svenska vuxna, en totalpoäng på 25 eller högre i PSS-14 som hög grad av stress, medan en 

totalpoäng på 24 eller under definieras som låg grad av stress. Från och med nu kommer 

totalsumman i instrumentet PSS-14 benämnas som PSS. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom en enkätundersökning som innehöll 30 frågor. Tre av dessa 

frågor var bakgrundsfrågor som handlade om kön, årskurs och lönearbete medan resterande 

var färdiga frågor från PSS-14 och OBQ. Deltagarna erhöll information om studien genom ett 

missivbrev (Bilaga 4). Två olika versioner av missivbrevet pilot-testades på två personer i 

motsvarande åldersgrupp för att välja ut vilket missivbrev som ansågs mest tilltalande att läsa. 

Datainsamlingen utfördes på skolan i respektive klassrum och delades ut av författaren till 

examensarbetet. Ifyllda enkäter lade deltagarna i en låda placerad i ett hörn en bit bort från 

författaren. Författaren fanns på plats under datainsamlingstillfället för att kunna svara på 

eventuella frågor och för att själv ha möjligheten att samla in enkäterna. För att motivera till 

deltagande och för att ha möjlighet att ge all nödvändig information kring examensarbetet 

gavs all information muntligen samt i ett missivbrev (Bilaga 4) som delades ut till samtliga 

deltagare innan datainsamlingen påbörjades (Patel och Davidsson, 2011). 
 

Samtliga deltagande klasser tillhörde teoretiska gymnasieprogram. Bland deltagargruppen 

fanns 75 % av deltagarna i gymnasieårskurs ett och 25 % i gymnasieårskurs två. Eftersom det 

var så pass få deltagare i årskurs två har årskursgrupperna slagits samman i resultatet. 

Deltagargruppen i sin helhet kom att bestå av 56 % kvinnor och 44 % män. Fem enkäter 

räknades bort på grund av interna bortfall. En av dessa fem enkäter kunde användas delvis 

medan fyra räknades bort helt. I de fyra enkäter som räknades bort helt saknades svar på både 

delen i PSS och OBQ. Bortfall på båda dessa delar gjorde att analysmöjligheterna föll bort då 

en totalsumma krävs och inga interna bortfall kunde därför tillåtas. I den enkät som ändå 

räknades med trots internt bortfall fanns bortfallet på två frågor i OBQ vilket gjorde att inga 

analyser av OBQ var möjliga, medan analyser av PSS fortfarande var möjliga.  
 

Databearbetning 

Insamlad data sammanställdes och bearbetades i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics, 

version 21 (Wahlgren, 2012) och samanställdes som deskriptiv analytisk statistik (Ejlertsson, 

2012). För att kunna bearbeta data i SPSS omarbetades svarsalternativen till koder där 

kodningen motsvarade poängen till varje fråga (Tabell 1) så att en hög poäng indikerade 

högre aktivitetsbalans (Wagman & Håkansson, 2014a). Vid databearbetningen av OBQ 

räknades den totala summan ut (0-65), samt median (Md), kvartilavstånd (Q) och 

variationsvidd (Range). I examensarbetet avsågs hög aktivitetsbalans vara en totalpoäng på 

39 eller högre i OBQ medan låg aktivitetsbalans avsågs vara en totalpoäng på 38 eller lägre. 

 
Tabell 1. Kodning och poängräkning av svarsalternativen i OBQ i enkäten. 

0= Tar helt avstånd   2= Tar delvis avstånd 4= Instämmer mycket  

1= Tar mycket 
avstånd 

  3= Instämmer delvis 5= Instämmer helt  
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Vid databearbetningen av PSS-14 räknades totalsumman (0-56) ut. Poängräkningen i PSS-14 

räknas ut så att varje fråga motsvarar 0-4 poäng, varav poängen på hälften av frågorna räknas 

ut på omvänd skala. Se tabell 2 för en detaljerad beskrivning av poängräkning av PSS-14. I 

tillägg räknades även median (Md), kvartilavstånd (Q) och variationsvidden (Range) ut. I 

examensarbetet avsågs en totalpoäng i PSS på 25 eller högre som hög grad av stress medan en 

totalpoäng på 24 poäng eller under avsågs som låg grad av stress (Eskin & Parr, 1996).  

 

Tabell 2. Poängräkning i PSS-14. 

 

 

 

 

 

 

Enligt Wagman och Håkansson (2014a) har instrumentet OBQ god intern konsistens testat 

med Cronbach´s alpha (0,936) vilket gjorde att totalsumman kunde användas vid analyser. 

Även den svenska version av PSS-14 var testad för intern konsistens (Cronback´s alpha) med 

resultatet 0,820 (Eskin & Parr, 1996). Båda instrument visade således en god intern konsistens 

(Kristensson, 2014).  

 

Det utfördes en korrelationsanalys mellan totalsumman i PSS och totalsumman i OBQ. För 

detta användes Pearson´s korrelationstest. Vidare gjordes korrelationsanalyser mellan varje 

enskilt område i OBQ och deltagare som hade ett högt respektive lågt PSS. För detta 

användes Spearman´s rankkorrelationstest. Det utfördes också analyser för att undersöka om 

det fanns några skillnader mellan könen gällande enskilda områden i OBQ, mellan kön och 

OBQ och mellan kön och PSS. För detta användes Mann-Whitney U-test (Ejlertsson, 2012). 

Vid alla tester betraktades en signifikantsnivå som var lägre än p=0,05 som signifikant. Enligt 

Ejlertsson (2012) är detta en vanlig signifikansnivå. För att ta reda på skillnader mellan 

deltagare som upplevde hög respektive låg aktivitetsbalans gjordes en sammanställning av hur 

många av deltagarna med en hög aktivitetsbalans som gav en hög poäng (3-5) på varje enskilt 

område i OBQ, samt hur många av deltagarna med en låg aktivitetsbalans som gav en låg 

poäng (0-2) på varje enskilt område i OBQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 1-3, 8, 11, 12, 14   

0= 0p 1=1p 2=2p 3=3p 4=4p 

Fråga 4-7, 9-10, 13   

0=4p 1=3p 2=2p 3=1p 4=0p 
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Etiska överväganden 
 

I lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor står det att ”om 

forskningspersonen har fyllt 15 men inte 18 år och inser vad forskningen innebär för hans 

eller hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till forskningen” (SFS 

2003:460, 18§). Eftersom målgruppen i detta examensarbete var under 18 år och därmed 

räknades som barn var det viktigt att lägga särskilt stor vikt vid etiska överväganden. Det 

innebar också att särskilt ansvar har tagits för att de personer som valde att delta i 

examensarbetet behandlades med respekt samt att den information som samlades in 

behandlades på ett säkert och korrekt sätt för att skydda deltagarna från att känsliga uppgifter 

sprids. Vidare anpassades informationen i missivbrevet och i den muntliga informationen om 

examensarbetet, så att deltagarna i examensarbetet hade möjlighet att förstå syftet med 

examensarbetet samt få vetskap om sina rättigheter (Kristensson, 2014). Detta gjordes genom 

att pilottesta informationen på två personer innan datainsamlingstillfället. Tillstånd av 

utbildningsledaren på aktuell skola att genomföra enkätundersökningen erhölls innan 

datainsamlingen påbörjades.  
 

Under arbetsprocessen med examensarbetet togs det hänsyn till de fyra huvudkraven för 

forskningsetiska principer. I enlighet med informationskravet erhöll deltagarna i 

examensarbetet i samband med enkätundersökningen ett missivbrev med information om 

syftet med examensarbetet, sina rättigheter samt att den insamlade informationen skulle 

hanteras konfidentiellt (Bilaga 4). Informationen gavs även muntligen till eleverna vid 

tillfället för datainsamlingen. Även utbildningsledare och lärare informerades om syftet med 

examensarbetet genom ett missivbrev som skickades ut via mail innan datainsamlingen 

påbörjades. Vidare har samtyckeskravet uppfyllts genom att skriftligen och muntligen 

informera deltagarna om att de hade rätt att själva bestämma över sin medverkan, och att de 

kunde välja att avbryta sin medverkan när som helst utan några negativa följder. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla uppgifter som inhämtades hanterades 

konfidentiellt. Ifyllda enkäter lades omgående i en stängd låda och alla uppgifter 

avidentifierades vid databearbetningen. Insamlad data förvarades både under och efter 

arbetets gång på ett USB-minne som i sin tur förvaras på en säker plats utan åtkomst för 

obehöriga. I enlighet med nyttjandekravet användes den insamlade informationen endast till 

detta examensarbete samt eventuellt i framtiden som grund i vidare forskning, vilket 

deltagarna informerades om i missivbrevet. Utbildningsledaren på den deltagande skolan 

erhöll en papperskopia på det färdiga examensarbetet och eleverna informerades om att de 

hade möjlighet att ta del av denna kopia om de önskade genom att kontakta sin lärare. 

Examensarbetet kommer att presenteras på Hälsohögskolan i Jönköping. Det utfördes en etisk 

egengranskning av detta examensarbete (Bilaga 5).  
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Resultat  

Självskattad aktivitetsbalans  

Den totala poängen i OBQ bland deltagarna räknades ut för att få fram det genomsnittliga 

värdet bland alla deltagare, samt bland kvinnor och män. Variationsvidden i hela 

deltagargruppen var 15-53. Medianen var 38 och kvartilavstånden (Q) visade (30-45). I 

gruppen män var variationsvidden 20-53, medianen 43 och kvartilavstånden visade (36-48). I 

gruppen kvinnor var variationsvidden 15-52, medianen 33 och kvartilavstånden visade (28-

41). Medianen på svarsalternativen i OBQ i alla grupper var (3)”instämmer delvis”. 

Sammanlagt hade 29 deltagare ett totalt OBQ som indikerade en hög aktivitetsbalans (39<), 

medan 31 deltagare hade ett totalt OBQ som indikerade en låg aktivitetsbalans (<38). 

Resultatet på varje fråga redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Innehåll och skattning i OBQ (n=60). 

Område: Min-max Median  Q1-Q3 

 
(Range 0-5)  (Md) 

 1. Balans mellan att göra saker för sin egen skull/för andras skull 0-5 3 2-4 

        

2.  Anser att de aktiviteter man gör är meningsfulla och viktiga  1-5 4 3-4 

        

3. Tid att göra saker man verkligen vill göra 1-5 3 3-4 

        

4. Balans mellan arbete, hemmasysslor, fritid, vila och sömn 0-5 3 1-3 

        

5. Balans mellan att göra saker ensam/tillsammans med andra 1-5 3 2-4 

        

6. Lagom mycket att göra under en vanlig vecka 0-5 2 1-4 

        

7. Tillräckligt med tid att göra sådant man måste 0-5 2 1-3 

        

8. Balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma 

aktiviteter 0-5 3 2-4 

        

9. Nöjd med den tid som läggs på olika saker i vardagen 1-5 3 2-3 

        

10. Nöjd med antalet aktiviteter som utförs under en vanlig vecka 0-5 3 3-4 

        

11. Balans mellan saker man måste göra/saker man vill göra 0-4 3 2-3 

        

12. Balans mellan aktiviteter som ger energi/tar energi 0-5 3 2-4 

        

13. Nöjd med den tid som läggs på vila, återhämtning och sömn 0-5 2 1-4 
 

Självskattad stress 

Den sammanlagda poängen i PSS räknades ut för att få fram det genomsnittliga värdet i hela 

undersökningsgruppen samt värden bland kvinnor och män. Bland de manliga deltagarna var 

medianen betydligt lägre än bland kvinnorna. Totalt hade 47 av 61 deltagare ett resultat som 

definierades som hög grad av stress (25<) (Eskin & Parr, 1996). Se alla värden i tabell 4.  
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Tabell 4. Totalpoäng i PSS-14 bland olika grupper (n=61). 

PSS-14 Min-max  Median Q1-Q3 

         (Range: 0-56)   
Alla: (n=61) 16-45 31 25-36 
Män: (n=27) 17-44 26 23-31 
Kvinnor: (n=34) 16-45 33 30-38 
        
Totalpoäng <24       
Totalt: (n=14) 16-24 22 18-24 
Män: (n=10) 17-24 20,5 18-23 
Kvinnor: (n=4) 16-24 24 18-24 
        
Totalpoäng 25<       
Totalt: (n=47) 25-45 33 29-38 
Män: (n=17) 25-44 28 26-33 
Kvinnor: (n=30) 26-45 35,5 31-39 

 

Korrelation mellan aktivitetsbalans och stress 

Resultatet visade att 30 av det totala antalet deltagare (n=60) hade både hög grad av stress 

och en låg aktivitetsbalans och att 16 deltagare hade en hög grad av stress, trots hög 

aktivitetsbalans. Resultatet visade också att 13 deltagare hade både låg grad av stress och hög 

aktivitetsbalans. En deltagare hade både låg grad av stress och låg aktivitetsbalans (Figur 1). 

Enligt Pearson´s korrelationstest fanns det ett signifikant negativt samband mellan OBQ och 

PSS, -0,655 (p=0,000).  

 

 
Figur 1. Fördelningen av deltagare baserat på resultaten i OBQ och PSS (n=60). 

* Hög stress avser ett PSS på 25<, låg stress avser en totalpoäng i PSS på <24 

** Hög aktivitetsbalans avser ett OBQ på 39<, låg aktivitetsbalans avser <38. 

 
Vilka skillnader i aktiviteter eller brist på aktiviteter finns bland deltagare som upplever 

hög aktivitetesbalans och de som upplever låg aktivitetsbalans? 

Bland den grupp deltagare som hade en hög aktivitetsbalans (39<) uppgav samtliga (n=29) att 

de instämde på området i OBQ som handlade om huruvida de ansåg att de aktiviteter de 

gjorde var meningsfulla och viktiga samt på området om att ta sig tid att göra sådant man 

verkligen vill, se figur 2. Resultatet visade också att majoriteten av gruppen instämde på 

området som handlade om att ha balans mellan att göra saker själv och hur nöjd man är med 

antalet aktiviteter man utförde under en vecka. Noterbart var att ingen av de som tillhörde 

denna grupp angav ”tar helt avstånd” på något område i OBQ.  
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Figur 2. Områden i OBQ som hade högst svarsfrekvens av en poäng mellan 3-5 bland deltagare som 

hade ett OBQ som indikerade hög aktivitetsbalans (n=29). 

 

Bland de deltagare som hade ett OBQ som indikerade en låg aktivitetsbalans (<38), se figur 3, 

visade resultatet att 26 av dessa deltagare (n=31) uppgav en poäng i OBQ som antydde att de 

i olika grad var missnöjda med den tid som läggs på vila, återhämtning och sömn. Resultatet 

visade också att majoriteten av deltagarna i denna grupp uppgav en poäng som antydde att de 

inte ansåg att de hade lagom mycket att göra under en vanlig vecka, otillräckligt med tid till 

sådant man måste göra, samt att de inte ansåg sig ha balans mellan arbete, hemmasysslor, 

fritidsaktiviteter, vila och sömn.  

 

 
Figur 3. De områden i OBQ som hade högst svarsfrekvens av en poäng mellan 0-2 bland deltagare 

som hade ett OBQ som indikerade låg aktivitetsbalans (n=31). 

 

Samband mellan olika aktivitetsområden och stress 

Fyra områden i OBQ (4,6,7 och 13), se tabell 3, hade särskilt hög svarsfrekvens av låga poäng 

(0-2) bland deltagare med ett högt PSS (25<). Två av dessa områden handlade om vila och 

återhämtning. Spearman´s rankkorrelation visade att ett högt PSS (25<) korrelerade 

signifikant negativt med åtta av tretton områden i OBQ, se tabell 5. Samtliga 

korrelationskoefficienter var dock svaga (se tabell 5 för exakta värden). Inget område i OBQ 

korrelerade signifikant med ett lågt PSS (<24). Bland de deltagare som hade ett högt PSS 

(25<) var medianen på samtliga områden i OBQ (förutom område 1), se tabell 3, lägre än 

medianen bland deltagare med ett lågt PSS (<24). Totalt sett var dock medianen densamma 

för deltagare med högt PSS (25<) och deltagare med lågt PSS (<24).  
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Tabell 5. Signifikanta samband mellan olika aktivitetsområden i OBQ och högt PSS (n=60). 

Område (r) (p)* 

1. Balans mellan att göra saker för sin egen skull/för andras skull -0,316 0,032 

      

3. Tid att göra saker man verkligen vill göra -0,292 0,049 

      

4. Balans mellan arbete, hemmasysslor, fritid, vila och sömn -0,371 0,011 

      

5. Balans mellan att göra saker ensam/tillsammans med andra -0,338 0,022 

      

6. Lagom mycket att göra under en vanlig vecka -0,341 0,02 

      

8. Balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma aktiviteter -0,401 0,006 

      

11. Balans mellan saker man måste göra/saker man vill göra -0,293 0,048 

      

13. Nöjd med den tid som läggs på vila, återhämtning och sömn 0,379 0,009 

* Signifikansnivå p=0,05 

 
Skillnader i aktivitetsbalans och stress mellan kvinnor och män  

Enligt Mann-Whitney U-test fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan kön och 

totalpoäng i OBQ (p=0,002). Testet visade att män hade ett betydligt högre värde än 

kvinnorna, vilket påvisade att männen upplevde högre aktivitetsbalans än kvinnorna. Analyser 

gällande skillnader i poängsättningen mellan män och kvinnor på varje individuellt område i 

OBQ visade att kvinnorna poängsatte fem områden i OBQ betydligt lägre än männen, vilket 

betyder att kvinnorna ansåg sig vara mindre nöjda med dessa områden jämfört med männen. 

Störst var skillnaden på område 6,8 och 10, se tabell 4.  

 

Det upptäcktes en statistiskt signifikant skillnad mellan kön och PSS (p=0,000) testat med 

Mann-Whitney U-test. Testet visade att kvinnorna upplevde högre grad av stress jämfört med 

männen. Det fanns också en statistiskt signifikant skillnad i poängsättningen mellan män och 

kvinnor i den grupp som hade ett högt PSS (25<) (p=0,005). Kvinnorna hade betydligt högre 

grad av stress jämfört med männen. Den sammanlagda poängsättningen bland kvinnorna var 

också betydligt högre än bland männen. Detta resultat påvisade att kvinnorna som hade en 

hög grad av stress, upplevde betydligt mer stress än männen som också hade en hög grad av 

stress. I gruppen med lågt PSS (<24) upptäcktes ingen statistiskt signifikant skillnad 

(p=0,374) vilket betyder att bland de deltagare som hade en låg grad av stress fanns det ingen 

signifikant skillnad i poängsättningen mellan könen.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att rekrytera deltagare tog författaren kontakt med nio rektorer via telefon. Då det fanns 
en given tidsram att ta hänsyn till var bekvämlighetsurvalet lämpligt för att rekrytera deltagare 
relativt snabbt och enkelt (Kristensson, 2014). Flera av rektorerna svarade nej till att delta i 
undersökningen redan innan de visste vad den skulle handla om med argumentet att de 
tackade nej till alla enkätundersökningar för tillfället, medan andra hänvisade till att eleverna 
hade nationella prov framför sig och att tidpunkten därför inte passade. Eftersom endast en 
rektor slutligen svarade ja till att delta i undersökningen blev antalet deltagare begränsat och 
för få för att resultatet ska kunna anses som generaliserbart, vilket författaren är medveten om. 
Däremot var antalet fortfarande tillräckligt många för att kunna göra en statistisk bearbetning 
(Billhult & Gunnarsson, 2012).  

I urvalsprocessen tog författaren hänsyn till de urvalsfel som kan uppstå genom att inkludera 
de gymnasieskolor som erbjöd både teoretiska och praktiska program samt elever i årskurs ett, 
två och tre, för att få en så bra bredd som möjligt i undersökningsgruppen. Enligt Kristensson 
(2014) är det viktigt att rekrytera deltagare från flera olika skolor och program när man 
använder sig av ett bekvämlighetsurval för att urvalet ska bli representativt och för att 
förhindra skevhet. I slutändan var det dock bara en rektor som tackade ja till att delta i 
undersökningen, vilket gjorde att alla deltagare fanns på samma skola och på enbart teoretiska 
program. Författaren är därför medveten om att det inte är troligt att urvalet är representativt 
och att det finns en risk för skevhet i resultaten (Kristensson, 2014). Då det var 
utbildningsledaren på den deltagande skolan som gjorde urvalet av deltagarna är det möjligt 
att denne har valt ut eller valt bort klasser av olika anledningar som författaren inte känner till, 
vilket kan ha påverkat resultatet. Det är möjligt att de som deltog i enkätundersökningen 
kände sig pressade att delta eftersom tid sattes undan särskilt för att göra undersökningen och 
för att författaren fanns på plats. Författaren beaktade detta genom att placera ut 
insamlingslådan i ett hörn på motsatt sida av rummet, så att det inte var möjligt för författaren 
eller andra elever att avgöra om enkäten som lämnades in var ifylld eller inte, vilket 
förhoppningsvis bidrog till att deltagarna ändå kände att deltagandet var frivilligt. Deltagarna 
informerades också, både muntligen och i missivbrevet, om att deltagande i undersökningen 
var frivilligt. Författarens avsikt med att finnas på plats var att kunna svara på eventuella 
frågor och för att kunna samla in enkäterna direkt. Författaren hade också en förhoppning om 
att det skulle resultera i ett högre deltagande och färre interna bortfall än om enkäterna hade 
skickats ut via mail eller genom respektive lärare. Då samtliga tillgängliga elever fyllde i 
enkäten är det troligt att detta tillvägagångssätt var effektivt för att få ett högt deltagande.  

Det förekom fem interna bortfall, vilket medförde att fyra enkäter räknades bort helt medan en 
enkät kunde användas delvis. Bortfallen förekom på olika frågor och i stort sett alla de andra 
frågorna i de fem enkäterna var besvarade vilket tyder på att deltagarna helt enkelt missade att 
fylla i frågan. Det kan också bero på att deltagaren inte förstod frågan eller tyckte att frågan 
av någon anledning var för svår eller jobbig att svara på och därför avstod.  

Enkätundersökningen är en bra metod om man vill göra en undersökning på en större 
avgränsad grupp om ett större antal variabler (Patel & Davidsson, 2011). Enligt Ejlertsson 
(2012) är en av nackdelarna med enkätundersökningar att man riskerar ett större bortfall än 
när man till exempel använder intervju som datainsamlingsmetod. För att påverka bortfallet 
rekommenderar Ejlertsson att man introducerar enkäten med ett väl utformat följebrev samt 
har en enkät som innehåller begripliga och logiskt konstruerade frågor som kommer i logisk 
ordning. För att minimera bortfallet och i högre utsträckning kunna vara säker på att 
undersöka det som avsågs användes därför redan validitets- och reliabilitetstestade frågor. 
Patel och Davidsson (2011) skriver att för att få fram information om precis det vi vill 
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undersöka måste vi veta att vi har god validitet. Själva enkätundersökningen måste också 
utföras på ett tillförlitligt sätt för att kunna veta vad som mäts. Författaren anser därför att det 
var motiverat att använda två redan befintliga datainsamlingsinstrument med god validitet och 
reliabilitet som kompletterades med tre bakgrundsfrågor. Kristensson (2014) skriver att 
bakgrundsfrågor dels utgör en viktig del av informationsinsamlingen, men också att det är bra 
att mjukstarta med enkla frågor för att förhindra att deltagare väljer att inte slutföra enkäten på 
grund av att de känner sig obekväma med frågorna i ett tidigt skede.  

Enligt Håkansson, Lissner, Björklund och Sonn (2009) är aktivitetsbalans en individuell 
upplevelse, vilket innebär att olika aktiviteter kan upplevas olika av olika personer. För att 
mäta aktivitetsbalans ansåg författaren därför att det var viktigt att använda ett instrument som 
inte begränsades av att det riktades mot specifika aktiviteter. OBQ fokuserar på att undersöka 
hur nöjd eller tillfredsställd en individ är med hur mycket och hur många aktiviteter den har, 
oavsett vilken aktivitet. Syftet med detta fokus är enligt Wagman och Håkansson (2014a) att 
överkomma svårigheten med att olika aktiviteter har olika värde för olika människor och att 
samma kategori av aktiviteter kan ha olika betydelse för olika människor. Eftersom författaren 
endast var intresserad av att undersöka aktivitetsbalans, och inte enskilda aktiviteter, var OBQ 
ett relevant val av instrument till undersökningen. För att bearbetningen av insamlad data 
skulle kunna göras enklare gjorde författaren en dikotom uppdelning av svarsalternativen (0-2 
vs. 3-5) vid en del analyser. Denna metod användes även i en studie som mäter livs-
tillfredsställelse med instrumentet LIsat-11 (Fugl-Meyer, Melin & Fugl-Meyer, 2002). 
Poängsättningen i LIsat-11 liknar OBQ i och med att det har sex svarsalternativ på en 
ordinalskala. I examensarbetet delades även totalsumman i OBQ upp i två delar för att enklare 
kunna jämföra grupper vars totala poäng indikerade en hög respektive låg aktivitetsbalans. 
Författaren bestämde att ett OBQ på 39 eller högre ansågs vara hög aktivitetsbalans, medan 
ett OBQ på 38 eller lägre ansågs vara låg aktivitetsbalans. Ett resultat på 39 eller högre 
innebar att deltagaren i genomsnitt svarade 3-5 poäng på varje enskilt område i OBQ, medan 
en poäng på 38 eller lägre innebar att deltagaren i genomsnitt svarade 0-2 poäng. Författaren 
anser att det finns en begränsning i att inkludera så många hälften av svarsalternativen som 
”hög aktivitetsbalans” jämfört med om endast de två högsta svarsalternativen hade ansetts 
som en hög poäng, men för att kunna göra en statistisk bearbetning var det nödvändigt 
eftersom antalet deltagare i gruppen med en totalsumma som indikerade hög aktivitetsbalans 
annars hade blivit för liten.  

Det finns några begränsningar med instrumentet OBQ. Då instrumentet är under bearbetning 
var en begränsning att det ännu inte var testat vilket tidsperspektiv respondenterna har när de 
svarar på frågor om aktivitetsbalans, vilket kan ha påverkat resultatet. Instrumentet är heller 
inte ännu validitetstestat på ungdomar. För att kontrollera att begreppen som används i 
instrumentet var begripliga för målgruppen pilottestades därför frågorna i OBQ på två 
personer i motsvarande ålder innan datainsamlingen. Författaren fanns även på plats vid 
datainsamlingen för att kunna förtydliga och svara på frågor vid behov. Wagman och 
Håkansson (2014a) skriver att OBQ är ett användbart instrument men att resultat ska tolkas 
med försiktighet då det ännu inte finns några studier på instrumentets konstruktionella 
validitet. Även om instrumentet har några begränsningar anser författaren ändå att fördelarna 
med instrumentet överväger nackdelarna. 

Instrumentet som valdes för att mäta stress var väl utvärderat vilket ökade chansen till ett 
tillförlitligt resultat (Kristensson, 2014). Instrumentet valdes också eftersom det är 
validitetstestat för användning på den svenska befolkningen (Eksin & Parr, 1996). 
Instrumentet användes även i en annan relativt ny studie för att mäta stress bland ungdomar i 
Sverige (Antonsson, Thorsén, Sundqvist & Sundqvist, 2014). Den engelska versionen är även 
validitetstestad av Lee (2012) för användning på ungdomar (collegestudenter), dock inte i 
Sverige. Författaren anser därför att valet av instrument var relevant för ändamålet. Det fanns 
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en betydligt nyare version av den svenska versionen av PSS-14 att tillgå, översatt av Institutet 
för stressmedicin (2012). Denna version ansåg pilot-testarna var lättare att förstå, men då den 
varken var reliabilitetstestad eller validitetstestad valde författaren ändå den äldre versionen 
av Eskin och Parr (1996). Kristensson (2014) menar att det mätinstrument man väljer bör vara 
validitets- och reliabilitetstestade. Författaren övervägde till en början att använda den 
svenska versionen av PSS-10 istället, vilket har ungefär samma upplägg som PSS-14, men 
med tio frågor istället för 14. Nordin och Nordin (2013) menar att PSS-10 är ett bättre val av 
instrument eftersom studier av instrumentet på andra språk, samt deras eget resultat, visade att 
instrumentets konstruktionella validitet är valid inom olika kulturer samt att de psykometriska 
egenskaperna är gynnsamma för den svenska versionen.  I en studie av Eklund, Bäckström 
och Tuvesson (2014) fann författarna dock ingenting som indikerade på att den svenska 
versionen av PSS-10 skulle vara bättre än den svenska versionen av PSS-14 och därför valdes 
ändå PSS-14 eftersom studien av Eklund, Bäckstöm och Tuvesson (2014) visade att PSS-14 
kan rekommenderas för en målgrupp som både har eller inte har kända stress-relaterade 
problem, vilket stämmer bra in på syftet med examensarbetet. Vid bearbetning av data 
definierades en hög grad av stress som en total poäng på 25 eller högre i PSS medan 24 poäng 
eller lägre definierades som låg grad av stress. Definitionen är avser svenska vuxna (Eskin & 
Parr, 1996) men eftersom deltagarna fanns i årskurs ett och två på gymnasiet, och att det 
därför kan antas att majoriteten av deltagarna var mellan 16 och 18 år, anser författaren att 
definitionen var användbar även på den undersökta målgruppen.  

Enligt Patel och Davidsson (2011) ska metoden för dataanalysen anpassas till vilken typ av 
data man har. I detta examensarbete handlade frågorna om samband, skillnader och relationer 
mellan olika variabler. Därför har statistiska bearbetnings- och analysmetoder på gruppnivå 
och mellan olika totalsummor använts. Deskriptiv statistik är ett bra val vid dataanalysen när 
man vill ge en beskrivning av ett problem med hjälp av siffror och därför valdes den metoden 
vid databearbetningen av detta examensarbete (Patel & Davidsson, 2011). Deskriptiv 
analytisk statistik är också ett relevant val när man har signifikantsnivåer (Ejlertsson, 2012). 
Resultatet presenterades i form av tabeller, figurer och med centralmått och spridningsmått. 
Enligt Patel och Davidsson (2011) är detta ett vanligt sätt att presentera deskriptiv statistik på 
samt att dessa mått tillsammans ger en god och uttömmande information om det insamlade 
materialet och bra förutsättningar för en god dataanalys. En stor fördel med en kvantitativ 
design var att det var möjligt att samla in data från många respondenter vilket var viktigt 
eftersom syftet var att undersöka skillnader, frekvenser och samband. Det var också möjligt 
att använda standardiserade instrument som passade till syftet. En nackdel med just en 
tvärsnittsstudie var att inga orsakssamband kunde upptäckas (Krisentesson, 2014). Författaren 
är medveten om att undersökningsgruppen är för liten för att resultatet ska kunna 
generaliseras i populationen, men resultaten kan användas som grund i framtida forskning 
inom området. 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva relationer mellan stress och aktivitetsbalans bland 

gymnasieungdomar. Resultatet visade att hälften av deltagarna skattade en hög 

aktivitetsbalans medan den andra hälften skattade en låg aktivitetsbalans. Det fanns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan könen gällande totalsumman i OBQ som visade att 

männen skattade en betydligt högre aktivitetsbalans än kvinnorna. I deltagargruppen hade 47 

deltagare, varav 30 kvinnor, ett totalt PSS som definierades som hög grad av stress (Eskin & 

Parr, 1996).  Resultatet visade att 30 deltagare hade både hög grad av stress och en låg 

aktivitetsbalans, 22 av dessa var kvinnor. Uppseendeväckande var dock att resultatet också 

visade att så många som 16 deltagare (en fjärdedel) upplevde hög grad av stress, trots att de 

också skattade hög aktivitetsbalans. Det upptäcktes ett statistiskt signifikant negativt samband 
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mellan totalsummorna i OBQ och PSS, vilket påvisade att det inte fanns något statistiskt 

signifikant samband mellan hög grad av stress och låg aktivitetsbalans.  

 

Aktivitetsbalans och stress 

De flesta deltagare med en hög aktivitetsbalans instämde på områden som handlade om 

huruvida de ansåg att de aktiviteter de gjorde var meningsfulla och viktiga. Resultatet 

stämmer in på en studie av Håkansson, Dahlin, Ivanoff och Sonn (2006) som visade på att 

deltagandet i meningsfulla aktiviteter verkar bidra till att uppnå balans i vardagen. Resultatet 

stämmer också väl in på en studie om livsbalans som är mycket nära besläktat med 

aktivitetsbalans. I studien nämns att deltagandet i meningsfulla aktiviteter är en viktig 

komponent för att uppnå livsbalans (Matuska & Christianssen, 2008). Majoriteten av de 

deltagare som hade en hög aktivitetsbalans uppgav också att de tog sig tid att göra sådant de 

ville göra och att de var nöjda med antalet aktiviteter de engagerade sig i under en vecka. 

Enligt Matuska, Bass och Schmitt (2013) uppnår vi en övergripande livsbalans när de 

aktiviteter vi utför i vår vardag stämmer väl överens med vilka aktiviteter vi önskar att vi 

gjorde i vår vardag, samt att hur väl vi lyckas med detta beror till stor del på hur väl vi klarar 

att planera vår tid. Mycket talar därför för att om en individ anser att den aktivitet som utförs 

är meningsfull och viktig så uppfattas inte aktiviteten som att den ”tar tid” från andra 

aktiviteter och individen upplever därför högre aktivitetsbalans.  

 

Majoriteten av deltagarna med låg aktivitetsbalans var framför allt missnöjda med områden 

som huvudsakligen handlade om vila, återhämtning och sömn. Enligt Wilcock (2006) uppstår 

aktivitetsobalans när vi har obalans eller bristande fördelning mellan olika aktiviteter som 

resulterar i sänkt välbefinnande och ohälsa. En låg aktivitetsbalans kan kopplas till Wilcocks 

”doing, being, becoming” genom att deltagarna i examensarbetet dagligen utsätts för många 

situationer där det ställs krav på att prestera, till exempel prov och betyg. Dessutom kan det 

vara så att många är upptagna med att försöka passa in olika roller, vilket också stöds av 

Kielhofner (2012). Detta kan leda till att vårt being störs, i och med att dessa omständigheter 

gör det svårt för oss att leva i nuet och att tid inte avsätts till reflektion, vilket i sin tur leder att 

vi aldrig uppnår vårt becoming (Wilcock, 2006). Enligt Matuska och Erickson (2008) samt 

Leuftadius et al. (2006) handlar aktivitetsbalans också till stor del om att ha balans mellan just 

aktivitet och vila. 

 

Ett av de områden i OBQ som absolut flest deltagare i gruppen med låg aktivitetsbalans gav 

en låg poäng var det område som handlade om hur nöjd man är med den tid som läggs på vila, 

återhämtning och sömn. En låg poäng inom detta område kan således betyda att man antingen 

tycker att man lägger för mycket tid på dessa aktiviteter, eller att man lägger för lite tid. En 

studie av Leufstadius och Eklund (2014) visade att yngre personer i deras studie sov mer än 

äldre. Detta skulle kunna betyda på att tiden som läggs på vila och sömn ”tar tid” från andra 

aktiviteter, och att deltagarna därför upplever en låg aktivitetsbalans. Med tanke på att 

majoriteten av dessa deltagare också hade en hög grad av stress menar författaren dock att det 

är troligare att dessa deltagare lägger för lite tid på vila, återhämtning och sömn med tanke på 

att stress kan kopplas till just sömnbrist (Währborg, 2009). Författaren menar därför resultatet 

påvisar att det är av särskilt stor vikt för den totala upplevelsen av aktivitetsbalans att en 

individ anser att denne är nöjd med den tid som avsätts till vila och återhämtning. Det är 

möjligt att de deltagare som har hittat ett sätt till regelbunden återhämtning dels klarar av att 

hantera sin stress på ett bättre sätt men också att känslan av att ha tillräckligt med vila och 

återhämtning i sin vardag leder till att man klarar av att upprätthålla upplevelsen av hög 

aktivitetsbalans även om man känner sig stressad. Detta resonemang styrks också av att 
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forskning har visat att vi kan hantera stress bättre om vi får ordentligt med återhämtning 

(Danielson et al. 2012; Währborg, 2009).  

 

Deltagarna i examensarbetet skattade, sett till totalsumman i OBQ, en betydligt lägre 

aktivitetsbalans jämfört med de vuxna deltagarna i studien av Wagman och Håkansson 

(2014b). En förklaring till detta kan vara att många av deltagarna i examensarbetet har utsatts 

för stora förändringar under den senaste tiden i och med att de relativt nyligen har börjat på 

gymnasiet. Enligt Kielhofner (2012) har övergången mellan högstadiet till gymnasiet stor 

påverkan på bland annat vanor.  Vidare menar Kielhofner (2012) att förändringar i miljön kan 

leda till att vi undviker gamla kontakter eller söker upp nya sammanhang. Nya vanor i 

kombination med förändringar i miljön kan därför ha påverkat upplevelsen av aktivitetsbalans 

bland deltagarna i examensarbetet. En förändringsprocess börjar ofta när vi får nya roller, gör 

förändringar i vår livsstil eller hamnar i nya miljöer och kan leda till att vi omvärderar våra 

förmågor eller hur vi finner tillfredsställelse och mening med livet. Dessa förändringar kan 

också relateras till om vi är ungdomar eller vuxna. I början av ungdomstiden står nöje i fokus, 

medan fokus mot slutet av ungdomstiden är mer centrerad kring de val som krävs för att 

komma in i vuxenlivet (Kielhofner, 2012). Ytterligare en förklaring till skillnaden kan vara att 

både identitet och kompetens utvecklas genom att vi blir äldre och får mer erfarenhet och 

processen för vilka aktiviteter vi väljer därför förändras över tid (Kielhofner, 2012). Detta 

skulle kunna tala för att deltagarna i examensarbetet fokuserar mer på nöjen och har svårare 

att prioritera vilka aktiviteter de ska delta i jämfört med deltagarna i studien av Wagman och 

Håkansson (2014b).  

 

Enligt resultatet korrelerade ett högt PSS statistiskt signifikant negativt med åtta av tretton 

områden i OBQ. Det betyder att en hög grad av stress korrelerar med en hög aktivitetsbalans 

på över hälften av områdena i OBQ. Samtliga korrelationer var dock svaga, vilket tyder på att 

det är andra saker än graden av stress som också påverkar hur nöjd individen är med specifika 

områden i OBQ. Ett resultat som antyder att hög grad av stress ändå har ett visst samband 

med låg aktivitetsbalans, var att medianen på enskilda områden i OBQ bland deltagare med 

ett högt PSS var lägre än medianen bland deltagare med ett lågt PSS på alla områden utom ett. 

Totalt sett var dock medianen samma för båda grupper. Detta var också det enda resultatet 

som pekade på att det skulle finnas något samband mellan hög grad av stress och en låg 

aktivitetsbalans. Detta resultat förvånade författaren, framför allt med tanke på resultatet i en 

studie av Håkansson, Lissner, Björklund och Sonn (2009) där författarna fann att det var 

nästan två gånger så sannolikt att de deltagare som upplevde högre aktivitetsbalans också 

upplevde mindre stress. Visserligen var samtliga deltagare i den studien kvinnor och mättes 

med ett annat instrument, men det var ändå ett resultat som skiljde sig mot resultatet i 

examensarbetet. Förvisso var det vanligare att deltagare i examensarbetet hade en hög grad av 

stress i kombination med en låg aktivitetsbalans, men strax över en fjärdedel av deltagarna 

hade hög grad av stress trots en hög aktivitetsbalans. Författaren till examensarbetet menar att 

denna upptäckt till viss del kan ha att göra med hur vi uppfattar aktivitetsbalans och stress 

över tid. Många av de aktiviteter vi utför i vår vardag handlar om rutinsysslor och vanor. 

Vanor är också det som reglerar hur vi vanligtvis använder vår tid (Kielhofner, 2012). Det 

betyder att vi många gånger utför våra rutinsysslor precis som vanligt, även om vi känner oss 

stressade, därför att det är en väl implementerad vana. Detta skulle kunna betyda att 

upplevelsen av aktivitetsbalans kopplas samman med en betydligt längre tidsperiod än 

upplevelsen av stress. Det är möjligt att om du till exempel har ett stort prov framför dig så 

kan den situationen upplevas som stressande även om dina dagar ser precis likadana ut som 

när du inte har ett stort prov framför dig, vilket leder till att upplevelsen av aktivitetsbalans 

förblir densamma fastän graden av stress är hög. Detta resonemang styrks av Matuska, Bass 
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och Schmidt (2013) som menar att stress kan influeras av personlighetsfaktorer och inte 

enbart behöver bero på livsstil.  

 

En annan delförklaring skulle kunna vara att även om man kan identifiera enskilda stressorer 

som tycks påverka väldigt många människor, så är det fortfarande svårt att veta hur effekten 

av alla potentiella stressorer tillsammans bör värderas (Währborg, 2009). Währborg menar att 

det finns mycket som talar för att många olika stressorer kan samverka så att flera stressorer 

tillsammans under en längre tid kan ge upphov till ett slags utdragen stressfysiologisk 

aktivering som är svår att identifiera vid ett enskilt mättillfälle. Ett exempel på detta kan vara 

det stora utbudet av TV, sociala medier och andra nöjen som gör att tillfällena till avkoppling 

och mental vila blir begränsat (Währborg, 2009). Detta menar författaren till examensarbetet 

skulle kunna betyda att man vid ett mättillfälle mycket väl kan vara helt nöjd med den tid man 

lägger på olika aktiviteter, men att i längden och ackumulerade med varandra så skapar en del 

aktiviteter stress och ett bristande aktivitetsmönster utan att vi är medvetna om det. Det är 

således möjligt att en individ uppfattar det som avkopplande att se på tv eller scrolla på 

sociala medier, medan hjärnan i själva verket uppfattar det som en stressor.  

 

Skillnader mellan män och kvinnor 

Det upptäcktes en statistiskt signifikant skillnad mellan könen som påvisade att kvinnorna 

upplevde betydligt mer stress jämfört med männen. Detta resultat överraskade inte författaren 

särskilt mycket eftersom det var helt i linje med vad tidigare forskning har visat (Moksnes, 

2011; Matuska, Bass, Schmidt, 2013). Dedovic, Wadiwalla och Pruessner (2009) menar att en 

orsak till att unga kvinnor upplever mer stress än unga män kan vara att unga kvinnor i högre 

utsträckning är mer kontrollerade och övervakade och inte får lika mycket egenbestämmande 

från vuxna. Detta betyder också att kvinnor blir mer beroende och har mindre egen kontroll. 

Eftersom det är mindre vanligt att kvinnor upplever att saker och ting är inom deras kontroll, 

kan detta leda till att de lättare känner sig stressade. Detta stämmer också väl in på Töres 

Theorells tidigare nämnda teori om att en kombination av höga krav och litet inflytande 

skapar stress (Theorell, 2012). Det är därför troligt att skolmiljön är en stor anledning till 

varför just kvinnor är så stressade, med tanke på att det dels ställs mycket krav i skolan men 

också att det är möjligt att många kvinnor känner att de inte har kontroll på sin situation, och 

att detta påverkar kvinnor i högre utsträckning än män. Människans autonomi och dess 

påverkan på vår hälsa relaterar också till vårat being, doing och becoming när vi använder vår 

egen förmåga till att bilda mål och strategier som vi anser vara viktiga för oss, samt våra 

senare försök att använda oss av dessa mål och strategier i de aktiviteter som vi deltar i 

(Wilcock, 2006). Ytterligare en förklaring till varför kvinnor är mer stressade än män skulle 

kunna vara att kvinnorna påverkas av sin sociala situation i högre utsträckning än männen. 

Enligt Währborg (2009) är det vanligare att kvinnor upplever stress på grund av relationer än 

vad män gör. Med tanke på att ett stort andel deltagare gick det första året på gymnasiet är det 

möjligt att de kvinnliga deltagarna har upplevt de sociala förändringar som följer med när 

man börjar i en ny klass på en ny skola som stressande i högre utsträckning än männen. Detta 

resonemang styrks också av Währborg (2009) som menar att sociala faktorer kan leda till 

stress och framhåller framför allt brister i det sociala stödet och upplevd osäkerhet i den 

sociala rollen som möjliga sociala stressorer.  

 

Det upptäcktes en statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män i det totala OBQ 

gällande att männens OBQ var betydligt högre än kvinnornas vilket är en indikation på att 

männen upplevde högre aktivitetsbalans än kvinnorna. Detta resultat skiljde sig från resultatet 

i studien av Wagman och Håkansson (2014b) där man inte fann någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan könen. Anmärkningsvärt var också att kvinnorna poängsatte fem områden i 
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OBQ betydligt lägre än männen. Även detta resultat skiljer sig från resultatet i studien av 

Wagman och Håkansson (2014b) där författarna inte fann någon statistiskt signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor i något av de enskilda områdena i OBQ. Währborg (2009) har funnit 

att kvinnor oftare än män upplever tidspress samt att det är vanligare att kvinnor upplever 

maktlöshet och anser att de måste utföra sina plikter till varje pris, vilket författaren till 

examensarbetet menar skulle kunna antas leda till en lägre skattning av aktivitetsbalans. 

Författaren anser dock inte att det helt och hållet förklarar skillnaden, eftersom det i så fall 

borde ha upptäckts skillnader på områden som framför allt handlade om spenderandet av tid, 

vilket det inte gjorde.  

 

I resultatet slogs deltagargrupperna i gymnasieårskurs ett och gymnasieårskurs två ihop 

eftersom antalet deltagare i gymnasieårskurs två var så få. Författaren hade dock ingen 

frågeställning som handlade om skillnader mellan de olika grupperna och resultatet har därför 

inte påverkats av detta. Det är dock möjligt att det hade gått att upptäcka skillnader mellan 

grupperna som nu inte blev upptäckta.  

 

 

Betydelse för arbetsterapi 

I det arbetsterapeutiska yrket ingår insatser som ska främja hälsa, välmående och deltagande i 

livet genom aktivitet. Insatserna kan handla om både habilitering, rehabilitering eller 

promotion av hälsa och välmående (American Occupational Therapy Association, 2014). I 

Sverige har stress och stress-relaterade besvär bland ungdomar, framför allt kvinnor, ökat 

närmast lavinartat de senaste åren. Resultatet i detta examensarbete visade att tre fjärdedelar 

av deltagarna hade ett resultat som kunde definieras som hög grad av stress, vilket visar att det 

finns ett stort behov av arbetsterapi i denna målgrupp. Oftast är inte orsaken till stress en 

bestämd faktor, utan snarare är det individens varseblivning, tolkning och motivation som 

avgör vilken den slutliga reaktionen blir (Lazarus, 1991; Währborg, 2009). Det skulle i så fall 

betyda att det inte räcker med att identifiera och plocka bort den stressande faktorn för att 

undvika stress, utan att det snarare handlar om att lära sig att hantera eller förebygga 

situationer som riskerar att leda till en stressreaktion. Arbetsterapeuter kan genom sina 

kunskaper om hur man uppnår en hållbar förändring coacha individer till att bli bättre på att 

hantera stressande situationer (Kielhofner, 2012; Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2016). 

Forskning har visat att sömn och stress har ett särskilt starkt samband och resultatet i 

examensarbetet visade att många deltagare med hög grad av stress var missnöjda med 

områden som handlade om just vila, återhämtning och sömn. Det betyder att det finns ett 

särskilt stort behov av att utveckla fler åtgärder som riktas mot just dessa områden. 

Författaren fann också i resultatet att deltagarna skattade sin aktivitetsbalans lägre jämfört 

med studier med vuxna personer vilket är en indikation på att målgruppen är i behov av 

arbetsterapeutiska insatser för att få ett ökat stöd i sin vardag. 

 

Währborg (2009) menar att det är viktigt att ta reda på vad i människans vardag som de far 

illa av och upplever som påfrestningar och obehag. Arbetsterapeuter har kompentens att 

hjälpa individen att identifiera situationer som upplevs som stressande (Kielhofner, 2012). 

Währborg (2009) menar att varje tidsepok har sina egna problem, och att idag är den stora 

frågan framför allt hur den sociala situationen påverkar våra psykiska funktioner och hur detta 

i sin tur leder till biologiska förändringar som kan definieras som sjukdom, ohälsa eller 

försämrat välbefinnande. Währborg (2009) anser att individer som upplever mycket stress kan 

vara i behov av så kallad vardagssanering. Då litteraturen har påvisat att skolrelaterad stress är 

en av de absolut största orsakerna till stress bland gymnasieungdomar, så finns det ett behov 

av både förebyggande och rehabiliterande arbetsterapeutiska åtgärder riktade mot just 



22 

 

 

 

skolaktiviteter. Arbetsterapeutiska insatser kan hjälpa individen att skapa struktur och balans i 

vardagen, samt hjälpa individen att bli uppmärksam på vilka vardagsaktiviteter som ger energi 

och vilka som tar energi. En omstrukturering av det egna aktivitetsmönstret, så kallad 

vardagsrevidering, kan leda till en hälsosammare och mer hanterbar balans mellan vardagens 

olika aktiviteter (Eklund & Erlandsson, 2011). Enligt Johansson och Isaksson (2011) borde 

sådana typer av insatser inte endast användas i ett rehabiliterande syfte utan också 

förebyggande syfte. Författaren till examensarbetet anser därför att vardagsrevidering skulle 

vara användbart för att förebygga stress bland gymnasieungdomar.  

 

Författaren anser att det behövs ytterligare forskning om hur stress och aktivitetsbalans 

påverkar varandra. Idag finns det ett stort fokus på rehabilitering av stress-relaterade besvär, 

men det är viktigt att också i större utsträckning arbeta förebyggande, kanske framför allt i 

just denna målgrupp, för att förhindra att stress blir ett problem senare i livet och för att 

förhindra ett försämrat välmående. Författaren till examensarbetet menar att om 

arbetsterapeuter och annan hälso- och vårdpersonal får en utökad kunskap om hur stress och 

våra vardagsaktiviteter hänger samman, så kan den arbetsterapeutiska kompetensen utnyttjas i 

större utsträckning för att uppnå hälsa och välbefinnande i hela befolkningen. 

 

Förslag på kommande studier 

 

Förslag på framtida studier är att undersöka vad det är som orsakar att en del personer med 

hög grad av stress klarar av att bibehålla en hög aktivitetsbalans, medan andra inte gör det. 

Ytterligare förslag på en framtida studie är att undersöka orsaken till varför unga kvinnor har 

en lägre aktivitetsbalans än unga män med tanke på att studien av Wagman och Håkansson 

(2014b) visade ett helt annat resultat när det gällde vuxna personer.  

 

Instrumentet OBQ tar inte hänsyn till hur lång tid som läggs på specifika aktiviteter, utan 

endast om personen i fråga är nöjd eller inte.  Det skulle därför vara värdefullt att undersöka 

närmare hur olika människors tidsperspektiv gällande den tid de lägger på olika aktiviteter 

påverkar aktivitetsbalansen och aktivitetsmönstret. Det skulle också vara intressant att studera 

vilket tidsperspektiv olika personer har när de uppskattar sin aktivitetsbalans som helhet och 

hur detta påverkar poängsättningen i OBQ.  

 

Resultatet som framkom i examensarbetet överensstämmer inte med andra studier om 

aktivitetsbalans vilket också är en anledning till fortsatta studier inom området. Då många av 

deltagarna med hög grad av stress var missnöjda med områden som handlade om vila, 

återhämtning och sömn vore det värdefullt att undersöka just detta samband närmare.  
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Slutsatser 

Det upptäcktes inget statistiskt signifikant samband mellan hög stress och låg aktivitetsbalans. 
Resultatet visade också att en fjärdedel av deltagarna både skattade en hög aktivitetsbalans 
och hög grad av stress. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan kvinnor och män 
gällande att betydligt fler kvinnor än män hade hög grad av stress och en låg aktivitetsbalans. 
Områden som handlade om vila, återhämtning och sömn fick särskilt låga poäng av de flesta 
deltagare med hög grad av stress och områden som handlade om att de aktiviteter man gör är 
meningsfulla och viktiga fick höga poäng av de flesta deltagare med hög aktivitetsbalans. 
Resultatet kan inte generaliseras, men kan användas som utgångspunkt i framtida studier inom 
området.  
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