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Abstrakt 
Försäkringskassan (2016) förklarar att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning där undersköterskor representerar den största gruppen av yrken (Renstig 

& Sandmark, 2005). Därför undersöktes om undersköterskors upplevda stress kunde 

påverkas av graden av fysisk aktivitet på fritiden samt skattad ”self-efficacy” (tro på sin 

egen förmåga). Studien var kvantitativ där tre olika mätinstrument användes som var 

DASS (Depression Anxiety Stress Scale) -21, General Self-Efficacy Scale samt ett av 

författaren egenkomponerat mätinstrument för skattning av fysisk aktivitet på fritiden. 

En webbenkät skapades där 1010 undersköterskor deltog och blev indelade i två 

grupper, dels de 25% (n = 252) som upplevde minst stress (låg-stressgruppen) och dels 

de 25% (n = 252) som upplevde mest stress (hög-stressgruppen). Analys gjordes på 

totalt n = 504 undersköterskor. Resultatet visade att låg-stressgruppen hade signifikant 

högre fysisk aktivitet på fritiden (p = 0,025) och signifikant högre self-efficacy (p < 

0,01) än hög-stressgruppen. Låg-stressgruppen hade även signifikant lägre upplevd 

stress jämfört med hög-stressgruppen (p < 0,01). Slutsats: högre nivå av fysisk aktivitet 

på fritiden och högre skattad self-efficacy visar en lägre upplevd stress hos 

undersköterskor. Resultatet från denna studie bidrar med kunskap som eventuellt skulle 

kunna användas vid åtgärder med mål att sänka upplevd stress hos denna yrkesgrupp.  
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Abstract 
 

Försäkringskassan (2016) explains that mental illness is the leading cause of sick leave 

where nurses represent the largest group of professions (Renstig & Sandmark, 2005). 

Therefore examined whether the nurses' perceived stress could be influenced by the 

degree of physical activity in leisure time and rated "self-efficacy". The study was 

quantitative, where three different instruments were used which were DASS 

(Depression Anxiety Stress Scale) -21, General Self-Efficacy Scale, and one of the 

author's own composing instruments for estimation of physical activity during leisure 

time. An online survey was created there in 1010 nurses participated and were divided 

into two groups, and the 25% (n = 252) experienced at least stress (low-stress group) 

and also the 25% (n = 252) who experienced the most stress (high-stress group). 

Analysis was done on a total of n = 504 nurses. The result showed that the low-stress 

group had significantly higher physical activity during leisure time (p = 0.025) and 

significantly higher self-efficacy (p <0.01) than the high-stress group. Low-stress group 

had also significantly lower perceived stress compared to the high-stress group (p 

<0.01). Conclusion: The higher the level of physical activity in leisure time and higher-

rated self-efficacy shows a lower perceived stress among nurses. The results from this 

study contributes to the knowledge that could possibly be used for steps with the goal of 

reducing perceived stress in this profession. 
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1 Inledning 
Stressrelaterad ohälsa är den ledande orsaken till sjukskrivningar i Sverige enligt 

försäkringskassan (2016). Stress utgör med andra ord ett allvarligt problem för både 

individ och organisation, då arbetsfrånvaro inte endast påverkar hälsan hos individen 

men även bland annat ekonomin negativt hos båda parter. Stressrelaterad ohälsa är ofta 

orsaken till ett flertal olika arbetsrelaterade diagnoser exempelvis utbrändhet, depression 

och ångest. I en studie utförd av arbetsmiljöverket (2015) visade att stress och liknande 

psykiska påfrestningar är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar samt att det yrke 

som är mest belastande och har högst antal anmälningar på grund av psykisk ohälsa är 

vårdyrket. Antal anmälningar inom denna grupp har ökat med 70% mellan 2010 till 

2014 där även kvinnor har visat sig vara överrepresenterade. Huvudfaktorer har visat sig 

vara hög arbetsbelastning, låg bemanning, högt arbetstempo, svagt stöd från 

medarbetare vilket även stöds från studie i Sverige och ett flertal andra länder (Chen, 

Fang, & Fang, 2015; Brooker & Waugh, 2013; Freeney & Tiernan, 2009; Gardulf, 

Söderström, Eriksson, Orton, Arnetz, B & Nordström, 2005). Det vanligaste yrket hos 

sjukskrivna kvinnor i Sverige var undersköterskor enligt studie av Karolinska institutet 

(2005) där det även var angivet att de upplever deras arbete fysiskt tungt och psykiskt 

krävande.  

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Stress 
Begreppet stress kan förklaras som ett biologiskt svar, där organismens dynamiska 

balans, eller homeostas, hotas av externa eller interna stimuli. Med andra ord, är stress 

faktiskt ett svar på stimulus, det vill säga en stressfaktor, till exempel; höga ljud, ett 

prov, fysisk aktivitet, kyla, egna tankar, eller att fastna i trafiken. Stress är initialt en 

oerhört naturlig funktion som kan ge individen extra kraft, energi och skärpa sinnet. 

Stressreaktioner kan hjälpa individer att kämpa eller fly för sina liv om det behövs, men 

även för att prestera bättre fysiskt såväl som psykiskt såsom när du tränar sport eller när 

du utför ett prov. När en individ reagerar på stimuli (stress) aktiveras den sympatiska 

delen av det autonoma nervsystemet, vilket utlöser en kedja av reaktioner som är 

avsedda för kroppen att prestera maximalt, exempelvis att muskler spänns, blodtryck 

och andning ökar samt energi i form av glukos (socker) frigörs i blodet (Martini & Nath 

2009; Ljung & Friberg, 2004; Ekman & Arnetz, 2002). Om stressen är positiv, 

exempelvis taggad inför tävling, kan känslor som upprymdhet, iver och även förtroende 

visas (Selye, 1984). Men om stressen är negativ exempelvis inför en tandläkartid eller 

inför ett svårt prov kan känslor som rädsla, ilska, frustration eller ångest uppstå (Selye, 

1984). Det biologiska svaret på en stressfaktor är avsedd för en kort aktivering för att 

sedan återvända till ett lugnt tillstånd för återhämtning genom aktivering av det 

parasympatiska nervsystemet. Detta system är i huvudsak verksamt i vilsam situation 

och interagerar med det sympatiska nervsystemet genom att lugna ner effekterna efter 

en stressreaktion. Trots karaktären eller omfattningen av stress så är stress i sig inte 

skadligt utan tvärtom, kan stress hjälpa individer att få kraft när det krävs (Brooker & 

Waugh, 2013; Ljung & Friberg, 2004; Ekman & Arnetz, 2002). Men när varaktigheten 

av stressreaktioner (aktivering av det sympatiska nervsystemet) är förlängd eller för täta, 

blockeras kroppen att få tillräckligt med tid för att återhämta (parasympatiska 

nervsystemet), under dessa villkor kan stress ge en negativ effekt på kropp och hälsa 

(Ekman & Arnetz, 2002). När en individ då utsätts för stressfaktorer med otillräcklig tid 

för återhämtning kan hälsoproblem uppträda (Melchior, Caspi, Milne, Danese, Poulton 
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& Moffitt, 2007). Flera studier har visat att stress kan orsaka ohälsa som 

sömnstörningar, ångest och depression (Åsberg et al, 2010; Ljung & Friberg, 2004; 

Ekman & Arnetz, 2002; Anderberg, 2001). Studier har också funnit att långvarig stress 

är en bidragande faktor till hjärt-kärlsjukdomar som blodpropp och hjärtinfarkt 

(Kivimäki et al, 2012; Kivimäki et al, 2006; Ljung & Friberg, 2004; Ekman & Arnetz, 

2002; Ghiadoni et al, 2000). Vidare kan stress ge negativa effekter på immunsystemets 

svar på infektioner, bentätheten och kognitiva funktioner såsom långsamt tänkande och 

sämre korttidsminne (McEwen, 2004; Ljung & Friberg, 2004; Ekman & Arnetz, 2002; 

Mc Dotevall, 2001; Ewan & Stellar, 1993). För att summera är stress enligt forskning 

alltså inte farligt om det inte ackumuleras (Ekman & Arnetz, 2002) vilket då pekar mot 

vikten av vila.  

 

2.2 Self-efficacy 
Self-efficacy (eller tro på sin egen förmåga) ses som ett personligt psykologisk kapital 

som främjar hälsan i den meningen att self-efficacy ökar möjligheten för individen att 

uppfatta stress som en utmaning snarare än hot (Luthans, Avolio, Avey & Norman, 

2007; Luthans, Youssef, & Avolio, 2007). Self-efficacy kan ses som en "kan göra 

approach" som återspeglar individers optimistiska tro på sin förmåga att behärska krav 

och spelar en viktig roll i hur individer närmar livet i allmänhet. Individens känsla av 

self-efficacy påverkar därmed hur hen tänker, känner och beter sig, och därmed hens 

upplevda förmåga att hantera svåra livshändelser. I den meningen påverkar individer sitt 

eget öde, eftersom de är både producent och som en produkt av sin omgivning (Bullock 

& Merrill, 1980; Bandura & Walters, 1959). Där av ses individens känsla av self-

efficacy som en kraftfull faktor för utfallet i en samling av händelser (Williams & 

Williams, 2010). Enligt Bandura (1997) utvecklas en individs self-efficacy genom 

barndomen och ungdomen, men är ändå i vuxen ålder fortfarande formbar, åtminstone i 

viss utsträckning beroende på styrkan av self-efficacy. Bandura (1997) uppgav att 

personer med en stark self-efficacy inte upplever stress i samma utsträckning när de 

utsätts för svårigheter i arbetet som individer med en svag self-efficacy. Detta uttalande 

stöddes av Cicotto, De Simone, Giustiniano & Pinna (2014) som hävdar att self-efficacy 

är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att förutsäga trivsel, och dessutom att 

förutsäga individers skillnader i uppfattning om krävande arbetssituationer som 

stressande eller inte. Detta stöds även av flera organisatoriska studier som fann self-

efficacy till att korrelerade negativt med arbetsrelaterad stress (Sonnentag & Spychala, 

2012; Prati, Pietrantoni & Cicognani 2010; Rennesund & Saksvik 2010). Self-efficacy 

valdes därför att undersöka om även undersköterskors stress i Sverige kunde korrelera 

negativt med stress, samt att self-efficacy är en faktor som nödvändigtvis inte är fast 

utan kan förändras av individen själv om låg. 

 

2.3 Fysisk aktivitet 
En definition av fysisk aktivitet lyder ”all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen 

utöver viloförbrukning” (FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling), 2014). Enligt definition kan alltså Fysisk aktivitet ske i olika 

former utav aktivitet såsom promenad, trädgårdsarbete eller organiserade 

träningsformer. Den vanligaste formen av fysisk aktivitet är så kallad aerob aktivitet 

vilket innebär att kroppen använder sig utav syre för att tillhanda hålla energin som 

krävs för aktiviteten. Det är fysisk aktivitet av aerob karaktär som är rekommenderat 

med åtminstone måttlig intensitet minst 150 minuter/vecka alternativt 75 minuter 

högintensiv fysisk aktivitet/vecka för att ta del av de flera hälsovinster enligt FYSS 

(2014). Det är dock av vikt att den fysiska aktiviteten skall pågå i minst tio minuter per 
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tillfälle oavsett intensitet för att tillräknas den rekommenderade veckokvoten. För att 

uppnå rekommenderad fysisk aktivitet kan även de två alternativen slås samman där 

exempelvis 75 minuter medelintensiv aktivitet utförst samt 35minuter högintensiv 

aktivitet. Några av de hälsovinsterna vid minst uppnådd rekommenderad fysisk aktivitet 

är minskad risk för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, vissa typer av cancer, 

benbrott, metabola sjukdomar såsom typ-2 diabetes och psykisk ohälsa i form av 

exempelvis depression, stress, ångest, demens med flera (FYSS, 2016). 
 

 

2.4 Den fysiologiska effekten av fysisk aktivitet på stress 
Vid stress produceras stresshormonen kortisol, noradrenalin och adrenalin, vilka 

normalt produceras vid exempelvis fysisk aktivitet (sympatiska systemet) för att 

kroppen skall klara av den fysiska ansträngningen (Börjeson & Jonsdottir, 2004; Arnetz 

& Ekman, 2002). Sympatiska systemet som startar vid fysisk aktivitet ger då en högre 

puls än normalt, högre blodtryck, ökad vakenhetsgrad, spända muskler, låg 

matspjälkning, snabbare andning med mera. Efter fysisk aktivitet är det även lättare 

komma i en vilofas (parasympatiska systemet) där kroppen får möjlighet att återhämta 

sig och sänka puls, blodtryck, hormonnivå samt öka matspjälkningsapparaten, fysisk 

aktivitet kan då fungera som en ”stressrelease. Vidare kan hormoner som serotonin, 

dopamin och oxytocin som utsöndras under och efter fysisk aktivitet reglera 

sinnesstämningen positivt (Arnetz & Ekman, 2002). Fysisk aktivitet kan alltså vara ett 

bra alternativ för att sänka upplevd stress (Börjeson & Jonsdottir, 2004; Arnetz & 

Ekman, 2002). 

 

2.5 Fysisk aktivitet under arbetstid och fysisk aktivitet på fritiden 
Nya studier har visat att det finns en avgörande skillnad vart den fysiska aktiviteten 

utförs. Harari, Green & Zelber-Sagi (2015) demonstrerar i sin studie att moderat till hög 

fysisk aktivitet på arbetet ökar risken för dödlighet samt hjärt- och kärlsjukdomar 

medan fysisk aktivitet på fritiden har visats ha en motsatt effekt. Vid Jämförelse visades 

det att en hög fysisk aktivitet på arbetet samt en låg fysisk aktivitet på fritiden gav högst 

risk för dödlighet och hjärt-och kärlsjukdomar och att en låg fysisk aktivitet på arbetet 

med hög fysisk aktivitet på fritiden gav lägst risk. Vidare har en studie i Danmark visat 

att hög fysisk aktivitet på arbetet vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar hos 

kvinnor samt att fysisk aktivitet på fritiden kan motverka riskerna, dock inte komplett 

(Holtermann, Aadahl, Thomsen, Hundrup & Søgaard, 2015). Denna studie kommer 

därför att fokusera på fysisk aktivitet på fritiden då fysisk aktivitet på arbetet inte skall 

ge de hälsoeffekter på exempelvis stress som studien eftersöker samt att 

undersköterskor är ett välkänt yrke för att vara ett icke stillasittande arbete med 

genomsnitt 8km gående per arbetstillfälle enligt Welton, Decker, Adam & Zone-Smith 

(2006) samt flertal tunga lyft (Renstig & Sandmark, 2005) och skall inte jämföras med 

effekterna av fysisk aktivitet på fritiden. 
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3 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka om faktorerna fysisk aktivitet på fritiden och 

self-efficacy kan påverka den upplevda stressen hos undersköterskor. 

 

4 Hypotes 
Hypotesen lyder att en minst uppnådd rekommenderad fysisk aktivitet på fritiden samt 

att en högre grad av self-efficacy innebär lägre grad upplevd stress hos undersköterskor. 

 
5 Metod 
Då studien använder sig av kvantitativ metod används validerade mätinstrument för 

variablerna self-efficacy och upplevd stress samt ett av författarens egenkomponerat 

mätinstrument för att mäta mängden fysisk aktivitet på fritiden. Social media 

(Facebook) användes för att kunna få ett presentabelt antal respondenter för studien där 

undersköterskor användes. 

 

5.1 Mätinstrument 
 
5.1.1 DASS (Depression Anxiety Stress Scale) -21 

DASS-21 användes för att mäta upplevd stress hos respondenterna. Testet bestod 

ursprungligen av 21 påståenden vilka besvaras genom att välja vilket alternativ som bäst 

motsvarar respondentens upplevelse på en fyrgradig så kallad likertskala under den 

senaste veckan. Där beskrivningen av svarsalternativen var: 0 =Gäller inte för mig alls, 

1 =Gäller mig till en viss grad, eller ibland, 2 =Gäller mig till en avsevärd grad eller en 

stor del av tiden, 3 =Gäller mig till en hög grad eller större delen av tiden. Däremot 

eftersom testet ursprungligen mäter depression, ångest och stress, valdes endast de sju 

påståendena som mäter nivån av upplevd stress till studien. Enligt denna modell innebär 

högre poängantal en högre grad av upplevd stress. Validering och reliabilitets studier på 

DASS-21 har gjorts av bland annat Henry & Crawford (2005) som visade en stark 

validitet samt reliabilitet. Mätinstrumentet var även översatt från engelska till svenska 

av Tom Eek & Sven Alfonsson (2016). 
 
5.1.2 General self-efficacy scale 

Respondenternas self-efficacy mättes med hjälp av General self-efficacy scale som 

består av tio stycken påståenden som skall besvaras genom att fylla i vilket alternativ 

som bäst motsvarar respondentens upplevelse på en fyrgradig likertskala. Alternativen 

var 1= tar helt avstånd till 4=instämmer helt där desto fler poäng motsvarar en högre 

grad av self-efficacy. Instrumentet som användes vart även översatt till svenska. 

(Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem, 1999; Luszczynska, Scholz & Schwarzer, 

2005). 

 
5.1.3 Fysisk aktivitet enligt FYSS 

Två av författarens egenkomponerade frågor ställdes för att mäta om den 

rekommenderade nivån av fysisk aktivitet uppnås enligt FYSS (2015) där första frågan 

avsåg om respondenterna uppnår minst 150 minuter/vecka åtminstone i måttlig 

intensitet. Fråga två avsåg om respondenterna uppnår minst 75 minuter/vecka i hög 

intensitet. Fyra svarsalternativ fanns tillgängliga för respondenterna där alternativen var: 

JA, och mer; JA; Till hälften; NEJ. Om JA fylldes i på en av frågorna eller ”Till 

hälften” på båda frågor anses respondenten att uppnått den rekommenderade fysiska 



  
 

 8 

aktiviteten/vecka. Alternativen poäng graderades till JA, och mer=3, JA=2, Till 

hälften=1, NEJ=0. Rekommenderad mängd fysisk aktivitet nås då vid minimalt två 

poäng, under två poäng benämns som ej uppnådd rekommenderad fysisk aktivet och 

poäng över två ses som uppnådd fysisk aktivitet och mer.  

 
5.2 Urval 
Totalt 1010 respondenter deltog i studien. Materialet delades in i två grupper där en 

grupp bestod av de 25% av de undersökta undersköterskorna som upplevde minst stress 

(n = 252) och där den andra gruppen bestod av de 25% av de undersökta 

undersköterskorna (n = 252) som upplevde störst stress. Låg-stressgruppen bestod av 

234 kvinnor och 15 män samt tre personer som inte uppgett kön medan hög-

stressgruppen bestod av 249 kvinnor och 3 män. I gruppen med låg upplevd stress var 

medelålder och standardavvikelse 42 (±11) år medan den i gruppen med hög upplevd 

stress var 39 (±11) år. Det totala antalet undersköterskor som analyserades efter 

gruppuppdelningen var n = 504. 

 

5.3 Genomförande 
En webbenkät skapades där de tre mätinstrumenten ingick samt demografiska frågor om 

kön, ålder och antal år i yrket. Inhämtning av data gjordes med hjälp av ”Facebook” 

grupper för undersköterskor (varav en av grupperna hade dryga 22000 medlemmar 

(totalt 136000 i Sverige)) där webbenkäten lades ut med information om vad studien 

undersökte samt de etiska aspekterna. (”Facebook” är ett socialt nätverk på internet som 

tillhör en vanlig form av social media). Svaren från webbenkäten fördes vidare till Excel 

(kalkylprogram) som användes för att koda om resultat från instrumentet avsett att mäta 

fysisk aktivitet på fritiden . Efter detta fördes resultaten från Excel till SPSS 

(statistikprogram) där gruppdelning och analys av datan skedde. 

 
5.4 Etiska aspekter 
Vid insamlingen av data informerades respondenterna genom försättsbladet på 

webbenkäten studiens syfte, att studien var anonym, hanterades konfidentiellt samt att 

medverkan var helt frivillig och kunde avslutas när som helst. Graziano & Raulin 

(2010) menar att detta är information som är viktig att delge för att hålla sig till de 

etiska aspekterna. 

 
5.5 Statistisk analys 
Vid hypotestestning för denna studie har alphagränsvärdet p = 0,05 används. De två 

grupperna (låg stress och hög stress) jämfördes med ett icke-parametriskt test, Mann-

Whitney U-test . Detta test skall användas vid analys av två oberoende stickprov 

(personer med låg respektive hög upplevd stress i detta fall) då de undersökta 

variablerna är av ordinaldatakaraktär. 
 

 

 

6 Resultat 
Gruppen med låg upplevd stress hade både statistiskt signifikant högre fysisk 

aktivitetsnivå på fritiden (p = ,025) och högre self-efficacy (p <  0,01) än hög-stress 

gruppen. Låg-stress gruppen upplevde även statistiskt signifikant lägre stress jämfört 

med hög-stress gruppen (p < 0,01). Resultaten går även att utläsas i tabell 1. 
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I gruppen med låg upplevd stress var median och kvartilavstånd för fysisk aktivitet på 

fritiden 3 (4) poäng medan den i gruppen med hög upplevd stress var 2 (3) poäng. För 

self-efficacy hade gruppen med låg upplevd stress en median och kvartilavstånd på 31 

(7) poäng medan den i gruppen med hög upplevd stress var 29 (8) poäng. I gruppen med 

låg stress var median och kvartilavstånd för upplevd stress 5 (5) poäng medan gruppen 

med hög upplevd stress hade 19 (2) poäng. Resultatet går även att utläsas i tabell 1. 

 

 

Tabell 1     

Skillnader i grad av fysisk aktivitetsnivå på fritiden och skattad self-efficacy hos 

undersköterskor med låg respektive hög upplevd stress (median och kvartilavstånd).  

  Upplevd 

stress 

Fysisk 

aktivitet 

Self-efficacy 

Låg-stress 

gruppen 

    

 Median 5 3 31 

 Kvartilavstånd 5 4 7 

 P-värde < 0,01 ,025 < 0,01 

Hög-stress 

gruppen 

    

 Median 19 2 29 

 Kvartilavstånd 2 3 8 

 

7 Slutsats 
En högre nivå än rekommenderad fysisk aktivitet på fritiden och högre skattad self-

efficacy visar en lägre upplevd stress hos undersköterskor 

 

8 Diskussion 
 

Jag valde i den här studien att undersöka om fysisk aktivitet på fritiden och self-efficacy 

påverkar den upplevda stressen hos undersköterskor. Undersköterskor valdes på grund 

av att det är ett yrke som visat sig vara ett psykiskt och fysiskt krävande arbete vilket 

har bidragit till hög sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Flera tididare studier 

pekar mot att en ökad grad av fysisk aktivitet och en högre self-efficacy skall kunna 

sänka upplevd stress. Resultatet för denna studie där 1010 undersköterskor valde att 

delta, och 504 vart analyserade visade att en högre nivå än rekommenderad fysisk 

aktivitet på fritiden och en högre skattad self-efficacy skulle kunna bidra till reducerad 

stress. Då studien visade att rekommenderad fysisk aktivitet inte gav någon 

stressreducerande effekt tills högre än rekommenderat av FYSS, alltså kan hypotesen att 

minst rekommenderad fysisk aktivitet på fritiden sänker upplevd stress förkastas i denna 

studie. Vidare visade resultaten att högre skattad self-efficacy innebar lägre upplevd 

stress hos undersköterskor vilket stödjer hypotesen även om poängskillnaden inte vart 

särskilt stor mellan grupperna (Lågstress-gruppen 31 (7) poäng, högstress-gruppen 29 

(8) poäng). Detta kan indikera på att det finns faktorer som inte ingår i studien som 

orsakar en större skillnad i den upplevda stressen hos undersköterskorna. Den upplevda 

stressen mellan grupperna Låg-stress och hög-stress var däremot väldigt stor då låg-

stressgruppen hade 5 poäng och hög-stressgruppen hade 19 (max 21). Enligt stresskalan 

(se bilaga 3) kan man avläsa att 5 poäng indikerar på ingen/normal nivå av stress medan 

19 poäng indikerar på extremt svår upplevd stress. Den fysiska aktiviteten på fritiden 

som respondenterna fick uppskatta hade likasom self-efficacy inte heller några större 
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skillnader mellan grupperna då låg-stressgruppen hade 3 poäng och hög-stressgruppen 

hade 2. Där 2 indikerar på rekommenderad fysisk aktivitet på fritiden, och 3 indikerar 

på litet mer fysiskt aktiv på fritiden än rekommenderat. Detta innebär att det inte är en 

särskilt stor skillnad mellan nivån av fysisk aktivitet mellan grupperna vilket som ovan 

nämt kan då indikera på dolda faktorer som påverkar den upplevda stressen hos 

undersköterskorna. Den upplevda stressen hos undersköterskorna var inte en 

överaskning med tanke på tidigare studier, information från försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen. Dock var förväntningarna att skillnaden på graden av self-efficacy 

skulle vara större emellan grupperna även om den nu var signifikant samt att 

rekomemnderad fysisk aktivitet skulle räcka till för att kunna sänka upplevd stress. I 

tidigare studier har man sett större skillnad i skattad self-efficacy beroende på grad av 

upplevd stress. Lika så i studier gällande fysisk aktivitet där det visat att generellt mer 

fysisk aktivitet har resulterat i bättre resultat mot reducering av upplevd stress. 

Urvalet kan anses till en början stort då 1010 respondernter valde att delta och att analys 

gjordes på 504 av dessa, men med tanke på mängden undersköterskor på både facebook 

sidan för undersköterskor samt det totala antalet i Sverige kan dessa resultat inte ses 

som representiva för dem alla. Om något skulle studien kunna ses som en pilot studie 

med ett högt antal respondenter. Fördelen med studien är att den använt sig utav 

faktorer som individerna själva kan påverka och förändra vilket innebär att en person 

med exempelvis hög upplevd stress nödvändigtvis inte måste förbli det. Då kan ökning 

av den fysiska aktiviteten vara ett (enligt mig) väldigt enkelt sätt att sänka eventuell 

upplevd stress, att öka sin self-efficacy är däremot något svårare då Bandura förklarar 

att self-effiacy till största del utvecklas under barn och ungdomen men att det 

fortfarande är möjligt att öka den i vuxen ålder. Slutligen kan det alltså vara essentiellt 

för undersköterskor att försöka minska deras upplevda stress för att förhinda att psykisk 

ohälsa uppstår vilket var den vanligaste orsaken till att undersköterskor blir sjukskrivna. 

Resultatet från denna studie skulle kunna bidra med kunskap som eventuellt skulle 

kunna användas vid åtgärder med mål att sänka upplevd stress hos denna yrkesgrupp då 

den visar att icke fasta faktorer kan påverka graden av upplevd stress. 

 

8.1 Kritik mot studien  
 

Denna studiens validitet kan ifrågasättas gällande graden av fysisk aktivitet på fritiden 

eftersom mätinstrument som användes är egenkomponerat av författaren och inte delger 

några exakta mått på hur mycket fysisk aktivitet respondenterna har gjort. Antalet 

respondenter var 1010 vilket är en ansenlig mängd deltagare, dock finns det ingen 

säkerhet bakom som kan fastställa att det verkligen är undersköterskor som har svarat 

på webbenkäten även om den var utlagd på ”undersköterskegrupper” på Facebook. Se 

vidare i bilaga 1 och 2 hur enkäten såg ut samt hur upplägget var på facebook. 
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Bilaga 1 
Mitt namn är Mikael Ståhl och jag studerar mitt sista år inom idrottsvetenskap med inriktning fysisk 

aktivitet, hälsa och friluftsliv i Kalmar. Jag skriver min C-uppsats som kommer att handla om stress och 

hälsa samt olika faktorer som kan påverka hos undersköterskor i Sverige. Jag vore väldigt tacksam om ni 

ville ta 5 minuter för att besvara min enkät och ta del av min studie. 

Er medverkan är helt frivilligt, ni kan när som helst avbryta, all insamlad data kommer att behandlas 

konfidentiellt samt att fullständig anonymitet gäller för er som medverkar.  

Vid eventuella frågor om studien är ni välkomna att ta kontakt med mig via mail: 

ms223px@student.lnu.se 

Tack för er medverkan 

Mikael Ståhl 

*Obligatorisk 

Ålder 
 

_____ 

Kön 
Kvinna 

Man 

Annat 

Antal år i yrket 
 

_______ 

 

Följande påståenden besvaras genom att du kryssar i det val 
som stämmer bäst överens på dig. 

Jag lyckas alltid lösa svåra problem om jag bara anstränger mig 

tillräckligt. * 

Tar helt avstånd 
1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Även om någon motarbetar mig hittar jag ändå utvägar att nå mina 

mål. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Jag har inga svårigheter att hålla fast vid mina målsättningar och 

förverkliga mina mål. * 

Tar helt avstånd 



  
 

 II 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

I oväntade situationer vet jag alltid hur jag skall agera. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Till och med överraskande situationer tror jag mig klara av bra. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Tack vare min egen förmåga känner jag mig lugn även när jag ställs 

inför svårigheter. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Vad som än händer klarar jag mig alltid. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Om jag ställs inför nya utmaningar vet jag hur jag skall ta mig an 

dem. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 



  
 

 III 

När problem uppstår kan jag vanligtvis hantera dem av egen kraft. * 

Tar helt avstånd 

1 

2 

3 

4 

Instämmer helt 

Vänligen läs varje påstående och kryssa i den siffra som bäst 
beskriver hur påståendet stämmer in på dig för den senaste 
veckan. 

Jag tyckte att det var svårt att varva ner. * 

Stämde inte alls på mig 

0 

1 

2 

3 

Stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden 

Jag hade en tendens att överreagera på händelser. * 

Stämde inte alls på mig 

0 

1 

2 

3 

Stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden 

Jag kände att mycket energi gick åt till att oroa mig. * 

Stämde inte alls på mig 

0 

1 

2 

3 

Stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden 

Jag märkte hur jag började bli upprörd. * 

Stämde inte alls på mig 

0 

1 

2 

3 

Stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden 

Jag tyckte att det var svårt att slappna av. * 

Stämde inte alls på mig 

0 

1 

2 

3 

Stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden 

Jag blev irriterad på saker som hindrade mig från att fortsätta med 

saker som jag sysslade med. * 

Stämde inte alls på mig 

0 



  
 

 IV 

1 

2 

3 

Stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden 

Jag kände att jag var ganska lättstött. * 

Stämde inte alls på mig 

0 

1 

2 

3 

Stämde väldigt bra på mig, eller nästan hela tiden 

Dessa frågor handlar om hur fysiskt aktiv du vanligtvis är på din 
fritid under 1vecka. Kryssa i det alternativ som bäst stämmer 
överens med dig. 

Jag är vanligtvis måttligt aktiv minst 2,5 timmar under en vecka(minst 

10min/tillfälle) ex. cykling, promenad som ger ökad puls och 

andning. * 
JA och mer 

JA 

Till hälften 

NEJ 

Jag utövar vanligtvis högintensiv aktivitet minst 75minuter under en 

vecka(minst 10min/tillfälle) ex, löpning eller liknande som ger 

markant ökning av puls och andning. * 
JA och mer 

JA 

Till hälften 

NEJ 

SKICKA 
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