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     Sammanfattning 

Idag utsätter vi våra kroppar för ett stresspåslag som vi inte är skapta att 

klara av, kronisk stress. Stress kan vara en positiv faktor när vi ska 

prestera, men när kraven blir för höga får kroppen ingen återhämtning 

vilket kan orsaka både fysisk- och psykisk skada. Syftet med studien var 

att undersöka om det fanns något förhållande mellan upplevd stressnivå 

och nivån av fysisk aktivitet hos vuxna. Alla deltagare bar en plomberad 

pedometer under fyra dygn, antal steg lästes av den fjärde dagen av 

undersökningsledaren. Enkäten Depression, Anxiety and Stress Scale 

(DASS) användes i en svensk förkortad översättning. Resultatet visar att 

de som når rekommendationen på 10 000 steg/dag har svårare att tolerera 

avbrott i saker de håller på med. Deltagarna från gruppen butiksarbete rör 

sig även mer än studenterna, som i sin tur rör sig mer än de med 

administrativ tjänst. Butiksarbetarna är även de enda av de tre 

arbetsplatserna som når upp till rekommendationen för steg/dag. Någon 

skillnad i stress i förhållande till fysisk aktivitet (steg) gick inte att hitta 

mellan de tre arbetsplatserna. Frånvaron av förmåga att koppla av visade 

sig ha en tendens till att vara en stressfaktor på alla arbetsplatser och 

insatser borde göras för att reda ut vad som orsakar detta.  

Nyckelord: fysisk aktivitet, psykosocial stress, hälsa, stegräknare 
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 BAKGRUND 

Definitioner 

Med fysisk aktivitet avses: all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad 

energiförbrukning (Shephard, et al. 1999).  

Friskvård definieras här som ”alla aktiva åtgärder som vidtas för att 

främja hälsan främst på individ och gruppnivå med fokus på 

levnadsvanor och livsstil (Rydqvist & Winroth, 2004)”. 

 

Rekommendationer 

Rekommendationerna för fysisk aktivitet är ”Alla vuxna från 18 år och 

uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 

minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet 

rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktivitet av måttlig och hög 

intensitet kan även kombineras” (Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 

YFA 2011). All fysisk aktivitet som är måttligt intensiv och överstiger 

10 sammanhängande minuter kan ackumuleras till den dagliga 

rekommendationen. 

Vid fysiskt arbete kan man se att pulsen ökar, hjärtats minutvolym ökar, 

andningen flerfaldigas, blodtrycket ökar, kroppstemperaturen stiger, 

hjärtats och musklernas genomblödning ökar, det bildas mer mjölksyra 

och det frisätts mer tillväxthormoner (Henriksson, Sundberg 2008). De 

positiva effekterna av fysisk aktivitet har visat sig vara många. Fysisk 

aktivitet har en blodtryckssänkande effekt (Whelton, et al. 2002), ger 

sänkt vilopuls samt reducerar risken att drabbas av t.ex. hjärt-

kärlsjukdomar och åldersdiabetes (Henriksson, Sundberg 2008). 
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Forskning har även kommit fram till att fysisk aktivitet bör 

rekommenderas till de som söker vård för stressrelaterade symptom 

(Sharma, Madaan, Petty 2006).  

 

Stress 

Stress är en naturlig försvarsmekanism som alltid funnits hos människan 

(Fyss 2008). Förr var den starkt kopplad till att överleva då stresspåstaget 

gjorde kroppen redo att fly fara eller jaga. Reaktioner som skapas i 

kroppen vid stress är förhöjt blodtryck, höjd puls, ökad andningsfrekvens 

samt att muskler och immunförsvar aktiveras för att vara redo (Fyss 

2008. Med det sagt så betyder det att akut stress kan vara något possitivt 

då det kan hjälpa oss genom svåra utmaningar i livet (Hjärt-Lungfonden 

2008). Problemet idag är att vi utsätter våra kroppar för en mer långvarig 

typ av stress, kronisk stress) vilket innebär att vi inte låter kroppen 

återhämta sig mellan stresspåslagen (Cohen, Janicki-Deverts, Miller 

2007). Detta innebär att kroppen skadas. Problemet uppstår då detta 

tillstånd endast är något som våra kroppar är skapta att klara under 

kortare  perioder med återhämtning mellan. Det finns många 

hälsorelaterade konsekvenser av kronisk stress, däribland fysiska 

symptom som t.ex. problem med matsmältningen, högt blodtryck och 

sömnsvårigheter, men även psykologiska såsom ångest (Cohen et. al 

2007). Sjukfrånvaro i Sverige p.g.a mental ohälsa gick från 28 % 2002 

till 36 % 2005 vilket tyvärr är en negativ utveckling (Fyss 2008). 

 

Behandling av stress 

Det finns många åtgärder för att reducera stress. Några av de vanligaste 

är avslappningsträning, motion och personlig planering (Rydqvist, 



 

4 

Winroth 2004). Att se till att få tillräckligt med vila är oerhört viktigt för 

att reducera stress (Cohen et. al 2007). Vila behöver inte innebära 

stillasittande eller sömn, utan kan vara ett eget mentalt frirum där du kan 

göra saker som du trivs med. Det spelar ingen roll vad det är så länge 

som det är någon som man kan gå helt och hållet in i utan att det ställs 

några som helst krav på dig. Genom att ge kroppen denna tid för 

återhämtning så reduceras risken för att drabbas av de skadliga 

symptomen av stress samt ökar ditt välmående. 

Ett annat sätt att hantera stress är att ha en hög känsla av sammanhang 

(KASAM). Med detta menas att det finns en balans mellan begriplighet, 

hanterbarhet och mening (Antonovsky 1992). Genom att kunna förstå 

situationen, hitta förmågan att möta de krav som ställs och känna sig 

delaktig i beslut som påverkar det egna livet så kan man jobba för att 

reducera stressorer i sin vardag.  

 

Fysisk aktivitet 

Evidensen för att fysisk aktivitet har en positiv effekt på oss har växt 

mycket under senaste årtiondena. Fysisk aktivitet har därför kommit att 

få en viktig plats bland de verktyg som finns för att förbättra folkhälsan 

(Peluso, Guerra de Andrade 2005). Det är bevisat att fysisk aktivitet har 

en positiv effekt på bl.a. blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar, osteoporos, 

övervikt och den mentala hälsan (Murphy, Murtagh 2013).  

Fox (2000) menar att fysisk aktivitet är ett bra alternativ till de 

farmakologiska preparat som finns för att motverka mental ohälsa. 

Fysiskt aktiva märker att det är ett bra sätt att ha kul, hantera stress och 

ingå i positiva sociala interaktioner (Fox 2000).   
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Pedometer 

Pedometer, eller stegräknare som den ofta kallas, är ett bra instrument för 

att mäta fysisk aktivitet. Fördelarna med en pedometer är att det material 

den producerar är lätt att förstå, även för allmänheten. Den ger ett 

mätbart mått på hur fysiskt aktiv man varit istället för att försöka gissa 

sig till om man nått upp till rekommendationen på 30 min/dag. Det 

behövs ingen kunskap om vad som räknas till fysisk aktivitet då 

pedometern sköter detta. 

Nackdelarna med en pedometer är att de endast mäter vertikala rörelser 

och inte mäter intensitet och frekvens i alla tre plan som en 

accelerometer och därför kan missbedöma den fysiska nivån 

(Henriksson, Sundberg 2008). Le Masurier, G. Tudor-Locke, C. (2003) 

fann dock att användandet av pedometer istället för accelerometer inte 

genererar tillräckligt stor felräkning av steg för att det ska vara ett 

problem av använda den som ett mätinstrument. Detta tillsammans med 

att den är lättanvänd och billig bidrar troligtvis till att den är ett bättre 

instrument för allmänheten än accelerometern.  

Nya studie kommer med jämna mellanrum där man försöker omvandla 

de rekommenderade 30 minuterna av fysisk aktivitet till steg. Av den 

forskning som finns idag har man kommit fram till att <5000 steg/ dag är 

att jämföra med en stillasittande livsstil, medan >10 000 steg/ dag 

jämförs med en aktiv livsstil (Tudor-Locke, Bassett 2004). I Sverige 

uppnår ca 65 % denna rekommendation (Folkhälsoinstitutet, FHI 2010) 

Genom att utgå från dessa fasta värden blir det lätt för den enskilde att 

hålla koll på om de är tillräckligt fysiskt aktiva.  
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Hälsa 

Hälsa är något som människan alltid eftersträvat och är inget nytt 

fenomen som har uppstått. Historiskt sett har vi aldrig varit friskare än 

vad vi är idag. Bara under 1900-talet ökade medellivslängden med ca 25 

år i Sverige, detta till trots av den ökande frekvensen av bl.a. stress, 

utbrändhet och fetma (Faresjö, Åkerlind 2005). Utgår man från 

definitionen av hälsa som World health organisation (WHO) 1948 kom 

fram till är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. Men genom att vi 

lever längre, innebär det att vi har lagt till år med hälsa eller ohälsa till 

våra liv? Enligt analyser som genomförts har det framkommit att stor del 

av åren som lagts till är friska (Faresjö, Åkerlind 2005).  

Att människor är medvetna om att livsstilen påverkar hälsan är inget nytt 

fenomen(Hansson 2004). Trots denna medvetenhet har människan i alla 

tider skadat hälsan genom sin osunda livsstil. Vårt sätt att leva har 

effekter på hur sjukdomar påverkar oss som det haft genom alla tider 

(Hansson 2004). 

Genom att arbeta med hälsofrågor på såväl organisationsnivå som grupp-

, och individnivå där fokus ligger på ett salutogent perspektiv med 

delaktighet i en central roll kan hälsan på den arena man befinner sig på 

ökas (Rydqvist, Winroth 2008). 

 

Friskvård 

Forskningen visar att regelbundet friskvårdsarbete resulterar i mer ork, 

högre trivsel och förbättrar prognosen hos personer med t.ex. dåliga 

hälsovanor som kan leda till övervikt, högt blodtryck och diabetes 

(Andersson, Johrén, Malmgren 2004). Rydqvist, Winroth (2008) delar 
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upp friskvårdens värde på tre nivåer: individ-, grupp- och 

organisationsnivå. På individnivå är värdet av att må bra ett värde i sig. 

På gruppnivå kan det bidra till ökad trivsel vilket skapar ett gott 

psykosocialt klimat. På organisationsnivå bidrar det till en väl 

fungerande befolkning vilket skapar förutsättningar för ett bättre 

levnadsklimat. Genom att arbeta med friskvården kan sjukfrånvaro 

minskas då människor är friskare och orkar mer, vilket leder till att 

individen, företagen och samhället sparar pengar på bl.a. minskat antal 

sjukdagar och sjukskrivningar.  

Det går att se att människan idag är generellt mer otränade än för endast 

10 år sedan (Andersson, Johrén, Malmgren 2004). Detta har lett till att 

syreupptagningsförmågan hos de som tränar regelbundet är mycket 

bättre än hos de som inte tränar regelbundet. Med regelbunden motion så 

ökar den maximala syreupptagningsförmågan, vilket leder till att 

människor orkar hålla ett högre tempo utan att bli uttröttade (Andersson, 

Johrén, Malmgren 2004). Det är även så att de som motionerar 

regelbundet kan använda upp till 40% av sin totala syreupptagning under 

en längre tid medans de som inte motionerar endast kan använda ca 20% 

under en längre tid (Andersson, Johrén, Malmgren 2004).  

Begreppet kan vara problematiskt då en tolkning kan vara att man ska 

vårda friska människor. Men är det verkligen de friska människorna som 

är målgruppen för friskvård? De som redan är friska är ofta relativt 

självgående vad gäller goda levnadsvanor. Målet med 

friskvårdssatsningar bör ha sin tyngdpunkt på att vårda hälsan hos de 

som är sjuka eller på väg att bli sjuka, men självklart även friska. Det är 

viktigt att se till att begreppet friskvård problematiseras så de berörda har 

en gemensam bild av vad de kan förvänta sig då det gäller detta område. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan fysisk 

aktivitetsnivå och självupplevd stress hos vuxna. 

Hypotes 

Känner sig människor som uppnår fysiska aktivitetsrekommendationen 

på 10 000steg/dag mindre stressade än de människor som inte uppnår 

rekommendationen? 

Har arbetsplats någon roll i uppnådd aktivitetsrekommendation och 

stressnivå? 
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METOD 

Försökspersoner 

Sammanlagt 99 personer med tre olika typer av sysselsättningar 

tillfrågades om att delta i undersökningen. De tre arbetsplatserna innebar 

butiksarbete, administrativ tjänst eller studerande. Av de tillfrågade 99 

personerna fullgjorde 88 personer undersökningen, d.v.s. fullgjord enkät 

samt 4 dygn med pedometer. Dessa tre arbetsplatser valdes för att 

inkludera tre helt olika sysselsättningar, detta för att få större spridning 

på hur fysiskt aktiva och stressade deltagarna är. 

 

Procedur 

Kontakt togs först med ansvarig chef på arbetsplatserna och 

direktkontakt togs med studenterna. Efter godkännande från dem delades 

en förfrågan ut till de anställda resp. studenterna (bilaga 1).  

 

Etik 

Vid förfrågan om deltagande i studien informerades deltagarna om syftet 

med studien och dess upplägg. Alla deltagare var väl informerade med 

hur deras svar kom att hanteras och vad de användes till. Alla svar på 

enkäten och steginsamlingen kodades direkt efter insamling för att 

behandlingen skulle vara konfidentiell. Inga namn användes för att 

säkerställa konfidentialiteten. Det betonades genom hela studien att allt 

deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde hoppa av. 
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Mätning av fysisk aktivitet  

Deltagarna bar en pedometer, Yamax/Keep Walking LS2000, som även 

använts i mycket forskning tidigare (Tudor-Locke et al 2008; Pagels et al 

2012; Raustorp 2013). Deltagarna bar pedometern under 4 dygn måndag 

till fredag. Pedometern bars i bältet eller byxlinningen i rak linje över 

knä-tå. Forskning har visat att mätning med pedometer på vuxna 

individer under 3 dagar ger tillräckligt för att skapa ett reliabelt värde för 

antalet steg (Tudor-Locke et al. 2009). I denna studie valdes dock 4 

dagar för att öka reliabiliteten ytterligare. För att minimera risken för 

nollställning av pedometern plomberades alla på måndag morgon och 

öppnades för avläsning på fredag eftermiddag. All plombering och 

avläsning genomfördes av testledaren, dvs. författaren. Stegräknaren bars 

av alla deltagare under hela dygnet utom under sömn och 

vattenaktiviteter. Genom att bära pedometer hela dygn kunde ett mått för 

fysisk aktivitet samlas in (Tudor-Locke, Bassett 2004). 

 

Mätning av självupplevd stress 

För mättning av självupplevd stress har enkäten Depression Anxiety 

Stress Scale (DASS) använts. Enkäten är validerad (Imam 2008) och 

stress-skalan är känslig för nivåer av kronisk icke-specifik upphetsning 

(Psychology Foundation of Australia 2011). Den bedömer svårigheter för 

avkoppling, nervös upphetsning, och att vara lättupprörd, irriterad, 

överreaktiv och otålig. I denna studie användes endast stresskalan 

(Bilaga 2). Skalan har blivit validerat översatt till svenska. 

Enkäten (bilaga 2) bestod av 14 påståenden och mätte deltagarnas 

självupplevda stress. Alla påståenden besvarades med 0-3 varav 3 

stämmer överrens med deltagarens föregående vecka och 0 inte alls 
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stämmer. Deltagarna fyllde i enkäten i samband med utdelningen av 

deras pedometer under arbetstid. Muntlig information gavs, med 

inledande exempel. Enkäterna var kodade för att inte använda namn.  

 

Statistisk bearbetning 

SPSS 17.0 för windows användes för att analysera data. För att kunna 

genomföra statistiska tester på insamlad data sammanställdes steg/dag 

till uppnådd eller inte uppnådd rekommendation. Chi 2-test användes för 

att testa de 14 påståendena var för sig mot uppnådd eller inte uppnådd 

stegrekommendation. 
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RESULTAT 

Det var möjligt att urskilja i påstående 11 att de som uppnått 

stegrekommendationen hade svårare att tolerera avbrott än de som inte 

nått rekommendationen (p=0,02). 

Tabell 1. Grader av stress. 

        
Sign. 

Stegrekommendation 

Påstående 11:Jag hade svårt att 

  tolerera avbrott i saker jag höll  

 
0,02 

på med.         

 

Från enkätens påståenden var det även möjligt att se att frågor som 

behandlade förmåga att slappna av och varva ner hade en tendens till att 

skattas som en stressfaktor. Detta gällde för de sammanställda svaren 

från deltagarna. 

Resultaten visar att det endast är hos butiksarbetarna som medelvärdet på 

antal steg/dag kommer upp till rekommendationerna på 10 000 steg/dag. 

Bland de med administrativ tjänst var det endast 10 % som nådde upp till 

rekommendationen. Av studenterna nådde 37.5 % rekommendationen 

och av butiksarbetarna 64 %. 

Det fanns en signifikant skillnad i fysisk aktivitet, d.v.s. steg/dag mellan 

de olika arbetsplatserna (tabell 2). Butiksarbetarna var mer aktiva än 

studenterna och de med administrativ tjänst (p<0001). Butiksarbetare 

gick i genomsnitt 11797 steg/dag, och studenterna och de med 

administrativ tjänst gick i genomsnitt 8818 resp. 7036 steg/dag. 
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Tabell 2. Genomsnittligt antal steg fördelat på män och kvinnor på de tre 

arbetsplatserna. 

      Genomsnitt/dag Min – Max 

Kommunen, alla 7036   1048-11198 

Studenter, alla 8818 
 

2873-15815 

IKEA, alla 11797   4934-26308 
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DISKUSSION 

Fyndet att de som uppnår stegrekommendationen upplever att de har 

svårare att tolerera avbrott i saker de håller på med är intressant. Detta 

skulle innebära en motsägelse mot dagens hälsosyn där fysisk aktivitet 

som något som ska vara bra för oss. Det betyder i så fall att vi genom en 

friskfaktor kan skapa en ohälsofaktor vilket skulle vara olyckligt. Det 

som dock gick att utläsa av resultaten var att butiksarbetarna var något 

överrepresenterade i gruppen med uppnådd stegrekommendation i 

påståendet. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför resultaten 

visar att deltagarna i denna grupp har svårt att tolerera avbrott då de 

möter andra förutsättningar på jobbet. De har precis som alla andra 

deltagare arbetsuppgifter som de ska utföra under dagen. Skillnaden är 

att en av butiksarbetarnas uppgifter är att ta hand om alla kunder som 

behöver hjälp. Dagar då det är mycket kundfrågor kan då innebära att de 

inte hinner med de andra uppgifterna de har samt blir avbrutna. Därmed 

skulle det kunna resultera i ett irritationsmoment som blir svårt att 

tolerera. 

De påståenden som har en tendens att vara skattade högre än de andra, 

handlar om svårigheter att koppla av. Detta är något som skulle kunna 

leda till stressrelaterade problem i längden (Hjort 2010). Får inte kroppen 

vila utan utsätts för en för hög nivå av stress under lång tid kan t.ex. 

sömn-, och mag-tarm besvär och depression uppstå. Detta kan komma att 

kosta företag och samhälle stora pengar och är därför något som bör ses 

över för att ta fram en plan för hur detta ska motverkas. 

Av resultatet kan man anta att den fysiska aktiviteten på arbetstid, i 

denna studie i form av steg/dag, har stor betydelse för om 
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stegrekommendationen uppnås. Detta skulle vara helt naturligt eftersom 

man som anställd butiksarbetare mer eller mindre är tvungen att gå 

mycket då avstånden på avdelningarna och mellan de olika 

avdelningarna ofta är stora. Detta medför att man väver in mycket 

lågintensiv fysisk aktivitet i arbetet utan att behöva tänka på det. Är man 

däremot student eller jobbar mycket med administrativa uppgifter så är 

det inte lika självklart att röra på sig i den omfattningen på arbetsplatsen. 

Detta medför att studenterna och de med administrativ tjänst behöver 

röra sig mer på fritiden än vad deltagande butiksarbetare behöver. Detta 

skulle kunna bli ett stressmoment för att hinna med denna extra fysiska 

aktivitet. 

 

Metoddiskussion 

Av totalt 99 deltagande fullgjorde 88 personer undersökningen. Totalt 

var alltså bortfallet 11 personer (11 %). Vanligaste anledningen till 

bortfallet berodde antingen på att deltagarna glömt bort att bära 

pedometern mer än en dag eller inte fyllt i hela enkäten. Att pedometern 

var plomberad och endast öppnades av undersökningsledaren ökar 

tillförlitligheten. Fördelningen mellan de tre arbetsplatserna kunde varit 

bättre då de med administrativ tjänst utgjorde 44 % av totala antalet 

deltagare. Dock så är varje grupp tillräckligt stor för att kunna göra 

förlitliga statistiska tester. Av de som valde att vara med i 

undersökningen på resp. arbetsplats var flest kvinnor, 69 %. Detta 

speglar dock hur det ser ut på arbetsplatserna där kvinnor är 

överrepresenterade.  

Alla deltagare kommer från en mellanstor stad i sydöstra Sverige och har 

därför inte någon nationell spridning. Mätinstrumentet, pedometer, mäter 

steg per dag vilket innebär att intensitet på aktiviteter bortfaller. 
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Användandet av pedometer innebär även ett bortfall på aktiviteter som 

cykling och simning, varav det första är ett populärt transportsätt i denna 

mellanstora stad. 

 

Slutsats 

Det finns en stor skillnad i antalet steg/dag hos deltagarna där tyvärr 

många ligger under den rekommenderade nivån på 10 000 steg/dag. Det 

visade sig vara påståendet om svårigheter att tollerera avbrott som var en 

utstickande stressfaktor för de som nådde stegrekommendationen i 

studien. Det fanns även en tendens till att påståenden som handlar om att 

koppla av var en stressfaktor, dock inte signifikanta. En större studie bör 

genomföras på området för att skapa en tydligare bild av hur förhållandet 

mellan fysisk aktivitet och självupplevd stress ser ut.
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Bilaga 1. 

Information inför deltagande i studie jan-apr 2013. 

Jag heter Tobias Josefsson och skriver en kandidatuppsats i idrottsvetenskap på 

Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Området jag skriver om handlar om självupplevd stress (enkät). Jag kommer 

även mäta fysisk aktivitet i form av antal steg (stegräknare). Stegräknarna 

kommer vara plomberade och får inte öppnas. Resultat kommer redovisas på 

fredagen.  

Jag vill undersöka hur sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och självupplevd 

stress ser ut hos vuxna. Människor som har en administrativ tjänst, butikstjänst 

eller är studerande kommer att delta.  

Ni kommer att få fylla i en enkät och bära en stegräknare under en vecka 

(måndag morgon till fredag morgon).  

Ert deltagande är frivilligt och ni kan när som helst avbryta ert deltagande. När 

ni svarar på frågorna i enkäten kan ni avstå att svara på vissa frågor.  

Era uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt. I det färdiga materialet 

kommer allt material presenteras på gruppnivå. Efter insamling av enkät och 

steg kommer det alltså inte gå att urskilja enskilda personer. 

Ansvarig för projektet:  

Tobias Josefsson, student, Linnéuniversitetet.  

Tel: 073-81 03 658 

Mail: tj222ax@student.lnu.se 

Handledare: 

Åsa Tugetam, Universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet.  

Mail: asa.tugetam@lnu.se 
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Bilaga 2. 

DAS S Namn: Datum: 

Var vänlig och läs varje påstående och ringa in den siffra som beskriver hur påståendet är 
tillämpligt på dig under den senaste veckan. Det finns inga rätt eller fel svar. ägna inte för mycket 
tid på något påstående. 

Skalan är följande: 

0  Inte alls tillämplig på mig 

1  Tillämpat på mig till viss grad, eller en del av tiden 

2  Tillämpat på mig i hög grad, eller en stor del av tiden 

3  Tillämpat på mig väldigt mycket, eller för det mesta 

1 Jag fann mig själv upprörd över småsaker 0      1      2      3 

2 Jag tenderade att överreagera i olika situationer 0      1      2      3 

3 Jag hade svårt för att slappna av 0      1      2      3 

4 Jag blev upprörd ganska enkelt 0      1      2      3 

5 Jag kände att jag använde en massa nervös energi 0      1      2      3 

6 Jag blev otålig när jag blev försenad på något vis 
(ex, hissar, traffikljus, bli ombedd att vänta) 

0      1      2      3 

7 Jag var ganska lättstött 0      1      2      3 
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Påminnelse om skala: 

0  Inte alls tillämplig på mig 

1  Tillämpat på mig till viss grad, eller en del av tiden 

2  Tillämpat på mig i hög grad, eller en stor del av tiden 

3  Tillämpat på mig väldigt mycket, eller för det mesta 

 

  8 Jag hade svårt att varva ner 0      1      2      3 

9 Jag var väldigt irriterad 0      1      2      3 

10 Jag hade svårt att lugna ner mig efter att något upprört mig 0      1      2      3 

11 Jag hade svårt att tollerera avbrott i saker jag höll på med 0      1      2      3 

12 Jag var i ett tillstånd av nervös spänning 0      1      2      3 

13 Jag var intolerant mot allt som höll mig från att komma vidare med 
vad jag gjorde 

0      1      2      3 

14 Jag fann mig själv bli upprörd 0      1      2      3 
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Tabell 1. 

        
Sign. 

Stegrekommendation 

Påstående 11:Jag hade svårt att 

  tollerera avbrott i saker jag höll  

 
0,02 

på med.         

 

Tabell 2. 

 
      Genomsnitt/dag Min – Max 

Kommunen, alla 7036   1048-11198 

Studenter, alla 8818 
 

2873-15815 

IKEA, alla 11797   4934-26308 


