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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Otillräcklig fysisk aktivitet innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom 

och identifieras som en riskfaktor bakom dödlighet i världen. Fysisk aktivitet har i 

tidigare forskning visat sig reducera stressnivå och ge högre resultat på självskattad 

hälsa hos individer. Sjuksköterskor som själva utövar fysisk aktivitet beskriver fördelar 

som minskad stress och trötthet samt ökad energi till arbetet. 

Syfte: Syftet var att undersöka förekomst av och samband mellan fysisk aktivitet på 

fritiden, arbetsrelaterad stress (utmattning) och upplevd hälsa hos sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård. 

Metod: En kvantitativ ansats med en icke-experimentell tvärsnittsstudie har 

genomförts. Webbaserad enkätundersökning utfördes i tre kommuner i södra Sverige 

med 57 svarande distriktssköterskor och sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård. 

Svarsfrekvensen var 41 procent. 

Resultat: Sjuksköterskorna i studien skattar generellt sin allmänna hälsa högt och är till 

stor del fysiskt aktiva inom olika ansträngningsnivåer. Vid förekomst av hård fysisk 

ansträngningsnivå uppgav 46,4 procent att de var fysiskt aktiva 2–3 ggr i veckan eller 

mer. Det framkommer att de deltagare som skattar sin hälsa högt också är fysiskt aktiva 

i större utsträckning. 

Sjuksköterskor som i studien skattade sin hälsa ”utmärkt”, ”mycket god” och ”god” 

utgör tillsammans 93 procent. Andel svarande i riskzon för utmattning/arbetsrelaterad 

stress är 17,5 procent. Inget statistiskt signifikant samband påvisas mellan grad av 

fysisk aktivitet och utmattning/arbetsrelaterad stress. 

Slutsats: Majoriteten av sjuksköterskorna i studien upplever att de klarar påfrestningar i 

arbetet bra och hinner med sina arbetsuppgifter. Många är också fysiskt aktiva inom 

olika ansträngningsnivåer samt upplever sin hälsa god. 
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Abstract 

 

Background: Insufficient physical activity means an increased risk of disease and is 

identified as a risk factor for mortality in the world. Physical activity has shown in 

previous research to reduce stress levels and provide higher outcomes for self-assessed 

health in individuals. Nurses who exercise physical activity themselves describe 

benefits such as reduced stress and fatigue as well as increased energy at work. 

Aim: The aim of this study was to investigate the occurrence and relationship between 

physical activity at leisure, work-related stress (fatigue) and perceived health of nurses 

in municipal home care. 

Method: A quantitative approach with a non-experimental cross-sectional study were 

used. Web-based surveys was conducted in three municipalities in southern Sweden 

with 57 respondent district nurses and nurses in municipal home care. Response rate 

was 41 percent. 

Results: Nurses in the study generally rate their overall health high and are physically 

active to a large extent within different levels of exercise. In the presence of hard 

physical exercise, 46.4 percent indicated that they were physically active 2-3 times a 

week or more. It appears that those who are self-assessing their health high are also 

physically active to a greater extent. Nurses who estimated their health "excellent", 

"very good" and "good" together constitute 93 percent. The respondents in the risk zone 

for fatigue / work-related stress is 17.5 percent. No statistical significant relationship is 

detected between the level of physical activity and fatigue / work-related stress. 

Conclusion: The majority of nurses in the study experience that they are in a position to 

cope with stress at work and are able to fulfill their task assignment. Many are also 

physically active within different levels of effort and experience their health well. 
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1 Inledning 
 

Fysisk aktivitet har i forskning visat sig minska risk för sjukdomar och öka 

välbefinnande hos människor. I en studie av Granger, Williams, Di Nardo, Harrison och 

Verma (2017) påvisas att de människor som utövar fysisk aktivitet i hög grad också 

skattar sin hälsa som god. Genom det moderna samhällets utveckling har utövandet av 

fysisk aktivitet minskat (World Health Organization [WHO], 2010). Längre avstånd i 

samhället mellan till exempel hem och arbete har bidragit till att allt fler människor 

använder bil istället för att gå och cykla. En ökning av stillasittande aktiviteter ses, som 

till exempel skärmbaserad underhållning vilket även har bidragit till minskat utförande 

av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2011a; World Health Organization [WHO], 2010; 

World Health Organization [WHO], 2015). Psykisk ohälsa uppmärksammas också i vår 

tids samhälle och ses vara ett resultat av att individer utsätts för stress som de inte har 

förmåga och resurser att hantera. Under 1990-talet uppmättes en kraftig ökning av 

psykisk ohälsa i Sverige, vilken nu ser ut att ha avstannat men ligger på en fortsatt hög 

nivå (SKL öppna jämförelser, 2014). Kartläggning över tid visar på att sjuksköterskor 

exponeras för höga krav och låga påverkansmöjligheter på sin arbetsplats, vilket ses 

vara riskfaktorer för stressrelaterad ohälsa (Gustavsson, Frögéli, Dahlgren, Lövgren, & 

Rudman 2015). Samhällsekonomiskt har både fysisk och psykisk ohälsa en inverkan 

med ökade kostnader för hälso- och sjukvård och sjukskrivningar (Försäkringskassan, 

2016; SKL, 2012; The GBD 2015 Obesity Collaborators, 2017). I enlighet med ICN:s 

Etiska kod för sjuksköterskor är en av sjuksköterskans viktiga roller att arbeta 

hälsofrämjande för att stärka folkhälsan. Sjuksköterskan bör också måna om sin hälsa så 

att förmågan att kunna ge vård inte påverkas (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Hälsa 

 

Världshälsoorganisationens (1948) definition på hälsa är ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom 

eller svaghet” (World Health Organization [WHO], 1948). Psykisk hälsa handlar om att 

människor upplever sig ha en meningsfull vardag, att de även kan använda sig av sina 

fysiska resurser, att de är delaktiga i samhället samt hur de upplever sin förmåga att 

hantera livets normala motgångar (Folkhälsomyndigheten, 2016a). När det gäller fysisk 

hälsa så finns det evidens som visar att fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan 

genom exempelvis minskad risk för att utveckla sjukdomar och högre resultat på 

självskattad hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017). En annan viktig aspekt vad gäller 

hälsa är en god arbetsmiljö. Enligt Sveriges riksdag är det av vikt att människor 

upplever kontroll över sitt arbete, både vad gäller utförandet och hur mycket som är 

rimligt att orka med. När det finns en god balans på arbetet ökar möjligheten för 

människor att må bra under yrkeslivet vilket ger en positiv inverkan även på privatlivet 

(Nationella Folkhälsokommittén, 2000). 

 

2.1.1 Självskattad hälsa 

 

Självskattad hälsa är ett vanligt mått på allmänt hälsotillstånd i en befolkning och mäter 

hur individer själva uppfattar sin egen hälsa, det är inte någon professionell bedömning 

av hälsa hos individen. Den självskattade hälsan beskrivs som en kognitiv process där 

individen själv identifierar vilka delar som hen bedömer ligga till grund för sin egen 

hälsostatus. Utifrån denna bedömning skattar individen sin hälsa (Jylhä, 2009). 

Bakomliggande faktorer för skattning av egen hälsa är individens livsvillkor där socialt 

stöd och ekonomiska förutsättningar påverkar. Levnadsvanor påverkar också såsom 

motionsvanor, kost och rökning samt arbetsrelaterade faktorer som till exempel känsla 

av dåligt inflytande på arbetet och arbetslöshet (Berglund et al., 2000). Forskning har 

visat att självskattad hälsa kan förutsäga en individs framtida fysiska och psykiska 

hälsa, om individen upplever sig må dåligt kan detta leda till en större risk att drabbas 

av sjukdomar i framtiden. Självskattning av hälsa används och rekommenderas för 

användning i studier där jämförelse mellan populationer görs och beskrivs som ett mått 

som omfattar flera dimensioner av hälsa. Samtidigt påtalas aspekten att forskaren inte 
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har någon kontroll över vilka dimensioner av hälsa som individen väger in i sin 

skattning (Jylhä, 2009). 

 

2.2 Fysisk aktivitet 

 

I Världshälsoorganisationens globala rekommendationer så innefattar fysisk aktivitet 

bland annat friluftsliv, idrott, trädgårdsarbete, promenader och cykling. För att förbättra 

kondition och muskelstyrka samt reducera risken för icke-smittsamma sjukdomar och 

depression så rekommenderas fysisk aktivitet. Genom att delta i regelbunden fysisk 

aktivitet så minskar även risken av att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, stroke, diabetes, 

högt blodtryck, coloncancer, bröstcancer och övervikt (World Health Organization 

[WHO], 2010). Otillräcklig fysisk aktivitet består av en stillasittande livsstil med få 

eller inga inslag av fysisk aktivitet varken på arbetet eller fritiden. Otillräcklig fysisk 

aktivitet under en längre tid innebär en förhöjd risk att drabbas av sjukdom och 

identifieras som en av de ledande riskfaktorerna bakom dödlighet i världen 

(Socialstyrelsen, 2011a; World Health Organization [WHO], 2010; World Health 

Organization [WHO], 2015). 

 

Vuxna i ålder 18–64 år rekommenderas fysisk aktivitet i minst 150 minuter i veckan på 

en måttlig intensitetsnivå eller mer än 75 minuter i veckan på hög intensitetsnivå 

(Folkhälsomyndigheten, 2013; Socialstyrelsen, 2011a; World Health Organization 

[WHO], 2010). Aktiviteten ska ha aerob prägel, det vill säga ej framkalla syrebrist i 

muskler (Socialstyrelsen, 2011b; YFA, 2011). Aktivitetens intensitet är en viktig faktor 

vid fysisk aktivitet, som också påverkar graden av energiförbrukning. Måttlig intensitet 

ger en ökning av puls och andning där hjärtfrekvensen ligger mellan 90–120 vilket 

resulterar i 64–76 procent av maximal hjärtfrekvens. Exempel på aktivitet med måttlig 

intensitet är cykling. Hög intensitet ger en betydande ökning av puls och andning där 

hjärtfrekvensen ligger mellan 120–160 och resulterar i 77–93 procent av maximal 

hjärtfrekvens. Exempel på aktivitet med hög intensitet är joggning (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2006). Måttlig och hög intensitet kan också kombineras, samt bör 

spridas ut över ett flertal av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Som 

exempel på aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask 

promenad fem dagar per vecka alternativt 20–30 minuters löpträning tre dagar per 

vecka, dessa kan även kombineras. Aktivitet som stärker muskler bör utföras minst två 

gånger per vecka och inkludera flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Långvarigt 
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stillasittande bör undvikas genom regelbundna korta pauser som innefattar någon form 

av muskelaktivitet under några minuter. Detta rekommenderas till de som har 

stillasittande arbete eller sitter mycket på sin fritid. Denna rekommendation gäller även 

de människor som uppfyller rekommenderad mängd fysisk aktivitet men kanske ändå 

har ett stillasittande arbete (Socialstyrelsen, 2011b; YFA, 2011; World Health 

Organization [WHO], 2010). 

 

2.2.1 Förekomst av fysisk aktivitet i Sverige 

 

Generellt har befolkningen i Sverige blivit mer aktiva sedan 1980-talet. Av Sveriges 

kvinnor och män är 60 procent fysiskt aktiva omkring 30 min per dag eller mer, 13–15 

procent har en stillasittande fritid där de cyklar eller promenerar mindre än två timmar 

per vecka. Människor har olika förutsättningar att uppnå den rekommenderade nivån av 

fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Dessa förutsättningar påverkas av 

livsvillkoren som exempel social miljö, utbildningsnivå och ekonomiska 

förutsättningar. Men också av aktiva levnadsval som individen gör gällande utövande 

av fysisk aktivitet. Under 2018 ser utvecklingen gällande fysisk aktivitet och 

stillasittande fritid relativt oförändrad ut. Andelen i befolkningen med stillasittande 

fritid ökar något medan andelen som är fysiskt aktiva enligt den rekommenderade nivån 

är oförändrad (Folkhälsomyndigheten, 2018). Ett sätt att i Sverige främja fysisk aktivitet 

på fritiden är friskvårdsbidraget via arbetsgivaren. Det är i grunden en skatteförmån som 

subventionerar bland annat motionsfrämjande aktiviteter som exempelvis gymnastik, 

styrketräning, spinning, dans, lagidrott, ridning, yoga och stresshantering (Skatteverket, 

2017). Globalt pågår arbete med att utveckla och främja fysisk aktivitet med stöd av 

världshälsoorganisationen. Visionen handlar om att alla medborgare ska få ett bättre och 

längre liv med hjälp av en livsstil som innehåller regelbunden fysisk aktivitet. Detta ska 

ske genom att säkerställa en miljö som stödjer fysisk aktivitet oavsett kön, ålder, 

inkomst, etnicitet eller funktionsnedsättning (World Health Organization [WHO], 

2015). 

 

2.3 Stress 

  

Stress är ett subjektivt begrepp som är svårt att definiera och mäta (American Institute 

of Stress, 2017). Det finns många definitioner av stress som skiljer sig inom olika 

forskningsdiscipliner och länder. Karasek och Theorell (1990) beskriver att 
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arbetsrelaterad stress uppstår då det råder en obalans mellan krav och kontroll i arbetet. 

De beskriver att när arbetskraven som finns på arbetstagare är större än den kontroll 

eller handlingsutrymme de har över sin arbetssituation finns en risk att arbetstagaren 

upplever arbetsrelaterad stress (Karasek & Theorell, 1990). 

 

Under tidigt 1900-tal beskrev Hans Selye stress som ett svar på skadliga stimuli. Genom 

att mäta stress i fysiskt svar så utvecklas stress genom tre stadier: Första stadiet är att 

kroppen är alert och svarar med en alarmreaktion, andra stadiet är att autonom aktivitet 

utlöses och kroppen förbereds på att hantera påfrestning och detta kallas motståndets 

stadium. Slutligen det tredje och sista stadiet inträder då stressen fortsätter bortom 

kroppens förmåga att reagera, systemet är då skadat, kollapsat och stadiet är då 

utmattning. Dessa stadier av stress kallas tillsammans för generella adaptionssyndromet 

GAS (Selye, 1958). Institutet för Stressmedicin beskriver stress som en psykologisk och 

biologisk reaktion på olika påfrestningar, det vill säga den mobilisering av resurser som 

görs av människan för att hantera olika typer av krav. Reaktionen på stress är rationell 

och i de flesta fall ofarlig. Först när en stressbelastning överskrider individens förmåga 

att hantera belastningen uppträder negativa konsekvenser i form av somatiska, psykiska 

eller beteendemässiga besvär. Att ha mycket att göra eller svåra situationer att hantera är 

en del av livet och sällan farligt för hälsan om tid för återhämtning finns. Då individer 

hamnar i en långvarig situation av upplevda svårigheter utan tillräcklig möjlighet att 

hantera dessa, så kan det få negativa konsekvenser som till exempel depression och 

sömnsvårigheter (Folkhälsomyndigheten, 2016c; Institutet för Stressmedicin, 2017). 

 

2.3.1 Förekomst av stressrelaterad ohälsa i Sverige 

 

Den nationella folkhälsoenkäten år 2016 i Sverige visar att 14 procent av deltagarna 

upplevde ganska eller väldigt mycket stress. Andelen var högre bland kvinnor (18 

procent) än bland männen (11 procent). Stress var vanligare i yngre åldrar upp till 44 år. 

Vanligast är stress bland kvinnor i åldrarna 16–29 år där 29 procent upplever sig ganska 

eller väldigt stressade, andelen bland män i samma ålder var 12 procent 

(Folkhälsomyndigheten, 2016c). Enligt Försäkringskassan (2016) har antalet 

sjukskrivningar som överstiger 14 dagar med orsak av psykiatriska diagnoser ökat med 

59 procent mellan år 2010–2015. I psykiatriska diagnoser ingår reaktioner på svår stress 

orsakade av förändrade livsomständigheter eller en belastande livssituation. Kvinnor 

står för den största ökningen av psykiatriska diagnoser och stressreaktioner står för 66 
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procent av diagnoserna. Psykiatriska diagnoser representeras främst av individer i yngre 

medelåldern (30–49 år) men är på väg att öka i alla åldrar. Försäkringskassans 

analytiker ser flera orsaker som kan ligga bakom utvecklingen av ökad stress, bland 

annat ses påfrestningar i arbetslivet och privatlivet (Försäkringskassan, 2016). 

 

2.4 Burnout 

 

Begreppet Burnout beskrivs som en känslomässig utmattning och ett minskat personligt 

engagemang, förekommande bland individer vars arbete innebär att arbeta med andra 

människor (Maslach, Jackson, & Leiter, 1996). Burnout kopplas samman med 

arbetsrelaterad stress och kan uppstå då individen utsätts för hög arbetsbelastning i 

samband med förlorad kontroll över arbetssituationen (Maslach, Schaufeli, & Leiter 

(2001). Burnout kan delas in i och mätas utifrån två dimensioner: utmattning och 

oengagemang. Utmattning definieras av känslor av tomhet, att inte mäkta med arbetet, 

en stark känsla att behöva vila och fysisk trötthet. Oengagemang definieras av att 

distansera sig från arbetet och att tänka negativa och cyniska tankar generellt kring sitt 

arbete (Demerouti, Bakker, Vardakou, & Kantas 2003). 

 

2.5 Fysisk aktivitet och stress hos sjuksköterskor 

 

Sjuksköterskor är i hög grad medvetna om och har mycket kunskap om de positiva 

hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger för individens hälsa. De beskriver fördelar som 

minskad stress och trötthet samt ökat välbefinnande om de utövar fysisk aktivitet 

regelbundet (Blake, Stanulewicz, & Mcgill, 2016; Henwood, Tuckett, & Turner, 2012; 

Torquati, Kolbe-Alexander, Pavey, Persson, & Leveritt, 2016). Fysisk aktivitet bidrar 

till en känsla av att de har energi till sitt arbete och upplever bättre sömn efter nattskift. 

För att införliva fysisk aktivitet i sina stressiga scheman är strategin för flera 

sjuksköterskor att aktivera sig direkt efter arbete eller före arbetspass. Att träna med sina 

kollegor utanför arbetet är förutom den fysiska aktiviteten ett sätt att umgås, ha roligt 

och stärka teamkänslan (Blake et al., 2016; Torquati et al., 2016). 

 

I en studie av Blake och Harrison (2013) framkommer att sjuksköterskor generellt har 

en syn på att de bör vara förebilder för patienter med sina egna fysiska hälsosamma 

motionsvanor. De upplever också att deras egna hälsofrämjande beteenden influerar 
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patienter till mer hälsobringande val (Blake & Harrison, 2013). Esposito och Fitzpatrick 

(2011) påvisar samband mellan de vanor av fysisk aktivitet som sjuksköterskor själva 

har och den rekommendation som ges gällande fysisk aktivitet till patienter. 

Sjuksköterskor som för egen del ser fördelar med fysisk aktivitet arbetar mer 

hälsofrämjande med fysisk aktivitet gentemot patienter (Esposito & Fitzpatrick, 2011). 

 

Institutet för stressmedicin (ISM) har påvisat att stressnivån minskar hos individer som 

utför lätt till måttlig fysisk aktivitet (Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson, & 

Ahlborg 2010). Vidare belyser Henwood et al. (2012) att sjuksköterskor som är fysiskt 

aktiva mindre än 30 min per dag på arbetet med få patientlyft och mer stillasittande 

uppgifter, uppvisar en högre nivå av utförd fysisk aktivitet på fritiden. De som istället 

var mycket fysiskt aktiva, mer än 30 min per dag på arbetet var i mindre utsträckning 

fysiskt aktiva på fritiden och visade på fler sjukfrånvarodagar och upplevde i större 

utsträckning sömnsvårigheter, oro och depression. De sjuksköterskor som utförde en 

högre fysisk aktivitet på fritiden skattade sig med en god till mycket god hälsa.  

 

Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson och Ahlborg (2014) har i en longitudinell studie 

visat att individer som blivit mer fysiskt aktiva på fritiden under en sexårsperiod även 

sågs ha färre symtom på burnout, ångest och depression. Eriksen och Bruusgaard (2004) 

menar att fysisk aktivitet på fritiden minskar risken att utveckla långvarig utmattning 

oberoende av vilken fysisk aktivitet som utförs. Men det finns inget samband som 

påvisat att pågående utmattningssymtom kan reduceras med fysisk aktivitet (Eriksen & 

Bruusgaard, 2004). Naczenski, de Vries, van Hooff och Kompier (2017) menar dock i 

en litteraturöversikt att fysisk aktivitet är effektivt för att reducera arbetsrelaterad 

utmattning. Det poängteras dock att graderingen av fysisk ansträngning varierar i olika 

studier och det är fortfarande oklart vilken typ, intensitet och frekvens av fysisk aktivitet 

som är mest effektiv. 

 

I ett flertal studier ses att sjuksköterskor i stor utsträckning inte utövar aktivitet som når 

upp till rekommendationerna, det vill säga minst 150 minuter i veckan enligt tidigare 

definition (Blake et al., 2016; Blake & Harrison, 2013; Malik, Blake, & Batt, 2011; 

Tucker, Harris, Pipe, & Stevens, 2010). I en studie som undersöker självskattad hälsa 

och arbetsmiljö hos sjuksköterskor (n= 3132) uppgav sex procent att de aldrig eller 

sällan utövar någon fysisk aktivitet, 45 procent gjorde någon aktivitet men under nivåer 



  
 

8 

av rekommenderad mängd. Resterande sjuksköterskor kom upp till nivåer över daglig 

rekommenderad mängd. I studien skattade sjuksköterskorna generellt sin hälsa relativt 

hög medan de med upplevelse av stress visade ett samband mellan hög stressnivå och 

sämre upplevd hälsa (Tucker et al., 2010). Svensk hälso- och sjukvårdspersonal 

(n=3719) fick i en studie självskatta sin psykiska och fysiska hälsa i relation med 

sömnstörning, minne och livsstilsfaktorer. Resultaten visar att de som upplevde 

utbrändhet eller utmattningssymtom hade tydliga tecken på fysiska och psykiska 

symtom såsom depression, sömnstörning, minnesförlust samt lägre grad av fysisk 

aktivitet (Peterson et al., 2008a). 

 

Sjuksköterskor uttrycker flera hindrande faktorer till att utföra fysisk aktivitet där 

trötthet identifieras som den mest uttalade faktorn (Blake et al., 2016; Torquati et al., 

2016). Ytterligare faktorer som sjuksköterskor uttrycker bidrar till svårigheter att utföra 

fysisk aktivitet är skiftarbete och tidsbrist sammankopplat med exempelvis 

hushållsarbete, barnens aktiviteter och åldrande föräldrar. Svårigheter ekonomiskt och 

brist på motivation ses också påverka (Blake et al., 2016; Malik et al., 2011; Thacker et 

al., 2016; Torquati et al., 2016). 

 

I en studie av Jondhale och Anap (2013) påvisas att sjuksköterskor upplever stress på 

arbetet och den orsakas av ett flertal olika faktorer (Jondhale & Anap, 2013). Några 

bakomliggande faktorer till sjuksköterskors upplevelse av stress är arbetsmiljöfrågor, 

skiftarbete, brist på kompetensutveckling, konflikter med övrig hälso- och 

sjukvårdspersonal, uteblivet forum för sjuksköterskor att mötas i, frånvaro av läkare 

samt vård i livets slutskede (Happell et al., 2013; Jondhale & Anap, 2013). I de 

arbetssituationer där sjuksköterskor har höga krav och hög belastning med en samtidig 

liten möjlighet att påverka och fatta beslut ses sjuksköterskor skatta sin upplevelse av 

stress hög (Joice, Jones, & Johnston, 2012; Johnston, Jones, Charles, McCann & 

McKee, 2013). Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor kan resultera i negativa 

konsekvenser för deras arbetsuppgifter och kan även framkalla negativa känslor kring 

hela sin arbetssituation (Johnston et al., 2013). 

 

En longitudinell studie genomförd på Karolinska Institutet år 2002–2006 belyser 

sjuksköterskestudenters tillvaro och övergång till yrkesverksamma legitimerade 

sjuksköterskor. Studien visar att redan under utbildningen upplever mer än var tredje 
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student stress och psykisk ohälsa som ökar längre fram i utbildningen, något som 

kopplas till för lite inflytande och kontroll över sin situation (Gustavsson, Hultell, & 

Rudman, 2013). Det framkommer i en annan studie att sjuksköterskor känner sig 

oförberedda för ansvaret och stressen i yrket (Gustavsson et al., 2007). Under de första 

tre åren i arbetslivet rapporterar drygt 80 procent av sjuksköterskor en frekvent 

exponering av känslan av låg kontroll med små påverkansmöjligheter vilket har visat 

sig utgöra en riskfaktor för symtom på depression och utmattning (Gustavsson et al., 

2015). 

 

2.6 Sjuksköterskans arbete i kommunal hemsjukvård 

 

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i en patients bostad, såväl ordinärt som 

särskilt boende (Socialstyrelsen, 2017).  

Sjuksköterskans arbete i kommunal hemsjukvård består av att självständigt ansvara för 

att bedöma patientens tillstånd och besluta om insatser. Att planera och sätta mål för 

omvårdnad och sedan utföra denna. Det ingår också att delegera arbetsuppgifter samt 

leda insatser, och handleda och utbilda både personal, patienter och närstående. 

Sjuksköterskan ska också samverka med patienter, närstående, samt flertal olika 

professioner som till exempel omvårdnadspersonal, läkare, sjukgymnaster och 

biståndsbedömare (Drevenhorn, 2017). Hemsjukvårdens område har expanderat med en 

utveckling mot allt mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser vilket ger den 

specialistutbildade sjuksköterskan en given plats i hemsjukvård. Patienter i hemsjukvård 

kan befinna sig i alla åldrar, från spädbarn till äldre och kräver därför att kompetens 

finns hos sjuksköterskan inom både äldrevård, ungdomar och barn (Drevenhorn, 2017). 

 

2.7 Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 

 

Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete beskrivs i kompetensbeskrivningen utfärdad 

av Svensk Sjuksköterskeförening (2008). Arbetet innefattar att främja hälsa, förebygga 

sjukdom och återställa hälsa och att förstå individens och familjens egna resurser i ett 

hälsofrämjande perspektiv. Distriktssköterskan har ett stort ansvar i att förbättra 

folkhälsan hos patienter genom kunskap om de faktorer som påverkar individens hälsa 

med hänsyn till exempelvis, ålder och närmiljö (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). 

Ett sätt att som distriktssköterska arbeta med att främja fysisk aktivitet är förskrivning 
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enligt FaR, fysisk aktivitet på recept, vilket är en hälsofrämjande metod för att öka den 

fysiska aktivitetsnivån hos människor och behandla sjukdom. Den ordinerade fysiska 

aktiviteten ska anpassas med hänsyn till patientens motivation och intressen samt 

tidigare nivå av fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2011). 

Distriktssköterskan ska ha kompetens och förmåga att stödja patientens delaktighet i 

vården och stärka dennes egenvårdsförmåga, till exempel genom att uppmärksamma 

behovet av träning, aktivitet och ge stöd till patienten att initiera och upprätthålla 

träning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2008). 

 

3 Teoretisk referensram 
  

Studiens teoretiska referensram utgörs av Dorothea Orems omvårdnadsteori om 

egenvård. I denna teori om egenvårdsbalans finns tre olika teorier: Teorin om egenvård, 

teorin om egenvårdsbrist, teorin om omvårdnadssystem (Orem, 2001). 

 

Teorin om egenvård bygger på att människor har en inneboende förmåga och 

motivation att utvecklas och lära. Egenvårdskapaciteten är den förmåga människor har 

att upprätthålla hälsa och välbefinnande och den varierar med bland annat ålder, 

hälsotillstånd och livserfarenhet. Egenvård är enligt Orem (2001) genomförande av 

aktiviteter som människan själv tar initiativ till att självständigt utföra. Det är 

målinriktade intellektuella och praktiska handlingar för sig och närstående, syftet med 

handlingarna är att främja hälsa och välbefinnande, upprätthålla fysisk och psykisk 

funktion. Beteendet lärs in av den miljö, kultur och familj som individen formas av och 

detta beteende utvecklas sedan under hela livet. Egenvårdshandlingar är medvetna 

handlingar som motiveras av och inriktas mot bestämda mål. Målen behöver vara 

identifierade och medvetandegjorda för att kunna nås. Processen för egenvård startar 

med bedömning av situationen som leder fram till ett beslut för vad som behöver göras 

för att nå målet. I nästa steg följer de handlingar som ska utföras för att nå målet. Teorin 

om egenvårdsbrist handlar om människans krav på de behov som behöver uppfyllas för 

att dennes hälsa ska främjas. Den uttrycker varför en människa behöver omvårdnad och 

handlar om människans begränsningar i egenvårdskapacitet. Om det råder obalans 

mellan människans förmåga till egenvård och kraven på egenvård så finns ett 

omvårdnadsbehov. Teorin om omvårdnadssystem handlar om sjuksköterskans planering 

av omvårdnad och styrs av bristen i människans egenvårdskapacitet. När människan har 
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ett behov som hon inte kan uppfylla på egen hand uppstår en situation där 

sjuksköterskans uppdrag blir att kompensera patientens brist i egenvårdskapacitet. Detta 

kan uppnås via att sjuksköterskan utför åtgärder, handleder, ger stöd, skapar en miljö 

som främjar utveckling för patienten samt undervisar denne (Orem, 2001). 

  

Dorothea Orems teori om egenvård bygger på människors inneboende motivation och 

förmåga att utvecklas. Att på eget initiativ utföra handlingar som leder till hälsa och 

välbefinnande för sig som individ. Detta kopplar författarna samman med 

sjuksköterskors förmåga att hantera stress och att regelbundet utföra fysisk aktivitet som 

ett led i att uppnå hälsa och välbefinnande. 

  

4 Problemformulering 
 

Otillräcklig fysisk aktivitet hos människor är idag ett samhällsproblem och en 

bidragande orsak till sjukdomar och förtida dödsfall över hela världen. I ett flertal 

studier finns indikationer på att fysisk aktivitet främjar mentalt välbefinnande samt 

reducerar upplevd stress. Stressrelaterad ohälsa är utbredd i samhället och sömnstörning, 

minnesstörning och depression är några symtom som uppstår vid stress och utmattning. 

Otillräcklig fysisk aktivitet och upplevd stress kan vara ett problem inte bara för 

individen som drabbas, utan även den samhälleliga aspekten med sjukskrivningar och 

ökade kostnader för hälso- och sjukvård är att beakta. En av sjuksköterskans viktiga 

roller är att främja folkhälsoarbetet och att arbeta hälsoförebyggande med 

livsstilsförändring för patienter. Sjuksköterskan har en viktig roll i att vara en förebild i 

hälso- och sjukvård. Det framkommer i forskning att sjuksköterskor själva upplever 

svårigheter att orka med egna hälsofrämjande aktiviteter på fritiden. 

Författarna har vid sökningar hittat få studier som specifikt hos sjuksköterskor 

undersöker samband mellan fysisk aktivitet på fritiden, arbetsrelaterad stress och 

upplevd hälsa. Genom denna studie hoppas författarna kunna lyfta fram och tydliggöra 

detta problemområde.  

 

Föreliggande studie vänder sig både till distriktssköterskor och sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård och författarna avser båda grupperna vid benämningen 

sjuksköterskor i arbetet. 
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5 Syfte 
 

Syftet är att undersöka förekomst av och samband mellan fysisk aktivitet på fritiden, 

arbetsrelaterad stress (utmattning) och upplevd hälsa hos sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård. 

 

6 Metod 
 

6.1 Design 

 

I studien har en kvantitativ ansats använts med hjälp av enkätundersökning.  

En kvantitativ studie fokuserar på att se skillnader och samband och kartlägga dessa 

(Kristensson, 2014). Designen som valdes är en icke-experimentell tvärsnittsstudie där 

enkätundersökningen genomfördes vid ett tillfälle under en begränsad tid. Genom denna 

design finns möjligheter att undersöka samband och skillnader utifrån studiens syfte och 

resultat. Icke-experimentella studier utsätter inte människor för någon intervention 

(Polit & Beck, 2017).  

 

6.2 Urval 

 

Studien genomfördes under hösten 2018 bland distriktssköterskor och sjuksköterskor 

som arbetade i kommunal hemsjukvård i tre kommuner i södra Sverige. För att få 

tillräckligt med information så att resultatdelen blir meningsfull och tillförlitlig behövs 

minst 40 deltagare och sällan mer än 200 deltagare (Patel & Davidsson, 2011). Det 

totala antalet distriktssköterskor och sjuksköterskor som var aktivt arbetande i den 

kommunala hemsjukvården i de aktuella kommunerna och som blev tillfrågade att delta 

i studien var 138. Antalet svarande på enkätundersökningen vid deadline var 57 vilket 

gav en svarsfrekvens på 41 procent.   

Urvalet i studien är ett icke-slumpmässigt konsekutivt urval. Det innebär att alla 

sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och som under den specifika tid som 

undersökningen pågick var tillgängliga för att delta och ville delta i studien 

inkluderades (Polit & Beck, 2017). Inklusionskriterierna i studien var att deltagarna 

hade legitimation som distriktssköterskor/sjuksköterskor och arbetade i kommunal 

hemsjukvård. 
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6.3 Datainsamling 

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av självskattning i ett webbaserat 

enkätformulär. 

Fördel med enkätstudie är att den ger möjlighet att fråga en större grupp människor 

exakt samma sak. Det kräver dock att enkäten är utformad med tydligt formulerade 

frågor eftersom att följdfrågor ej kan ställas efterhand. Ytterligare fördel med 

enkätstudie är att deltagarna kan vara helt anonyma och risken för bias minskar. De 

flesta enkätstudier har bortfall, är detta stort kan det hota kvaliteten i studien genom 

exempelvis påverkan på möjligheten att generalisera resultatet (Kristensson, 2014). 

 

Författarna tog telefon och mailkontakt med enhetschefer i kommunal hemsjukvård i 

initialt två kommuner och beskrev studien och önskan om deltagande. Vid dessa samtal 

erhölls godkännande från enhetschefer till att studien fick genomföras. Efter 

överenskommelsen skickades ett skriftligt informationsbrev (bilaga A) till enhetschefer 

på respektive arbetsplats. Sedan mailade författarna ut de informationsbrev (bilaga B) 

som var ämnade till sjuksköterskorna inklusive webbaserad länk till 

enkätundersökningen. Detta mail gick till enhetschefer som sedan vidarebefordrade det 

till deltagarna. Genom detta förfarande såg författarna till att inte ha tillgång till enskilda 

deltagares mailadresser för att bevara anonymiteten. I informationen till enhetschefer 

och sjuksköterskor så belystes att de gärna fick kontakta författarna och handledare om 

de hade frågor gällande undersökningen. Datainsamlingen pågick sedan under elva 

dagar och därefter skickades påminnelse ut till deltagarna. Då svarsfrekvensen var låg 

även efter att påminnelse skickats ut kontaktades ytterligare en kommun med samma 

förfarande gällande godkännande och information till enhetschef och deltagare. Därefter 

skickades även enkätundersökningen ut till sjuksköterskor i denna tredje kommun. 

Sedan pågick datainsamlingen ytterligare elva dagar innan den avslutades.  

 

6.4 Enkät 

 

Webbenkäten i studien utformades med hjälp av de beprövade och befintliga 

frågeformulären The Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) och frågor gällande fysisk 

aktivitet som användes är tagna från LIV-projekten, vilka har utförts i samarbete med 

Högskolan för lärarutbildning, Idrottshögskolan, Karolinska Institutet, Korpen, 

Riksidrottsförbundet och Folksam. Samt fråga gällande allmän självskattad hälsa. 
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Dessa frågeformulär sammanställdes i ett nätbaserat system för undersökningar via 

Google formulär (Bilaga C). Utöver dessa befintliga formulär så efterfrågades 

bakgrundsfakta från deltagarna i form av: Ålder, kön, antal år i yrket, arbetstid på 

dygnet, antal arbetstimmar/vecka, antal hemmavarande barn. Möjlighet för deltagarna 

att lämna egna kommentarer fanns i slutet på avsnitten om förekomst av fysisk aktivitet 

och stress.  

The Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) är utvecklat i Tyskland och består av frågor 

som är utformade att mäta burnout/arbetsrelaterad stress utifrån två dimensioner, 

utmattning och oengagemang (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001). 

Dimensionerna är uppdelade i åtta frågor vardera där varje påstående har fyra 

svarsalternativ som sträcker sig från 1 (stämmer inte alls) till 4 (stämmer precis). OLBI 

mäter utmattning och oengagemang utifrån perspektivet av personens arbete och är 

utarbetat och beprövat så att det går att applicera på olika yrkesgrupper.  Den svenska 

översättningen av skalan är validerad i en population bestående av hälso- och 

sjukvårdspersonal (Peterson et al., 2011). Vid analys av frågor från mätinstrumentet 

gjordes val av ≥ 2,6 poäng för risk för utmattning och ≥ 2,25 poäng för risk för 

oengagemang. Denna gräns sattes utifrån en tidigare studie av Peterson, Bergström, 

Samuelsson, Åsberg och Nygren (2008b) där 2,6 poäng utgjorde 75:e percentilen. 

Författarna har valt att i den föreliggande studien endast redovisa den dimension som 

avser utmattning i resultatet. 

För att undersöka den interna konsistensen beräknades Cronbachs alfa för de båda 

dimensionerna med resultatet 0,77 för utmattning och 0,73 för oengagemang. 

Ett godkänt mått av Cronbach´s alfa är >0,70-0,95 och avser hur väl olika delar av ett 

test mäter samma bakomliggande begrepp. Ett för lågt värde kan innebära att frågor i ett 

instrument inte hänger samman, medan ett högt värde kan innebära att det finns 

variabler som mäter samma sak (Kristensson, 2014; Morore & Stokes, 2016; Tavakol & 

Dennick, 2011). 

 

LIV-projekten var en serie av studier vars syfte var att påvisa motionsvanor, redovisa 

fysisk aktivitet och levnadsvanor hos svenska män och kvinnor mellan år 1990–2000.  

Frågorna handlar om avsiktlig fysisk aktivitet på fritiden som överstiger 20 minuter per 

gång och under frågan motion så är frekvensen på aktivitet indelad i låg, medelhög och 

hård ansträngningsnivå med fem svarsalternativ från 1 (aldrig) till 5 (3 gånger eller fler 

per vecka). Till låg ansträngningsnivå räknas till exempel lugna promenader och 
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cykelturer. Vid medelansträngningsnivå ska det hjälpligt kunna gå att föra ett samtal 

med någon och vid hård ansträngningsnivå ska deltagaren ha hög puls och bli ansträngd 

och svettig. En fråga handlar om daglig aktivitet utan att direkt motionera, som till 

exempel städning, trädgårdsarbete och gå ut med hunden där svarsalternativen är 

indelade i 1 (är nästan inte alls fysiskt aktiv) till 4 (3 timmar eller mer per dag) 

(Engström, Ekblom, Forsberg, von Koch, & Seger, 1993). I LIV-projekten användes de 

enkätfrågor om fysisk aktivitet som författarna har valt att använda i föreliggande 

studie. Den skalan har använts i senare vetenskaplig forskning gällande fysisk aktivitet 

som till exempel i en studie av Peterson et al. (2008b). Även i ett projekt där syftet var 

att främja hälsa bland anställda inom ett flertal stora företag som pågick mellan år 

2000–2003 har frågorna om fysisk aktivitet från LIV-projektet använts (Karolinska 

Institutet, 2004). Frågorna om fysisk aktivitet är således väl beprövade och bedöms av 

författarna vara aktuella gällande att kunna mäta fysisk aktivitet även i nutid.  

 

Självskattning av hälsa utfördes med hjälp av en väl erkänd fråga om hälsa. Inom 

forskning har frågan om hälsa undersökts i en studie av Lindberg, Josephson, 

Alfredsson och Vingård (2009) där den bedömdes ha god förmåga gällande screening 

av hälsa. Frågan handlar om hur deltagarna ser på sin hälsa generellt “I allmänhet, 

skulle du vilja säga att din hälsa är?” med fem svarsalternativ som sträcker sig från 1 

(Utmärkt), 2 (Mycket god), 3 (God), 4 (Någorlunda) till 5 (Dålig) (Jylhä, 2009). 

 

6.5 Dataanalys 

 

Analys av data gjordes med hjälp av deskriptiv och analytisk statistik. Deskriptiv 

statistik används för att beskriva och sammanställa data och analytisk statistik används 

för att dra slutsatser genom att beräkna parametrar (Polit & Beck, 2017). Analyserna av 

datamaterialet gjordes med hjälp av IBM SPSS Statistics version 25. Mått som 

användes i analysen var medelvärdet, som är summan av de observerade värdena 

dividerat med antal observationer samt standardavvikelse som är ett mått på enskilda 

observationers spridning kring medelvärdet (Körner & Wahlgren, 2015).  

 

Vid jämförelse av grupper i studien, exempelvis grad av fysisk aktivitet och hälsa så 

användes Chi-två test som är ett mått på vilken statistisk signifikans som framkommer, 

det vill säga ett mått på hur stor sannolikheten är att skillnader som upptäcks beror på 

slumpen. Värdet som framkommer vid uträkningen är ett P- värde, (P=probability) som 
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är ett sannolikhetsmått. Ett statistiskt signifikant P-värde bör vara  ≤ 0.05 för att inte 

bedömas bero på slumpen (Kristensson, 2014). 

 

Författarna mätte även skillnader mellan graden av fysisk aktivitet och deltagarnas 

upplevda stress. Denna analys gjorde med hjälp av Oberoende T-test, som används för 

att mäta signifikanta skillnader utifrån två gruppers medelvärden. Denna analys 

fokuserar på att beskriva hur starka samband som finns mellan variabler snarare än att 

se orsaker till samband (Polit & Beck, 2017). 

  

Vid analysen av svaren gällande fysisk aktivitet så har författarna gjort en ny gruppering 

av fysisk aktivitet. Detta för att kunna mäta nivå av fysisk aktivitet i jämförelse med 

hälsa, hemmavarande barn, antal år i yrket och analysera eventuella samband med 

utmattning/arbetsrelaterad stress. Författarna har valt att göra grupperingen enligt Tabell 

1, utifrån enkätfrågorna om fysisk aktivitet. Det resulterar i två grupper: ”mindre fysiskt 

aktiv grupp” och ”mer fysiskt aktiv grupp”, dessa används sedan i dataanalysen och 

presenteras i studiens resultat. (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Gruppering av utförd fysisk aktivitet 

 Medelhög ansträngningsnivå 

                                       

Hård ansträngningsnivå 

                                

Fysisk 

aktivitet 

Aldrig Aldrig Mindre aktiv 

grupp 

  
Oregelbundet Oregelbundet 

1 gång per vecka 1 gång per vecka 

2 gånger per vecka 2 gånger per vecka Mer aktiv 

grupp 
3 gånger per vecka eller fler 3 gånger per vecka eller fler 
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6.6 Forskningsetiska övervägande 

 

Genomförande av etisk egengranskning (Bilaga D) är gjord och gav resultatet att inget 

behov av godkännande från en etisk kommitté behövdes (Vetenskapsrådet, 2017). 

I den inledande fasen av studien så gavs information till enhetschef som därefter gav sitt 

godkännande till att studien genomfördes i verksamheten. Denna information gavs även 

till deltagarna i studien. Informationen bestod av studiens problemområde och syfte 

samt etiska principer för deltagarnas rättigheter.  

  

Forskningsetiska principer kan benämnas som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Ejlertsson, 2012). 

Genom informationskravet så gavs deltagarna skriftlig information om studien och 

frivilligheten att delta. Samtyckeskravet uppnåddes genom att deltagarna valde att fylla i 

enkäten och skicka in. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas identitet skyddas 

genom att enkäterna var anonyma och att ingen person har tillgång till uppgifter för att 

kunna identifiera enskilda deltagare. Informationsbrevet till deltagarna innehöll även 

nyttjandekravet, genom information att uppgifterna bara användes i den aktuella 

studien. Datamaterialet kommer efter avslutad studie att raderas. Etiska risker för 

deltagarna i studien bedömdes av författarna vara låga relaterat till de forskningsetiska 

principer som har presenterats. En potentiell risk var att deltagare som inte var fysiskt 

aktiva och som kanske skulle önska att de kunde eller skulle vara det, kunde eventuellt 

känna obehag för deltagande i studien. Eftersom att frivilligheten med att delta i studien 

framkommer i informationsbrevet så tror dock författarna att denna risk är liten. Nyttan 

för sjuksköterskorna med att delta i studien kan vara känslan av att kunna bidra till 

forskning inom sin profession, och även få reflektera över hur eventuell stress och 

fysisk aktivitet påverkar individen. Detta skulle kunna ge nya insikter till vad som kan 

förbättras både för individen och även på arbetsplatsen när det gäller problemområdet 

som är presenterat. 
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7 Resultat 

 

7.1 Demografiska data 

 

Majoriteten av deltagarna, 89,5 procent, i studien var kvinnor. Det fanns en spridning i 

ålder där flest deltagare var i åldrarna 30–39 år. Drygt en fjärdedel av deltagarna hade 

arbetat 0–3 år och nästan hälften av dem hade arbetat i 10 år eller mer. Flertalet av 

deltagarna arbetade dag och kväll och arbetade 30–39 timmar per vecka. Nästan hälften 

av deltagarna i studien hade inga barn boende i hemmet. Demografiska data presenteras 

i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Demografiska data över studiedeltagare 

Sjuksköterskor                            

(n=57) 

Ålder/År % (n)   Kön % (n)  

20–29  21,1 (12)   Kvinna 89,5 (51) 

30–39  26,3 (15)  Man 10,5 (6) 

40–49 19,3 (11)    

50–59 21,1 (12)    

60- 12,3 (7)    

Totalt 100,1 (57)  Totalt 100,0 (57) 

     

Yrkesverksamma 

år % (n) 

  Arbetstid % (n)  

0–3 26,3 (15)  Dag   5,3 (3) 

4–7 15,8 (9)  Dag/kväll 84,2 (48) 

8–10   8,8 (5)  Dag/kväll/natt   7,0 (4) 

10- 49,1 (28)  Natt   3,5 (2) 

Totalt 100,0 (57)  Totalt 100,0 (57) 

     

Arbetstimmar 

per vecka % (n) 

  Antal 

hemmavarande 

barn % (n) 

 

20–29   3,5 (2)  Inga 47,4 (27) 

30–39 80,7 (46)  1 14,0 (8) 

40- 14,0 (8)  2 24,6 (14) 

Totalt 98,2 (56)  3 12,3 (7) 

Ej svarat   1,8 (1)  4-   1,8 (1) 

Totalt 100,0 (57)  Totalt 100,0 (57) 

 

 



  
 

19 

 

7.2 Självskattad hälsa 

 

Deltagarna fick i studien göra en skattning av sin allmänna hälsa. Resultatet visade att 

över hälften av deltagarna, 56 procent, skattade sin hälsa som ”mycket god”. Ingen 

skattade sin hälsa som dålig. De deltagare som skattade sin hälsa ”utmärkt”, ”mycket 

god” och ”god” utgör tillsammans 93 procent av deltagarna i studien. (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Självskattad hälsa 

I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är? 

Utmärkt 

% (n) 

Mycket god 

% (n) 

God 

% (n) 

Någorlunda 

% (n) 

Dålig 

% (n) 

11,0 (6) 56,0 (32) 26,0 (15) 7,0 (4) 0,0 (0) 

 

7.3 Förekomst av fysisk aktivitet 

 

Deltagarna fick svara på i vilken utsträckning som de är fysiskt aktiva, både gällande 

antal gånger per vecka, samt på vilka ansträngningsnivåer. På medelhög 

ansträngningsnivå uppgav 52,6 procent (n=30) av deltagarna att de var fysiskt aktiva 2–

3 ggr i veckan eller mer samt vid hård ansträngningsnivå uppgav 46,4 procent (n=26) att 

de var fysiskt aktiva 2–3 ggr i veckan eller mer. (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Förekomst av fysisk aktivitet 

Motion Låg 

ansträngningsnivå  

% (n)   

Medelhög 

ansträngningsnivå 

% (n) 

Hård 

ansträngningsnivå 

% (n) 

    

Aldrig     1,8 (1)     7,0 (4) 17,9 (10)  

    

Oregelbundet   12,3 (7)    28,1 (16)  30,4 (17)  

    

1 gång per 

vecka 

  10,5 (6)    12,3 (7)    5,4 (3)  

    

2 gånger per 

vecka 

    3,5 (2)    29,8 (17)   26,8 (15)  

    

3 gånger eller 

fler per vecka 

  71,9 (41)    22,8 (13)   19,6 (11)  

    

Totalt 100,0 (57)  100,0 (57)   100,1 (56)  
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7.4 Daglig aktivitet 

 

Deltagarna redogjorde för hur fysiskt aktiva de är per dag utanför arbetet utan att 

avsiktligt motionera och 68,4 procent av deltagarna utförde denna typ av daglig fysisk 

aktivitet 1–2 timmar per dag. (Tabell 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Självskattning av arbetsrelaterad stress 

 

Resultatet för de frågor i OLBI som avser utmattning redovisas i Tabell 6. En 

dikotomisering av svarsalternativen har gjorts och resultatet redovisas separat för de 

som svarat Stämmer inte alls eller Stämmer inte särskilt bra, respektive de som svarat  

Stämmer ganska bra eller Stämmer precis. Över hälften av deltagarna (n=29) upplever 

att det finns dagar de är trötta redan innan de går till arbetet. Påfrestningar i arbetet 

klarar majoriteten av deltagarna (n=52) bra och 81 procent (n=46) hinner gott och väl 

med sina arbetsuppgifter. Merparten av deltagarna (n=48) känner sig starka och säkra i 

sitt arbete. Lust och ork till fritidsaktiviteter efter arbetet har 69 procent (n=39) av 

deltagarna.  

Tabell 5. Förekomst av daglig aktivitet 

Daglig aktivitet % (n) 

  

Är nästan inte alls fysiskt 

aktiv 
   1,8 (1) 

Mindre än en halvtimme 

per dag 

 12,3 (7) 

1–2 timmar per dag  68,4 (39) 

3 timmar eller mer per 

dag 

 17,5 (10) 

Totalt 100,0 (57) 
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Tabell 6. Självskattning för utmattning enligt OLBI 

1= (Stämmer inte alls + Stämmer inte särskilt bra)  

2= (Stämmer ganska bra + Stämmer precis) 

 1  

% (n) 

2  

% (n) 

Det finns dagar då jag känner mig 

trött redan innan jag går till arbetet 

49,0 (28) 51,0 (29) 

   

Jag behöver mer tid för avkoppling nu 

än tidigare för att återhämta mig från 

arbetet 

54,0 (31) 46,0 (26) 

   

Jag klarar påfrestningarna i mitt 

arbete bra 

  9,0 (5) 91,0 (52) 

   

På jobbet känner jag mig ofta 

känslomässig urlakad 

80,0 (46) 20,0 (11) 

   

Efter jobbet har jag vanligtvis lust och 

ork för mina fritidsaktiviteter 

31,0 (18) 69,0 (39) 

   

Efter jobbet känner jag mig ofta trött 

och utsliten 

60,0 (34) 40,0 (23) 

   

Normalt hinner jag gott och väl med 

mina arbetsuppgifter 

19,0 (11) 81,0 (46) 

   

I mitt arbete känner jag mig stark och 

säker 

16,0 (9) 84,0 (48) 

 

7.6 Utmattning/Arbetsrelaterad stress  

 

Utifrån frågeformuläret Oldenburg Burnout Inventory, OLBI, mättes deltagarnas 

upplevelse av arbetsrelaterad stress. Vid analysen mättes upplevelse av arbetsrelaterad 

stress utifrån dimensionen risk för utmattning. Medelvärdet för risk för utmattning är i 

studien 2,2 poäng, och det var 17,5 procent (n=10) som hade ≥ 2,6 poäng vilket 

indikerar risk för utmattning. Övriga 47 deltagare hade < 2,6 och anses ej vara i riskzon 

för utmattning enligt OLBI. (Tabell 7). 
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Tabell 7. Utmattning/Arbetsrelaterad stress 

Risk för utmattning enligt OLBI (n=57) 

Medelvärde 2,21 

Median 2,13 

Standardavvikelse  0,44 

 

7.7 Fysisk aktivitet och hälsa  

 

Skillnader i uppskattad hälsa mättes genom Chi-två test mellan den grupp som var mer 

fysiskt aktiv (≥2ggr/vecka på medel och hård ansträngningsnivå) och den grupp som var 

mindre fysiskt aktiv (Aldrig, oregelbundet eller 1ggr/vecka på medel och hård 

ansträngningsnivå). Resultatet visade statistiskt signifikanta skillnader gällande 

deltagarnas skattning av hälsa och i vilken utsträckning de är fysiskt aktiva (p = 0,013). 

Av deltagarna i gruppen mer fysiskt aktiva uppgav 81 procent (n=30) att deras hälsa är 

utmärkt/mycket god, jämfört med den mindre fysiskt aktiva gruppen där 40 procent 

(n=8) skattade sin hälsa som utmärkt/mycket god. (Tabell 8). 

 

Tabell 8. Skillnader gällande deltagarnas skattning av hälsa och i vilken utsträckning de är 

fysiskt aktiva (p = 0,013) 

I allmänhet, skulle 

du vilja säga att din 

hälsa är? 

Mindre fysiskt 

aktiv grupp  

% (n) 

Mer fysiskt  

aktiv grupp  

 % (n) 

Totalt 

  

% (n) 

Utmärkt   10,0  (2)   10,8  (4)   10,6  (6) 

Mycket god   30,0  (6)   70,3 (26)   56,1  (32) 

God   50,0 (10)   13,5  (5)   26,3  (15) 

Någorlunda   10,0  (2)     5,4  (2)     7,0  (4) 

Totalt 100,0 (20) 100,0 (37) 100,0  (57) 
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7.8 Fysisk aktivitet och hemmavarande barn 

 

Genom Chi-två test framkom statistiskt signifikanta skillnader gällande antal 

hemmavarande barn och i vilken utsträckning deltagarna är fysiskt aktiva (p = 0,021). 

I gruppen mindre fysiskt aktiva hade 35 procent (n=7) av deltagarna 3 eller fler barn i 

jämförelse med mer fysiskt aktiva gruppen där 2,7 procent (n=1) hade 3 eller fler barn. I 

den fysiskt mer aktiva gruppen hade 51,4 procent (n=19) inga barn jämfört med mindre 

fysiskt aktiva gruppen där 40 procent (n=8) inte hade några barn. (Tabell 9).  

 
Tabell 9. Skillnader gällande i vilken utsträckning deltagarna är fysiskt aktiva och antal 

hemmavarande barn (p = 0,021) 

Antal 

hemmavarande barn 

Mindre fysiskt  

aktiv grupp  

% (n) 

Mer fysiskt aktiv 

grupp  

% (n) 

Totalt 

 

% (n) 

Inga   40,0 (8)    51,4 (19)   47,4  (27) 

1   10,0 (2)    16,2  (6)   14,0  (8) 

2   15,0 (3)    29,7  (11)   24,6  (14) 

3 eller flera   35,0 (7)      2,7  (1)   14,0  (8) 

Totalt 100,0 (20) 100,0  (37) 100,0  (57) 

 
7.9 Fysisk aktivitet och yrkesverksamma år 

 

Genom Chi-två test framkom inga statistiskt signifikanta skillnader mellan antal 

yrkesverksamma år som sjuksköterska och graden av fysisk aktivitet (p  = 0,95). (Tabell 

10).  

Tabell 10. Skillnader gällande i vilken utsträckning deltagarna är fysiskt aktiva och antal 

yrkesverksamma år (p  = 0,95) 

Yrkesverksamma 

år som 

sjuksköterska 

Mindre fysiskt  

aktiv grupp  

% (n) 

Mer fysiskt 

aktiv grupp  

% (n) 

Totalt 

 

% (n) 

0–3   30,0 (6)   24,3  (9)   26,3 (15) 

4–7   15,0 (3)   16,2  (6)   15,8  (9) 

8–10   10,0 (2)     8,1  (3)     8,8  (5) 

10-   45,0 (9)   51,4 (19)   49,1 (28) 

Totalt 100,0 (20) 100,0 (37) 100,0 (57) 
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7.10 Sambandsanalys fysiskt aktivitet och utmattning/arbetsrelaterad 
stress 

 

En analys med hjälp av Oberoende T-test visade ingen statistiskt signifikant skillnad 

avseende utmattning/arbetsrelaterad stress mellan de deltagare som uppgav en högre 

grad av fysisk aktivitet jämfört med de som uppgav en lägre grad (p= 0,40).  

 

7.11 Deltagarnas egna kommentarer  

 

”Viktigt att hålla igång oavsett vilken typ av fysisk aktivitet” 

”Jag tror att jag skulle, både hinna och orka motionera mer än jag gör. Fast det handlar 

mer om intresse och inställning” 

”Jag känner mig inte stressad men i vissa situationer gör man det tillfälligt tills att man 

hittar en bra lösning” 

”När jag jobbade i Landstinget upplevde jag ohälsosam stress varje dag. Domningar i 

ansiktet, svimningskänsla och oro. Nu har jag bytt arbetsgivare och mitt liv har blivit 

mycket trevligare. Jag orkar vara trevlig mot familj och barn :-)” 

”Jobbade tidigare på sjukhuset, sen jag bytte till kommunen känner jag mindre stress 

och har betydligt mer ork kvar efter jobbet till familj och träning” 

 

8 Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion  

 

8.1.1 Design 

 

Författarna har valt att använda en kvantitativ ansats eftersom studiens syfte var att 

undersöka förekomst av och samband mellan fysisk aktivitet, utmattning/arbetsrelaterad 

stress och hälsa, varvid denna ansats ansågs av författarna bäst skulle kunna ge 

statistiskt säkerställda svar. Kvantitativ forskning belyser frågor som: Hur mycket, hur 

många, hur ofta och i vilken grad (Patel & Davidsson, 2011). Eftersom studien pågick 

under kort tid valde författarna att använda tvärsnittsstudie som design, 

enkätundersökningen utfördes vid ett tillfälle under en begränsad tid. Enligt 

Kristenssson (2014) ger denna design en bild av verkligheten här och nu, kartlägger 

samband och jämförelser utan författarnas tolkning. Nackdelen med tvärsnittsstudie är 
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att det inte går att uttala sig om kausalitet, det vill säga att det inte går att mäta om en 

variabel direkt påverkar en annan variabel (Kristenssson, 2014). 

 

8.1.2 Urval 

 

Författarna valde att inkludera sjuksköterskor och distriktssköterskor från tre kommuner 

i studien för att få tillräckligt med svar på enkäten och en geografisk spridning. Genom 

att inkludera olika enheter geografiskt anser författarna att de minskar risken att en 

enhets tillfälliga arbetsbelastning skulle vara underlag för hela studieresultatet. En viktig 

aspekt är att insamlad information ska leda till generaliserbara slutsatser som gäller för 

hela den avsedda populationen (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Urvalet i 

föreliggande studie tolkas av författarna representera populationen för sjuksköterskor 

och distriktssköterskor som arbetar i kommunal hemsjukvård i Sverige. Relativt stor 

spridning i ålder och yrkesverksamma år hos deltagarna i föreliggande studie borde 

även styrka slutsatser gentemot övriga landet. Dock så är svarsfrekvensen i föreliggande 

studie inte så hög, antal svarande blev slutligen 57 och gav en svarsfrekvens på 41 

procent. Detta måste tas i beaktande eftersom att det kan påverka generaliserbarheten, 

enligt Kristensson (2014) kan ett stort bortfall innebära en risk att urvalet tappar sin 

representativitet och därigenom påverkas möjligheten att generalisera (Kristensson, 

2014). Utifrån låg svarsfrekvens i föreliggande studie tolkar författarna att studien inte 

är generaliserbar.  

 

8.1.3 Datainsamling  

 

Datainsamling i denna studie har skett genom en webbenkät. Fördelarna som författarna 

såg med en enkätstudie via webbenkät var att en större grupp av individer kunde 

tillfrågas, samt att deltagarna kunde vara helt anonyma. Genom att skicka en länk till 

deltagarna via enhetschef för att enkelt kunna öppna frågeformuläret i ett mail gavs 

deltagarna möjlighet att själva bestämma när de hade tid att genomföra enkäten i lugn 

och ro. Författarna hade på detta sätt ingen tillgång till deltagarnas mailadresser 

eftersom att länken till enkäten skickades ut av respektive enhetschef. Enhetscheferna 

hade ingen tillgång till enkätsvar och kunde inte se vilka sjuksköterskor som svarade på 

enkäten. En av kommunerna lades till i ett senare skede och att dessa nytillkomna 

deltagare hade en vecka mindre i svarstid kan påverka svarsfrekvensen negativt anser 

författarna. Kristensson (2014) belyser att med längre rekryteringstid av deltagare 

reduceras risken för en skevhet i urvalet.  
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I föreliggande studie var det externa bortfallet 59 procent. De flesta enkätstudier har ett 

bortfall som kan vara olika stort, det viktiga är att det inte påverkar studien med risk för 

att urvalet tappar sin representativitet eller att mätinstrumentet inte går att använda 

(Kristensson, 2014). Bidragande orsak enligt författarna till det externa bortfallet kan 

vara att studien utfördes en vecka efter avslutade semestrar, personal har troligtvis andra 

uppgifter att prioritera efter ledighet. Författarna har även reflekterat kring att de 

sjuksköterskor som upplever att de inte är fysiskt aktiva eller upplever sig stressade 

kanske inte väljer att svara på denna enkät. Kanske att problemområdet som 

presenterades för dem gjorde att de valde att avstå. Risken är då att det finns ett 

systematiskt bortfall bland deltagarna.  Ett sätt att värdera om bortfallet inte påverkar 

resultatet är att göra en bortfallsanalys, där bortfallet jämförs med de som har deltagit 

för att utröna om det finns skillnader mellan grupperna (Kristensson, 2014). I 

föreliggande studie anser författarna att det hade varit av intresse att göra en 

bortfallsanalys, detta var dock inte möjligt eftersom att deltagandet är anonymt.  

 

8.1.4 Enkät  

 

Författarna fann inget instrument att använda i sin helhet som svarade mot syftet. Därav 

valdes flera ut som kunde mynna ut i en enkät som överensstämmer med syftet. 

Författarna upplevde att en anpassad enkät var lätt att utforma i Google formulär med 

utgångspunkt från de frågor som matades in manuellt utifrån följande valda 

mätinstrument: The Oldenburg Burnout Inventory OLBI, frågor gällande fysisk aktivitet 

som är tagna från LIV-projektet, fråga gällande allmän självskattad hälsa samt allmänna 

frågor och kommentarsfält för fritext. 

Resultatet i föreliggande studie visade på ett lågt internt bortfall, fyra missade svar 

gällande förekomst av stress samt två missade svar på förekomst av fysisk aktivitet av 

57 deltagare. Nackdel med en enkät kan vara att den uppfattas svår att tolka och detta då 

genererar i frågor som ej besvaras med stort internt bortfall som resultat (Kristensson, 

2014). Författarna bedömer att kvaliteten på använd enkät är god utifrån lågt internt 

bortfall. Reliabiliteten kan diskuteras utifrån om deltagarna uppfattar frågor i en enkät 

på samma sätt (Henricsson, 2012). Frågorna från OLBI har i statistisk mätning i SPSS 

av Cronbachs alfa visat resultat inom godkända värden vilket styrker reliabiliteten i 

föreliggande studie.   
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Frågor från LIV-projektet användes för att få svar på förekomst av fysisk aktivitet hos 

deltagarna. Frågorna från LIV-projektet är väl beprövade i tidigare forskning och ansågs 

därav av författarna ha en hög validitet för det syfte det var avsett att mäta. Författarna 

föreställer sig att ett frågeformulär riktat mot antal minuter per vecka istället för antal 

dagar per vecka möjligtvis hade kunnat visa på mer specifika resultat av förekomst av 

fysisk aktivitet. Om så var fallet kunde resultatet mer fördelaktigt vidare jämföras med 

rekommenderade 150 minuters fysisk aktivitet per vecka (Folkhälsomyndigheten, 

2013).  

 

Självskattning av hälsa rekommenderas för användning i studier där jämförelse mellan 

populationer görs och beskrivs som ett mått som omfattar flera dimensioner av hälsa 

(Jylhä, 2009). Frågan “I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är?” som används i 

studien är erkänd inom forskning och bedöms ha god förmåga att användas i screening 

gällande hälsa (Lindberg et al., 2009). Utifrån detta ansåg författarna att frågan om 

allmän hälsa var aktuell för studien och dess syfte. 

 

För att möjliggöra för deltagarna att uttrycka sina åsikter i text, lade författarna till en 

öppen fråga för egna kommentarer i slutet på avsnitten om förekomst av fysisk aktivitet 

och stress. De egna kommentarer som framkom från deltagarna gav nyanser och 

förklaringar till svar på frågor i enkäten. 

 

8.1.5 Dataanalys 

 

Det mest fördelaktiga är att mata in enkätsvar i ett dataprogram (Henricson, 2012). För 

denna studie valdes IBM SPSS Statistics version 25 och författarna förde tillsammans in 

enkätsvar i statistikprogrammet för att säkerställa att inga siffror skulle fela. Enkätsvar 

kunde då samtidigt granskas och diskuteras gemensamt. Vid analys av OLBI 

kategoriseras frågorna från de två dimensionerna i OLBI formuläret utifrån utmattning 

och oengagemang. Författarna valde dock att i föreliggande studie endast använda 

dimensionen utmattning i resultatet, detta ansågs överensstämma mest utifrån syftet om 

utmattning/arbetsrelaterad stress. Demerouti et al. (2003) beskriver dimensionen 

utmattning av att inte mäkta med arbetet, en stark känsla att behöva vila och fysisk 

trötthet. Dimensionen oengagemang beskrivs som en mer omfattande och intensiv 

distansering av arbetet.  
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För att kunna analysera skillnader i förekomsten av fysisk aktivitet så har författarna 

valt att dela in fysisk aktivitet i två grupper utifrån intensitet och antal gånger per vecka 

aktivitet utförs. Detta resulterade i en mindre fysiskt aktiv och en mer fysiskt aktiv 

grupp. (Tabell 1.) Aktivitetens intensitet är en viktig faktor vid fysisk aktivitet, som 

också påverkar graden av energiförbrukning (Statens Folkhälsoinstitut, 2006). 

Författarna är medvetna om svårigheten med att mäta fysisk aktivitet. Risken med att 

göra en indelning av förekomst av fysisk aktivitet kan vara att den exakta förekomsten 

både genom antal minuter eller intensitet är svår att fånga. Utifrån informationen från 

mätinstrumentet om fysisk aktivitet (Engström et al., 1993) och mot tidigare forskning 

som menar att måttlig och hög intensitet kan kombineras på flertal vis och spridas under 

veckans dagar (Socialstyrelsen, 2011b; YFA, 2011; World Health Organization [WHO], 

2010) så väljer författarna denna indelning. 

 

I föreliggande studie har författarna valt att undersöka sjuksköterskors fysiska aktivitet 

på fritiden. Anledning till denna begränsning är en önskan att undersöka den avsiktligt 

egen valda fysiska aktiviteten som deltagarna utövar, då förekomst av fysisk aktivitet på 

arbetet i större utsträckning inte är något deltagarna alltid kan välja att utföra eller välja 

bort.  

 

8.1.6 Forskningsetiska övervägande  

 

Författarna bedömer att föreliggande studie är icke- experimentell och enligt Polit och 

Beck (2017) utsätts inte människor för någon intervention i icke-experimentella studier. 

Författarna anser att deltagarna i studien inte utsätts för någon intervention eller annan 

påverkan genom att deltagarna befinner sig i sin naturliga miljö och ej träffar 

författarna. 

  

Informationsbrevet till sjuksköterskorna gav upplysning om samtyckeskravet och 

utifrån detta kunde de välja att fylla i enkäten och delta eller avstå att svara på enkäten 

och ej vara delaktig i studien. Med en anonym webbenkät fanns inte valet att avbryta 

deltagandet i studien då enskilda svar ej gick att spåra och plockas bort. Detta anser 

författarna dock inte utgöra någon risk för deltagarna eftersom att svaren är anonyma. 
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8.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka förekomst av och samband mellan fysisk aktivitet 

på fritiden, arbetsrelaterad stress (utmattning) och upplevd hälsa hos sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård. 

 

Sjuksköterskorna i studien är till stor del fysiskt aktiva på olika ansträngningsnivåer och 

skattar generellt sin allmänna hälsa högt. Det framkommer att de deltagare som skattar 

sin hälsa högt också är fysiskt aktiva i högre grad. Resultatet i föreliggande studie visar 

att 17,5 procent av deltagarna bedöms vara i riskzon för utmattning/arbetsrelaterad 

stress. Inget statistiskt samband påvisas dock mellan grad av fysisk aktivitet och 

utmattning/arbetsrelaterad stress. 

 

8.2.1 Självskattad hälsa 

 

Resultatet av deltagarnas självskattning av allmän hälsa visar på en upplevd god hälsa, 

93 procent skattar sin hälsa som ”utmärkt”, ”mycket god” eller ”god”. Självskattad 

hälsa är en subjektiv bedömning och deltagarna kan väga in både fysiska och psykiska 

aspekter (Jylhä, 2009). I föreliggande studie är förekomsten av fysisk aktivitet på olika 

ansträngningsnivåer och daglig aktivitet generellt hög, detta fynd tolkar författarna kan 

ha ett samband med deltagarnas höga självskattning på hälsa. I en studie av Granger et 

al. (2017) påvisas att de människor som utövar fysisk aktivitet i hög grad också skattar 

sin hälsa som god. Berglund et al. (2000) betonar att levnadsvanor såsom motionsvanor 

påverkar hur individen skattar sin hälsa. Resultatet i föreliggande studie visar statistiskt 

signifikanta skillnader i självskattad hälsa och i vilken utsträckning deltagarna är fysiskt 

aktiva. Av deltagarna i gruppen mer fysiskt aktiva uppgav 81 procent (n=30) att deras 

hälsa är utmärkt/mycket god, jämfört med den mindre fysiskt aktiva gruppen där 40 

procent (n=8) skattade sin hälsa som utmärkt/mycket god. Enligt Lindwall et al. (2014) 

upplevde sjuksköterskor som utförde en högre grad av fysisk aktivitet på fritiden att de 

hade god till mycket god hälsa. Jylhä (2009) påtalar att forskningen inte har någon 

kontroll över vilka dimensioner av hälsa som individen väger in i sin skattning. Utifrån 

föreliggande studies resultat som visar på en högre grad av fysisk aktivitet hos de 

deltagare som skattar sin hälsa högt så tolkar författarna att fysisk aktivitet är en 

dimension som deltagarna väger in i sin skattning av hälsa. Majoriteten av deltagarna 

har en upplevelse av god hälsa, detta tolkar författarna kunna bidra till en ökad 
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motivation till att utföra handlingar som till exempel fysisk aktivitet. Orem (2001) 

beskriver att egenvård handlar om att på eget initiativ utföra handlingar som leder till 

hälsa och välbefinnande för sig som individ.  

En annan aspekt som författarna vill lyfta är att de deltagare som inte upplever sin hälsa 

så god kanske känner så på grund av att de inte har möjlighet eller klarar av att ägna sig 

åt fysisk aktivitet i samma utsträckning. Det är dock viktigt att betona att föreliggande 

studie är en tvärsnittsstudie där samband och jämförelser kan ses men det går inte att 

uttala sig om kausalitet. 

 

8.2.2 Fysisk aktivitet 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att 65 procent av deltagarna är fysiskt aktiva på 

medelhård ansträngningsnivå 1- 3 eller fler gånger per vecka och drygt hälften av 

deltagarna är fysiskt aktiva på hård ansträngningsnivå 1- 3 eller fler gånger per vecka. 

På låg ansträngningsnivå är 85 procent fysiskt aktiva 1–3 eller fler gånger per vecka. 

Majoriteten av deltagarna är även dagligt aktiva utan att avsiktligt motionera i 1–3 

timmar eller mer. Författarna tolkar utifrån detta resultat att sjuksköterskorna i studien 

är fysiskt aktiva i stor utsträckning och att ansträngningsnivåerna varierar. Det som 

författarna tror kan vara bidragande till att sjuksköterskor är fysiskt aktiva i stor 

utsträckning är den kunskap som de besitter utifrån sin profession. Flertal studier visar 

att sjuksköterskor har god kunskap om de positiva hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger 

(Blake et al., 2016; Henwood et al., 2012; Torquati et al., 2016). Författarna tolkar även 

att de kunskaper som sjuksköterskor har kring att främja fysisk aktivitet kan vara en 

bidragande orsak till “att leva som man lär” och att det då också lättare går att applicera 

i sitt dagliga arbete med att motivera patienter till hälsofrämjande val.  

 

Författarna vill lyfta fram att sjuksköterskans fysiska aktivitet leder till ökad hälsa för 

denne som individ men också den samhälleliga aspekten. De kan införliva fysisk 

aktivitet och dess positiva effekter för sina patienter och genom detta bidra till att stärka 

folkhälsan. Forskning visar att sjuksköterskor som för egen del ser fördelar med fysisk 

aktivitet arbetar mer hälsofrämjande med fysisk aktivitet gentemot patienter (Esposito 

& Fitzpatrick, 2011). I distriktssköterskans kompetensbeskrivning utfärdad av Svensk 

Sjuksköterskeförening (2008) betonas vikten av kompetens i hälsofrämjande arbete för 

att kunna stärka patienter till att uppnå god hälsa. Orem (2001) betonar i sin teori om 

egenvård att människor har en inneboende förmåga att utvecklas och lära. Beteendet 
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lärs in av den miljö som individen formas av och det sker även en utveckling genom 

hela livet (Orem, 2001). Författarna tror att sjuksköterskans kunskap kring fysisk 

aktivitet och dess positiva effekter ger en motivation och mål med utförandet. Detta kan 

göra det lättare att upprätthålla den fysiskt aktiva livsstilen både för sjuksköterskans 

egen personliga del men även i arbetet med att främja egenvård hos patienter. I Orems 

(2001) teori om egenvård beskrivs egenvårdskapaciteten som människors egen förmåga 

att upprätthålla hälsa och välbefinnande genom att utföra egenvårdshandlingar som 

motiveras av och inriktas mot bestämda mål.  

 

Av deltagarna i studien utförde 85 procent daglig aktivitet såsom trädgårdsarbete, 

hundpromenad, städning och cykling 1–3 timmar per dag. Detta är aktivitet som inte har 

fysisk träning som avsiktligt mål men som författarna ändå tolkar att den kan kopplas 

samman med deltagarnas höga skattning på allmän hälsa. Forskning finns som styrker 

att långvarigt stillasittande är starkt kopplat till ett flertal sjukdomar som till exempel 

hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes (Ekblom, Ekblom & Hellénius, 2010; 

Socialstyrelsen, 2011a; World Health Organization [WHO], 2010; World Health 

Organization [WHO], 2015). Författarnas föreställning är att eftersom deltagarna i hög 

grad utför daglig aktivitet så minskas stillasittande och risk för att drabbas av sjukdomar 

som kan leda till ohälsa. 

 

Det framkommer att det finns statistiskt signifikanta skillnader i antal hemmavarande 

barn och nivå av fysisk aktivitet. Deltagare som uppgav att de inte hade några 

hemmavarande barn skattade sig som mer fysiskt aktiva på fritiden, medan de som hade 

tre eller fler barn var flest representerade i gruppen mindre fysisk aktiva. Författarna har 

en föreställning att tidsbrist kan ligga bakom detta resultat genom att barnens och 

familjens aktiviteter går före egen möjlighet till fysisk aktivitet. Torquati et al. (2016) 

framhåller denna aspekt att familjens och barnens aktiviteter kan vara en hindrande 

faktor till att utföra fysisk aktivitet. Författarna ser även den ekonomiska aspekten som 

en orsak till att sjuksköterskor med hemmavarande barn inte är fysiskt aktiva i samma 

utsträckning. Det finns kanske inte utrymme ekonomiskt och då går barnens aktiviteter 

först, vilket också styrks i ett flertal studier (Blake et al., 2016; Malik et al., 2011; 

Thacker et al., 2016; Torquati et al., 2016). 
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8.2.3 Utmattning/arbetsrelaterad stress 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att 17,5 procent av deltagarna bedöms vara i 

riskzon för att drabbas av utmattning kopplat till arbetsrelaterad stress. En nationell 

studie visar att 80 procent av sjuksköterskorna uttrycker en känsla av låg kontroll med 

små påverkansmöjligheter vilket har visat sig utgöra en riskfaktor för symtom på 

utmattning (Gustavsson et al., 2015).  I en annan kommun i Sverige undersöktes också 

arbetsrelaterad stress med 50 deltagande sjuksköterskor, resultatet visade dock att 

endast två procent skattat sig i riskzon för utmattning (Juthberg, Eriksson, Norberg & 

Sundin, 2010). Detta föranleder författarna att göra tolkningen att förekomsten av risk 

för utmattning/arbetsrelaterad stress är relativt hög i föreliggande studie. Tidigare 

studier lyfter att sjuksköterskor med höga krav och hög belastning med samtidigt liten 

möjlighet att påverka sin arbetssituation skattar sin upplevelse av stress hög (Joice et al., 

2012; Johnston et al., 2013).  

 

Trots relativt hög förekomst av risk för utmattning/arbetsrelaterad stress i föreliggande 

studie visar resultatet samtidigt att 80 procent av deltagarna sällan känner sig 

känslomässigt urlakade på jobbet. Resultat visar även på att 91 procent (n=52) av 

sjuksköterskorna upplever att de klarar påfrestningar bra och 84 procent (n=48) känner 

sig starka och säkra i sitt arbete samt 81 procent (n=46) hinner gott och väl med sina 

arbetsuppgifter. Karasek och Theorell (1990) beskriver att kontroll avser hur stort 

besluts- och handlingsutrymme arbetstagare har i arbetet. Författarnas uppfattning är att 

arbetet i kommunal hemsjukvård är självständigt och att sjuksköterskan är sin egen 

arbetsledare med stora möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter. Detta tror 

författarna kan bidra till att sjuksköterskorna upplever att de har kontroll över sin 

arbetssituation men det förutsätter även att det finns en balans mellan krav och resurser. 

Resultatet i studien med risk för utmattning/arbetsrelaterad stress kan tyda på att kraven 

överstiger de resurser sjuksköterskorna har att tillgå. Arbetsmiljöverkets 

författningssamling (2015:4) betonar vikten av att arbetsbelastning regleras av 

arbetsgivaren så att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte 

ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning (Arbetsmiljöverket, 2015). Drevenhorn 

(2017) betonar att sjuksköterskans arbete i kommunal hemsjukvård består i att 

självständigt ha ansvar för att planera, utföra och delegera arbetsuppgifter. Att som 

arbetstagare utsättas för rimliga krav för att orka med ger en god balans på arbetet och 
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ökar möjligheten för människor att må bra under yrkeslivet vilket ger en positiv 

inverkan även på privatlivet (Nationella Folkhälsokommittén, 2000). 

 

8.2.4 Samband fysisk aktivitet och utmattning/arbetsrelaterad stress 

 

I resultatet framkom ingen statistiskt signifikant skillnad avseende risk för 

utmattning/arbetsrelaterad stress mellan de deltagare som uppgav en högre grad av 

fysisk aktivitet jämfört med de som uppgav en lägre grad. Institutet för stressmedicin 

(ISM) har dock påvisat att stressnivån minskar hos individer som utför lätt till måttlig 

fysisk aktivitet (Jonsdottir et al., 2010). Det finns ett flertal tidigare studier som styrker 

samband mellan utmattning/arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet men det finns 

även forskning som ej påvisar samband. Lindwall et al. (2014) styrker den positiva 

förändringen som ses hos individer som har blivit mer fysiskt aktiva på fritiden med 

färre påvisade symtom på burnout, ångest och depression. Peterson et al. (2008a) visar 

resultat där de deltagare som upplevde utmattningssymtom uppgav en lägre grad av 

fysisk aktivitet. Naczenski et al. (2017) poängterar dock att graderingen av fysisk 

ansträngning varierar i olika studier och det är fortfarande oklart vilken typ, intensitet 

och frekvens av fysisk aktivitet som är mest effektiv för att reducera 

utmattningssymtom. Ochentel, Humphrey och Pfeifer (2018) menar i sin 

litteraturöversikt att det inte går att styrka det vitt spridda påståendet att fysisk aktivitet 

är en framgångsfaktor för att lindra utmattningssymtom. Resultatet grundar sig 

dessutom på ett stort urval av olika aktiviteter, som gör det svårt att mäta samband. Men 

de föreslår ändå fysisk aktivitet som en del i behandling mot utmattningssymtom 

(Ochentel et al., 2018). Eriksen och Bruusgaard (2004) visar i sin studie att det inte 

finns samband som påvisat att pågående utmattningssymtom kan reduceras med hjälp 

av fysisk aktivitet.  

 

Författarna tolkar att orsaker till att ingen statistisk signifikant skillnad framkom mellan 

grad av fysisk aktivitet och risk för utmattning/arbetsrelaterad i föreliggande studie kan 

bero på att deltagarna generellt upplevs må väl. Majoriteten av deltagarna i föreliggande 

studie är i stor utsträckning fysiskt aktiva på olika ansträngningsnivåer. Svarsfrekvensen 

är dock relativt låg och urvalet relativt litet och som författarna tidigare har reflekterat 

kring kan det vara så att det är de som ägnar sig åt fysisk aktivitet som har svarat i högre 

utsträckning. Författarna tar också i beaktning att de som upplever en högre grad av 
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utmattning/arbetsrelaterad kanske inte svarar på enkäten på grund av att det kan 

uppfattas som en ytterligare belastning för dem. 

 

8.3 Slutsats 

 

Författarnas föreställning är att arbetet i kommunal hemsjukvård är självständigt och att 

sjuksköterskan har möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter vilket tros bidra till en 

upplevelse av att ha kontroll över sin arbetssituation. Sjuksköterskorna i studien 

upplever att de klarar påfrestningar i arbetet bra och gott och väl hinner med sina 

arbetsuppgifter. Detta tolkar författarna bidra till välmående sjuksköterskor både i privat 

och yrkesliv, och i föreliggande studie skattar majoriteten av dem även generellt sin 

upplevda hälsa god. Samtidigt visar resultatet i studien på en relativt hög förekomst av 

risk för utmattning vilket tyder på att det kan finnas obalans mellan krav och resurser. 

De mer fysiskt aktiva skattar sin hälsa högre än dem som är mindre fysiskt aktiva, vilket 

föranleder författarna att tro att hälsa och fysisk aktivitet kan kopplas samman. 

Sjuksköterskornas upplevelse av god hälsa kan bidra till en motivation och ork att 

genomföra fysisk aktivitet och i studien utförs fysisk aktivitet i stor utsträckning med 

varierande ansträngningsnivåer. Bidragande till utförandet av fysisk aktivitet på fritiden 

tros vara den kunskap som sjuksköterskor bland annat besitter utifrån sin profession och 

som även går att applicera i det dagliga arbetet med att motivera patienter till 

hälsofrämjande val. Sjuksköterskorna utför även daglig aktivitet på lägre intensitetsnivå 

med följden att stillasittande minskas och i sin tur minskas risken att drabbas av 

sjukdomar som kan leda till ohälsa. Lägre självskattning av hälsa kopplas samman med 

lägre fysisk aktivitetsnivå vilket kan ha samband med att inte ha möjlighet eller klara av 

att ägna sig åt fysisk aktivitet i samma utsträckning. 

 

I föreliggande studie har följande framkommit:   

• Sjuksköterskor är fysiskt aktiva på fritiden i stor utsträckning men inom olika 

grader av ansträngningsnivå. 

• Inom kommunal hemsjukvård skattar majoriteten av sjuksköterskorna sin 

allmänna hälsa hög. 

• Inget statistiskt samband påvisas mellan grad av fysisk aktivitet och 

utmattning/arbetsrelaterad stress. 
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8.4 Klinisk implikation 

 

Studiens resultat kan enligt författarna ge läsaren ökad förståelse inom problemområdet. 

Detta kan komma till nytta genom att läsaren får nya synvinklar samt blir motiverad att 

praktiskt tillämpa främst ett område, fysisk aktivitet för eget välbefinnandes skull men 

också i arbetet att stödja patienter till hälsosamma val. Resultatet i föreliggande studie 

visar att sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård är fysiskt aktiva i stor utsträckning 

inom olika ansträngningsnivåer. Utifrån detta anser författarna att det synliggör 

sjuksköterskors faktiska kunskap i ämnet. Författarna vill också tro att sjuksköterskorna 

kan se nyttan av och arbeta kliniskt för att patienter i hemsjukvård får möjlighet till 

individuellt anpassad fysisk aktivitet, som ett steg i att minska ohälsa. 

 

Resultatet i studien visar också på att sjuksköterskorna skattar sin allmänna hälsa högt 

och författarna tänker att detta är gynnsamt på ett flertal nivåer. Först och främst på 

individnivå för sjuksköterskornas eget välbefinnande men också med påverkan på 

samhällsnivå. På samhällsnivå där sjuksköterskor har möjlighet att motivera patienter 

till hälsofrämjande val. Att läsaren får ta del av och fördjupa sig i fysisk aktivitet och 

dess fördelar, förekomst av arbetsrelaterad stress och upplevd hälsa, tror författarna kan 

ge eventuellt motiv och belöning till eget förekommande arbete inom dessa områden. 

För att möjliggöra detta kommer uppsatsen att skickas till enhetschefer med önskemål 

att den vidarebefordras till samtliga sjuksköterskor som var tillfrågade att delta i 

studien. 

 

8.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Föreliggande studies resultat visar att de sjuksköterskor som är fysiskt aktiva i högre 

grad också skattar sin hälsa högre. Utifrån denna tvärsnittsstudie går det inte att uttala 

sig om kausalitet mellan fysisk aktivitet och hälsa, författarna upplever att det därav 

vore av intresse att studera detta vidare för att utröna orsaker till skillnaderna som har 

framkommit.  

 

Resultatet visar också att 17,5 procent av deltagarna i kommunal hemsjukvård bedöms 

vara i riskzon för utmattning/arbetsrelaterad stress. Tidigare studier ses främst vara 

utförda inom sjukhusmiljö och visar även där en utbredd förekomst av 

utmattning/arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor. Detta styrks även av deltagarnas 
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kommentarer i enkäten där sjuksköterskor beskriver att de upplevde sig än mer stressade 

när de arbetade inom landsting på sjukhus. För att kunna arbeta mot att hindra denna 

utveckling av arbetsrelaterad stress, föranleder detta ett intresse av att studera vidare på 

vilka de bakomliggande orsakerna är till förekomst av arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor, förslagsvis genom intervjustudie. 
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Bilagor 

Bilaga A Informationsbrev till enhetschef 

  

 
Linnéuniversitetet          
      

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Hej! 

  

Detta är ett informationsbrev om förfrågan till deltagande i studien “Tar sjuksköterskan 

hand om sin egen hälsa? En kvantitativ studie om fysisk aktivitet och stress” som 

önskas genomföras bland sjuksköterskor och distriktssköterskor i kommunal 

hemsjukvård.  

 

Syftet med studien är att undersöka förekomst av fysisk aktivitet på fritiden och av 

upplevd stress i arbetet bland sjuksköterskor som arbetar inom kommunal hemsjukvård. 

Samt att undersöka om det finns något samband mellan fysisk aktivitet och upplevd 

stress. 

  

I dag uppmärksammas att fysisk aktivitet främjar mentalt välbefinnande samt reducerar 

upplevd stress. Men det finns endast ett fåtal studier som undersöker just samband 

mellan fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress specifikt hos sjuksköterskor. Denna 

studie behövs för att öka kunskapen kring området och identifiera eventuella vinster för 

sjuksköterskans egen hälsa. 

  

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av specialistutbildningen 

till distriktssköterska vid Linneuniversitetet i Kalmar. Studien kommer genomföras med 

hjälp av en webbaserad enkät under sommar/höst 2018. Enkäten kommer ta ca 10 min 

att fylla i och berör deltagarnas beskrivning av hur fysisk aktiva de är på fritiden och 

deras upplevelse av stress på arbetet. Deltagarna svarar via en webbaserad länk. 

  

Datamaterialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

ingen person kommer att ha tillgång till uppgifter för att kunna identifiera deltagare. 

Uppgifterna från enkäterna kommer endast att användas i denna aktuella studie. 

Samtycke till att delta i studien ges automatiskt då enkäten fylls i och sänds in. 

Deltagandet i studien är frivilligt. 

  

Deltagarna och chef kommer att få ta del av resultatet av studien i form av en 

magisteruppsats på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet. Vänligen maila besked om du 

ger eller inte ger ditt godkännande till att studien genomförs bland sjuksköterskor och 

distriktssköterskor i kommunal hemsjukvård inom ditt ansvarsområde. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

  

Handledare: Ulla Peterson, 0480-446701, ulla.peterson@lnu.se 

Student:  Pija Lavås, 0768889292, pl222ad@student.lnu.se 

Student: Emy Tysk, 0730414886, et222mb@student.lnu.se 
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Bilaga B Informationsbrev till sjuksköterskor 

  

 

 
Linnéuniversitetet          
      

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Hej! 

  

Detta är ett informationsbrev om förfrågan till deltagande i studien “Tar sjuksköterskan 

hand om sin egen hälsa? En kvantitativ studie om fysisk aktivitet och stress” som 

önskas genomföras bland sjuksköterskor och distriktssköterskor i kommunal 

hemsjukvård.  

 

Syftet med studien är att undersöka förekomst av fysisk aktivitet på fritiden och av 

upplevd stress av arbetet bland sjuksköterskor som arbetar inom kommunal 

hemsjukvård. Samt att undersöka om det finns något samband mellan fysisk aktivitet 

och upplevd stress i arbetet. 

  

I dag uppmärksammas att fysisk aktivitet främjar mentalt välbefinnande samt reducerar 

upplevd stress. Men det finns endast ett fåtal studier som undersöker just samband 

mellan fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress specifikt hos sjuksköterskor. Denna 

studie behövs för att öka kunskapen kring området och identifiera eventuella vinster för 

sjuksköterskans egen hälsa. 

  

Vi är två distriktssköterskestudenter som läser vid Linneuniversitet i Kalmar. I vår 

specialistutbildning ingår att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. Din 

enhetschef har godkänt att studien får utföras på din arbetsplats. Studien kommer att 

genomföras individuellt via webbaserad enkätundersökning. Det som krävs av dig är att 

avsätta ca 10 min i tid till att svara på enkäten som skickas ut som länk via mail. 

Fördelarna med att delta i studien som författarna bedömer är att du får reflektera över 

dina vanor gällande fysisk aktivitet och stresshantering. Samt att du och dina 

arbetskamrater får ta del av resultatet i form av en magisteruppsats. 

  

Datamaterialet som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 

ingen person kommer att ha tillgång till uppgifter för att kunna identifiera deltagare. 

Uppgifterna från enkäterna kommer endast att användas i denna aktuella studie. 

Samtycke till att delta i studien ges automatiskt då enkäten fylls i och sänds in. 

Deltagandet i studien är frivilligt. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

  

Handledare: Ulla Peterson, 0480-446701, ulla.peterson@lnu.se 

Student:  Pija Lavås, 0768889292, pl222ad@student.lnu.se              

Student: Emy Tysk, 0730414886, et222mb@student.lnu.se 



  
 

III 

Bilaga C Författarnas enkät från Google Formulär 

Enkät fysisk aktivitet och stress 

Allmänna frågor 
 

Ålder 

 20-29 

 30-39 

 40-49 

 50-59 

 60- 

Kön 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

Yrkesverksamma år som 

sjuksköterska/distriktssköterska  

 0-3 år 

 4-7år 

 8-10år 

 10 år- 

Arbetstid. 

Dag 

Dag/Kväll 

Dag/kväll/natt 

Natt 



  
 

IV 

Antal arbetstimmar per vecka. 

 0-19 

 20-29 

 30-39 

 40- 

     Antal hemmavarande barn.  

 Inga barn 

 1 

 2 

 3 

 4- 

   I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är?  

 Utmärkt 

 Mycket god 

 God 

 Någorlunda 

 Dålig 



  
 

V 

Frågor om din fysiska aktivitet 

Motion 
 

I vilken utsträckning ägnar du dig avsiktligt åt motions-, idrotts- eller friluftsverksamhet? OBS! 

Det gäller fritiden och du får endast räkna med det som överstiger 20 minuters aktivitet per 

gång.  

Hur ofta motionerar du på nedanstående aktivitetsnivåer? ( Sätt ett kryss för varje 

aktivitetsnivå). 

1 a. Låg ansträngningsnivå (t.ex. lugna promenader och cykelturer):  

 Aldrig 

 Oregelbundet 

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka 

3 gånger eller flera per vecka 

b. Medelhög ansträngningsnivå (Ansträngningsnivån ska vara sådan 

att det hjälpligt skulle gå att föra ett samtal med någon):  

 Aldrig 

 Oregelbundet 

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka 

3 gånger eller flera per vecka 

      c. Hård ansträngningsnivå (Du har hög puls och blir ansträngd och 

svettig):  

 Aldrig 

 Oregelbundet 

1 gång per vecka 

2 gånger per vecka 

3 gånger eller flera per vecka 



  
 

VI 

Daglig aktivitet 
 

Hur fysisk aktiv är du utanför arbetet utan att direkt motionera? Du skall här räkna tex 

städning, gå i trappor, trädgårdsarbete, sällskapsdans, promenad eller lättare cykelturer till 

och från arbetet, gå ut med hunden, etc. Ange den tid du i genomsnitt är aktiv per dag. I de fall 

du gör vissa saker mer sällan, räkna ändå ut hur mycket det blir per dag. 

2. Fyll i ett kryss för hur det är i dagsläget  

 Är nästan inte alls fysiskt aktiv 

 Mindre än en halvtimme per dag 

 1-2 timmar per dag 

 3 timmar eller mer per dag 

Egna kommentarer gällande frågorna om fysisk aktivitet. 

 

3. Jag finner ständigt nya och intressanta aspekter i mitt arbete.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

4. Det finns dagar då jag känner mig trött redan innan jag går till arbetet.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

  

  

  

Stress 



  
 

VII 

      5. Det händer allt oftare att jag talar om mitt arbete på ett nedvärderande sätt.. 

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra       

Stämmer precis 

6. Jag behöver mer tid för avkoppling nu än tidigare för 

att återhämta mig från arbetet.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

7. Jag klarar påfrestningarna i mitt arbete bra.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

8. På senare tid har jag utfört arbetet alltmer mekaniskt 

istället för att använda hjärnan.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

9. Jag ser mitt arbete som en utmaning.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 



  
 

VIII 

10. På jobbet känner jag mig ofta känslomässig urlakad. 

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

      11. Med tiden förlorar man ett djupare intresse för det egna arbetet.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra  

Stämmer ganska bra  

stämmer precis 

12. Efter jobbet har jag vanligtvis lust och ork för mina fritidsaktiviteter.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

13. Ibland känns mina arbetsuppgifter riktigt motbjudande.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

14. Efter jobbet känner jag mig ofta trött och utsliten.. 

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 



  
 

IX 

15. Jag kan inte tänka mig ett annat yrke.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

16. Normalt hinner jag gott och väl med mina 

arbetsuppgifter.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

      17. Med tiden engagerar jag mig mer och mer i mitt arbete.  

Stämmer inte alls 

Stämmer inte särskilt bra 

Stämmer ganska bra  

Stämmer precis 

      18. I mitt arbete känner jag mig stark och säker. 

 Stämmer inte alls 

 Stämmer inte särskilt bra 

 Stämmer ganska bra 

 Stämmer precis 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 . Egna kommentarer om frågorna gällande stress. 
  

  



  
 

X 

Bilaga D Etisk egengranskning 
 

Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 
  

Ja Kanske Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter 
(dvs. behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt 
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  x 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna (även 
sådant som inte avviker från rutinerna men som är ett led i 
studien)? 

  x 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka?  

  x 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  x 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, 
person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning såsom 
patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  x 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

  x 

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas till 
fysisk person) och anmälas till registeransvarig person (PUL- 
ansvarig).   

  x 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

x   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive vad som 
krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på 
så sätt att alla detaljer som kan påverka beslut om medverkan 
klart framgår. (För studier med minderåriga krävs 
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

x   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den 
skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 
forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 
om studenter, betyg etc. 

x   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 
för studien är namngivna (student och handledare) 

x   

 



  
 

XI 

 


