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Abstrakt 

Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa har blivit ett allt större samhällsproblem som även ökar hos 

vårdpersonal. Ett aktivt arbete kompenserar inte för en inaktiv fritid och i dagsläget har endast 

65% av befolkningen en livsstil som uppfyller rekommendationerna för fysisk aktivitet. De 

individer som endast upplever sig vara fysiskt aktiva under arbetsdagen tar därav inte del av 

de positiva effekter som aktivitet har på hälsan. Genom att specifikt arbeta med 

beteendeförändringar gällande fysisk aktivitet och hantering av stress, kan fysioterapeuter 

förebygga livsstilsrelaterad ohälsa. Syfte: Syftet var att undersöka hur mängden av fysisk 

aktivitet och träning samvarierar med arbetsrelaterad stress samt hälsa och arbetstrivsel hos 

sjuksköterskor i Region Norrbotten. Metod: Ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor gjordes 

och insamling av material utfördes med en webbenkät. Det sändes ut 200 enkäter och totalt 

svarade 41 personer. Frågeformuläret baserades på flertalet redan konstruerade 

mätinstrument, men validitets- eller reliabilitetstestades inte i sin helhet. Resultat: 

Majoriteten av deltagarna låg under rekommendationerna gällande fysisk aktivitet respektive 

träning. Arbetsrelaterad stress visade inget samband med fysisk aktivitet, träning respektive 

med ett sammansatt mått på kombinerad fysisk aktivitet och träning. De deltagare som låg 

över rekommendationerna för fysisk aktivitet upplevde en tendens till högre hälsa och 

signifikant högre arbetstrivsel. Konklusion: Signifikant samband fanns mellan träning och 

självbestämmande. Arbetsrelaterad stress har inget samband med aktivitet, träning eller 

kombinationen dem emellan.  Hög mängd fysisk aktivitet har tendens till samband med högt 

skattad hälsa, individuella inre upplevelser och självbestämmande på arbetet. Följaktligen bör 

fysioterapeutens fokus ligga på aktivitet istället för träning för att uppnå högre hälsa.  

 

Nyckelord: fysioterapi, hälsoprevention, psykisk ohälsa 
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1: BAKGRUND  

Fysioterapi syftar till att främja hälsa genom att bibehålla eller återfå optimal rörelse och 

funktionsförmåga. Fysioterapeuter kan även förebygga livsstilsrelaterad ohälsa genom att 

arbeta specifikt med beteendeförändringar gällande levnadsvanor, såsom otillräcklig fysisk 

aktivitet och hantering av stress (1). I dagsläget har endast 65% av alla medelålders kvinnor 

och män en livsstil som uppfyller riktlinjerna för tillräcklig fysisk aktivitet (2). Samtidigt har 

stressrelaterad ohälsa blivit ett allt större samhällsproblem och i Sverige ser man en ökad grad 

av långvariga sjukskrivningar till följd av detta. Även inom hälso- och sjukvården ökar den 

stressrelaterade ohälsan, samtidigt beskriver Sihag och Bidlan att den främsta arbetsrelaterade 

sjukdomen för vårdpersonal är utbrändhet (3, 4). Detta på grund av att vårdpersonal 

exponeras för flertalet faktorer som framkallar stressreaktion, stressorer, på arbetsplatsen som 

framkallar stressreaktion vilket riskerar att påverka både deras mentala och fysiska hälsa 

negativt. Stressorer uppkommer vid för höga krav och avsaknad av kontroll samt socialt stöd 

(5). Som följd till stressorernas negativa påverkan kan även individens engagemang i arbetet 

minska (6).  

 

 1:1 STRESS 

Stressreaktioner har länge varit viktiga faktorer för människans överlevnad. En situation som 

innehåller oväntade eller nya stimuli upplever hjärnan som hotfull. Som en följd av detta sker 

fysiologiska, biokemiska, psykologiska och beteendemässiga omställningar. Detta är 

grundläggande och naturliga reaktioner då individen utsätts för psykosocial stress. Aktivering 

av stressreaktioner är i sig inte skadligt för ett friskt system. Däremot kan det bli skadligt när 

aktiveringen inte avtar utan förblir på samma nivå under en längre tid. Mindre återhämtning, 

bristande sömn och för lite nedvarvning har lyfts fram som avgörande faktorer hos många 

med förhöjd stressnivå. Det är därför viktigt att perioderna med mer stressorer följs av längre 

återhämtning, eftersom det är under återhämtningen som basnivån återställs i kroppen (7). 

Långvarig stress kan ge varierande besvär och utveckla bland annat sömnproblematik, stroke, 

depression, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och utmattningssyndrom (8–10).  

 

  



 2 

1:2 FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN MENTALA HÄLSAN 

1:2:1 PERSONLIGHET OCH SOCIALT STÖD 

Personliga faktorer såsom genetik, copingstrategier, erfarenheter samt socialt stöd är en del 

som avgör hur individer reagerar när de blir utsatt för stress (11). Av detta framgår att 

personer kan hantera stress på olika vis och därmed varierar de psykiska konsekvenserna vid 

långvarig stress.  

 

1:2:2 SOCIOEKONOMISK STATUS  

Det är flertalet faktorer som kan räknas in och påverka en individs socioekonomiska status, 

däribland vilken typ av anställning man har, inkomst och geografi. Där betyder att individer, 

framförallt kvinnor, med lägre utbildningsnivå generellt sett har sämre hälsa (11, 12).  

 

1:2:3 ARBETSPLATS 

Benämningen arbetsförmåga har inte någon generellt etablerad definition, däremot kan det 

förklaras i kontext av de sociala, fysiska och psykologiska krav som ett arbete ställer på 

arbetstagaren. Ofördelaktiga och höga krav är faktorer som kan leda till bristande 

arbetsförmåga (13). Idag står det klart att psykosocial arbetsmiljö och organisatoriska faktorer 

har ett samband med engagemang, arbetstrivsel samt psykisk och fysisk hälsa. Av detta 

framgår att det är ett strukturellt problem som innebär att individers hälsa påverkas negativt 

av en kombination av hög arbetsbelastning och låg möjlighet till självbestämmande i arbetet 

(14). Forskning visar på att arbetsrelaterad stress och utbrändhet även påverkas av faktorer 

som fysiskt ansträngande arbete, riskabel exponering på arbetet samt bristen på socialt stöd, 

dessa faktorer återfinns i hälso- och sjukvården (15, 16).   

 

1:3 SJUKSKÖTERSKAN 

Sjuksköterskans arbete ska enligt Svensksjuksköterskeförening utföras i överensstämmelse 

med gällande författningar, lagar och riktlinjer. Det ska grundas i vetenskap, vara 

erfarenhetsbaserat och utmärkas av ett etiskt förhållningssätt (17). För att demonstrera hur 

kunskap utvecklas hos nyutexaminerade sjuksköterskor tillämpar Benner en modell som 

beskriver fem stadier av kunskapsutveckling. Första stadiet är novis, där sjuksköterskan har 

avsaknad av erfarenhet. Här är det viktigt med regler och vägledning för att skapa utveckling. 

Det andra stadiet är avancerad nybörjare, här kan inte sjuksköterskan utläsa hela situationen 

och regler är fortsatt viktiga på grund av ovana. Stöd i form av prioritering av arbetet är viktigt 
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eftersom den avancerade nybörjaren här blir medveten av återkommande mönster i det kliniska 

arbetet. Sjuksköterskan beskrivs som kompetent, vilket är det tredje stadiet, efter arbete inom 

samma omvårdnadsområde i två till tre år. Nu kan sjuksköterskan hantera oväntade situationer, 

planera samt arbeta mer metodiskt. Fjärde stadiet benämns som skicklig. Sjuksköterskan som 

är skicklig har förmåga till anpassning, helhetssyn och snabbhet i arbetet, förmågor som bygger 

på erfarenhet. Sista stadiet är expert, där handlar sjuksköterskan självständigt tack vare stor 

erfarenhet inom yrket (18  

 

1:4 KRAV- KONTROLL OCH STÖDMODELLEN 

Theorell har med hjälp av Karaseks utvecklat krav-, kontroll- och stödmodellen. Stress, 

kontroll och krav hänger enligt Theorell ofta samman, då stress utvecklas i anknytning med 

förlorad kontroll och höga krav. När kraven upplevs som utmanande istället för hotfulla, kan 

den anställda lösa situationen, lära sig nya färdigheter och få en ökad självkänsla. Det är när 

kraven blir allt för höga samt där individen saknar kontroll och stöd, som negativa effekter 

kan uppstå. Krav handlar om mental arbetsbelastning och kontroll avser kunskap, 

meningsfullhet och möjlighet till självbestämmande. Socialt stöd handlar om att få vägledning 

i arbetet samt gemenskap på arbetsplatsen. Personer med en välfungerande relation mellan 

kollegor och chef, kommer utveckla mindre stressymptom än andra. För att få ut det ultimata 

på en arbetsplats bör arbetsgivaren därför hitta balansen mellan en hanterbar kravnivå, där det 

finns stor möjlighet att påverka arbetssituationen och ett stort stöd inom organisationen (5).  

 

1:5 FYSISK AKTIVITET 

Enligt Caspersen m.fl. definieras fysisk aktivitet som all kroppslig rörelse som produceras av 

skelettmuskulatur och som resulterar i ökad energiförbrukning (19). Fortsatt i den här studien 

kommer fysisk aktivitet benämnas som aktivitet. Enligt WHO är aktivitet nyckeln till att 

bibehålla en frisk kropp och studier visar att regelbunden aktivitet minskar risken för hjärt-

kärlsjukdomar, stroke, högt blodtryck och demens (20, 21). Flertal studier om lindrig 

depression, visar att aktivitet haft minst lika god effekt som behandling med antidepressiva 

och med mycket färre biverkningar (22, 23). En ny studie från 2019 visar att aktivitet inte 

bara kan behandla depression, utan även ge en skyddande effekt från att utveckla depression 

(24). Individer som utför regelbunden aktivitet minskar inte bara risken för diverse 

sjukdomar, utan ger även en bättre livskvalité, oavsett etnicitet, ålder eller socioekonomiska 

förutsättningar (25). WHO:s rekommendation för aktivitet är att regelbundet utföra minst 150 
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minuter aktivitet i veckan med måttlig intensitet. Aktiviteten bör spridas ut under veckan och 

utföras i minst 10 minuter åt gången (26). WHO:s rekommendation gäller såväl friska 

individer, som individer som lider av någon form av lindrig stressproblematik. Emellertid 

hänvisas personer som lider av svårare stressrelaterad utmattning att följa 

rekommendationerna som ges till personer som lider av depression (27).  

 

1:6 FYSISK TRÄNING 

Fysisk träning definieras av Svantesson m.fl. som en aktivitet vilken är strukturerad, 

återkommande och planerad. Fortsatt i den här studien kommer fysisk träning endast 

benämnas som träning. Träning syftar till att öka kardiovaskulär funktion, rörlighet, muskulär 

uthållighet samt muskelstyrka och rekommenderas att utföras minst 90 minuter/vecka (27, 

28). Den kardiovaskulära funktionen syftar till den träningsform som gör att man ökar sin 

uthållighet, i form av olika konditionsträningar t.ex. löpning eller cykling. Vid 

konditionsträning belastar man och ökar kapaciteten i hjärt-kärlsystem och 

syreupptagningsförmågan under en längre tid. Rörlighetsträning hjälper till att bibehålla eller 

öka rörligheten i olika specifika leder i kroppen. Muskelstyrka brukar även benämnas som 

styrketräning och utförs genom att belasta specifika muskler med lämplig vikt och repetitioner 

(29).  

 

1:6:1 FÖR- OCH NACKDELAR MED TRÄNING I SAMBAND MED STRESS 

Regelbunden träning gör att kroppen blir mer motståndskraftig mot stress och man ser en 

mindre uttalad stressaktivering samt ett mildare reaktionsmönster (7). Vid träning frisätts 

positiva hormoner såsom; serotonin, dopamin och endorfiner som bland annat stimulerar till 

ökad nervcellsnybildning i hippocampus, hjärnans centrum för inlärning och minne (30, 31). 

Av detta framgår att hjärnan, med hjälp av träning, kan skydda sig mot negativa konsekvenser 

vid långvarig stressbelastning såsom koncentrationssvårigheter och minnesförlust (32). 

Förutom att förebygga symptomen som framkommer vid stress, kan effekterna av träning 

även hjälpa till att hantera stress. Agudelo m.fl. genomförde en studie som jämförde stress hos 

möss. Resultatet visade att möss med större muskelmassa kunde hantera stress bättre. Detta på 

grund av att de hade högre nivåer av ett enzym som bryter ner en substans som bildas vid 

stress, än möss med mindre muskelmassa. Samma stressubstans som återfinns hos mössen, 

har kunnat uppmätas i höga nivåer hos personer med stressrelaterad ohälsa. Enzymet som kan 

bryta ned stressubstansen återfinns även hos människor vilket tyder på att med hjälp av ökad 
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muskelmassa kan hantera stress på ett effektivare sätt (33). Emellertid är studien gjord på 

möss och resultaten måste beaktas med försiktighet då det inte finns någon liknande studie på 

människor. 

 

Träning kan ses både genom ett negativt och positivt perspektiv i förhållande till de 

fysiologiska reaktionerna som uppstår. Under träningspasset frisätts energi och 

stresshormoner till blodbanan. Som en följd av detta kommer individen få förhöjd 

hjärtfrekvens och blodtryck samt vidgade luftvägar, således liknande reaktioner som uppstår 

vid en akut stressituation. Keselman m.fl. beskriver att hård träning är särskilt påfrestande för 

kroppen då mängden kortisol ökar markant, som i sin tur ger kroppen en stark stressreaktion 

(34). Till följd av den förhöjda kortisolhalten ökar också nedbrytningen av muskelmassa, 

vilket minskar frisättningen av de positiva hormonerna som nämns ovan (35). Emellertid 

leder regelbunden träning, enligt rekommendationen, till en lägre halt av stresshormoner i 

blodet under träningspasset. Dessutom har personer som utför regelbunden träning även lägre 

halt av stresshormoner när de utsätts för stress (32). Som beskrivet visar det att träning har en 

fysiologisk påverkan på stress, men likaså psykologisk. Detta genom att kontinuerlig träning 

kan skapa en ökad känsla av kontroll och en ökad tilltro till den egna förmågan, vilket också 

reducerar mottagligheten för stress (36).  

 

1:7 FYSIOTERAPI 

Hälsa kan verka som en tillgång vid hantering av krävande situationer i vardagen och främjas 

tack vare positiva känslor och tilltro till sin egna förmåga (37). Hälsa definierades 1948 av 

WHO som “ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro från sjukdom och funktionsnedsättning” (38). Fysioterapi utgår från ett holistiskt 

perspektiv vilket innebär att alla faktorer för hälsa spelar stor roll vid arbetet. Fysioterapeuter 

arbetar bland annat med kroppsmedvetenhet för att öka förståelsen kring sambandet mellan 

tankar, känslor och kroppen (1). Mellan åren 2010–2017 ökade sjukskrivningar i Sverige på 

grund av stress med 359%, samtidigt blir befolkningen i större utsträckning mer inaktiva, 

både på arbetet och under fritiden (39). Trots att vårdyrket kräver relativt mycket rörelser och 

personalen upplever att de är aktiva under arbetsdagen, innebär inte det att dem tar del av de 

positiva effekter som aktivitet har på hälsan. Det är framförallt viktigt att belysa att en aktiv 

arbetsdag inte kompenserar för en stillasittande fritid (40). Möjligen kan det finnas ett 

samband mellan den minskade aktiviteten och träningen bland befolkningen och den ökade 
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stressen i samhället. I dagsläget råder en kunskapslucka i ämnet och mer forskning behövs 

inom området. Därav är det relevant att undersöka hur mängden av fysisk aktivitet och träning 

samvarierar med arbetsrelaterad stress samt hälsa och arbetstrivsel hos sjuksköterskor inom 

Region Norrbotten. Därtill är det av värde att känna till betydelsen av aktivitet respektive 

träning, eller dem båda sammantaget, vad gäller hur dessa faktorer samvarierar med 

upplevelsen av arbetsrelaterad stress. 
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2: Syfte 

Syftet var att undersöka hur mängden av fysisk aktivitet och träning samvarierar med 

arbetsrelaterad stress samt hälsa och arbetstrivsel hos sjuksköterskor i Region Norrbotten.  

 

2:1 FRÅGESTÄLLNING 

1. Finns det ett samband mellan upplevd arbetsrelaterad stress och fysisk aktivitet?  

2. Finns det ett samband mellan upplevd arbetsrelaterad stress och träning?  

3. Finns det ett samband mellan upplevd arbetsrelaterad stress och kombinerad aktivitet och 

träning?  

4. Finns det ett samband mellan graden av självskattad hälsa respektive arbetstrivsel och 

aktivitet samt träning?  

  

2:2 HYPOTES 

Studien bygger på hypotesen att det finns ett samband mellan mängden aktivitet respektive 

träning och grad av upplevd arbetsrelaterad stress. Författarna tror att studien kommer visa att 

högre grad av aktivitet och träning leder till minskade upplevelser av arbetsrelaterad stress 

vilket i sin tur kan ge ökade upplevelser av arbetstrivsel och hälsa.  
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3: MATERIAL OCH METOD 

3:1 MATERIAL 

3:1:2 URVAL  

Ett slumpmässigt urval från en lista med sjuksköterskor gjordes av en representant från 

Region Norrbotten. Representanten kontaktade deltagarna via mail med en länk till 

webbenkäten samt medföljande informationsbrev som beskrev syftet med studien och dess 

upplägg (se bilaga 1). Totalt sändes 200 enkäter ut, med en ambition att uppnå 30% 

svarsfrekvens. Enkäten var till förfogande under två veckor, då en vecka återstod sändes en 

påminnelse ut till alla (se bilaga 2). Enkäten besvarades av 41 personer vilket innebar en 

svarsfrekvens på 20%. 

 

Inklusionskriterier 

- Sjuksköterskor med en anställningsgrad på minst 75% 

- Anställd i Region Norrbotten 

- Förstår svensk text 

 

Exklusionskriterier  

- Arbetat mindre än ett år som sjuksköterska 

 

3:2 METOD 

Insamling av material till studien utfördes med en webbenkät av tvärsnittsstudie design samt 

deduktiv ansats (se bilaga 3). Kunskapsansatsen avspeglar författarnas antaganden om 

verkligheten samt avser att statistiskt beskriva syftet med studien (41). Webbenkäten 

konstruerades i datorprogrammet Survio vilket är en online undersökningstjänst (42). 

Utformningen av webbenkäten baserades på flertalet redan konstruerade mätinstrument. Den 

sammansatta enkäten innehöll totalt 52 frågor indelade i 5 block: bakgrund, arbetstrivsel, 

hälsa, arbetsrelaterad stress samt aktivitet och träning (43 - 46). Frågeformuläret har ej 

validitets- eller reliabilitetstestats i sin helhet, dock utfördes en pilotstudie för att bekräfta dess 

kvalitetsvärde (41). Frågeformuläret behövdes inte revideras efter pilotstudien.  

 

  



 9 

3:2:1 Bakgrund 

Första blocket bestod av egenkonstruerade demografiska frågor: ålder, kön, anställningsgrad 

och anställningslängd inom samma avdelning. Frågorna har ej validitets- eller 

reliabilitetstestats.  

 

3:2:2 ARBETSTRIVSEL  

I andra blocket användes formuläret Work Experience Measurement Scale. Formuläret var ett 

multidimensionellt mätinstrument med frågeställningar som mätte upplevelse av arbetstrivsel. 

Mätinstrumentet har testats vetenskapligt samt utvecklats i samband med hälsopromotion vid 

två sjukhus i Skåne. Resultatet visade på hög validitet samt reliabilitet. Frågorna var 

verksamhetsnära och har skapats med utgångspunkt från olika teorier som kan associeras till 

krav-kontroll-stöd, känsla av sammanhang samt ansträngning-belönings teorier. Formuläret 

var utformat med 32 frågor som mäter sex dimensioner av arbetstrivsel. Frågorna besvarades 

utifrån en sex-gradig skala (43).  

 

3:2:3 HÄLSA  

I tredje blocket användes formuläret Salutogenic Health Indicator Scale. Frågeformuläret 

mätte hälsa med stöd från teorier associerade med begreppen hälsa och välbefinnande. 

Mätinstrumentet har testats vetenskapligt samt utvecklats i samband med hälsopromotion vid 

två sjukhus i Skåne. Resultatet visade på hög validitet samt reliabilitet. Mätinstrumentet 

omfattade 12 frågor av hälsoindikatorer som formar ett indexvärde. Frågorna besvarades 

utifrån en sex-gradig skala som gick från positiva ord till negativt formulerade motsatsord 

(44).  

 

3:2:4 ARBETSRELATERAD STRESS  

I fjärde blocket användes den svenska version av single-item stress question, som mätte 

upplevelse av arbetsrelaterad stress med en fråga. Frågan har testats vetenskapligt och 

resultatet visade på både validitet och reliabilitet (45). Frågan besvarades utifrån en femgradig 

skala.  

 

3:2:5 AKTIVITET OCH TRÄNING 

I femte blocket användes socialstyrelsens screeningfrågor om aktivitet respektive träning. 

Frågorna besvarades utifrån en sex-gradig skala och har hög validitet jämfört med andra 

liknande enkätfrågor (46).  
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3:2:6 Dataanalys  

Dataanalysen utfördes genom en statistisk bearbetning utifrån en deskriptiv analys i 

datorprogrammet Microsoft Excel. Insamlad data redovisades utifrån datanivå på de olika 

variablerna som fanns med i enkäten. Frågorna om kön, ålder och anställning beräknades som 

nominaldata. Frågorna som ingick i arbetstrivsel och hälsa beräknades som ordinaldata. Vid 

kartläggningen beräknades aktivitet, träning och kombinationen dem emellan samt 

arbetsrelaterad stress som nominaldata och vid frågeställningarna beräknades de som 

ordinaldata. Nominaldata redovisades i procent och ordinaldata i medelvärde med 

standardavvikelse. För att studera sambandet sattes en signifikansnivå på p <0,05, vilket 

innebär att risken att slumpen har påverkat resultatet är mindre än 5% (47). I den här studien 

beaktas tendenser som p <0,15. Kartläggningen redovisades i en tabell med beskrivning av 

studiens deltagare samt resultat av enkätfrågorna. Därefter analyserades sambanden och 

redovisades i en korstabell (se tabell 3). 

3:2:6:1 ANALYS AV ARBETSTRIVSEL  

Det totala indexvärdet för arbetstrivsel beräknades genom summering av alla index som ingår 

i respektive dimension, där varje fråga gav max sex poäng och minst ett poäng (se tabell 1). 

Följaktligen adderades indexvärdet från alla dimensioner och ett totalt värde på upplevelsen 

av arbetstrivsel gavs. Indexvärdet varierade mellan 32 och 192 poäng. Ett högre indexvärde 

indikerade bättre upplevelse av arbetstrivsel (37). För att jämföra resultatet med tidigare 

studier utfördes dessutom en standardisering av det totala indexvärdet till procent (48–51). 

Detta genom att ta reda på kvoten mellan det totala indexvärdet dividerat med det maximala 

indexvärdet, där en hög procent indikerade bättre upplevd arbetstrivsel. Därtill analyserades 

varje dimension för sig själv (tabell 1). 

 

Tabell 1: Beräkning av indexvärde för de sju dimensionerna av arbetstrivsel 

Dimensioner Antal frågor Lägsta indexvärde Högsta indexvärde 

Stödjande arbetsförhållanden 7 7 42 

Individuella inre upplevelser 6 6 36 

Självbestämmande 4 4 24 

Tidsupplevelser 3 3 18 

Ledarskap 6 6 36 

Förändringsarbete 6 6 36 
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3:2:6:2 ANALYS AV HÄLSA 

Det totala indexvärdet beräknades genom summering av index för alla 12 frågor. Varje fråga 

gav högst sex poäng och minst ett poäng och indexvärdet varierade mellan 12 och 72 poäng. 

Ett högre indexvärde indikerade ett bättre salutogent hälsovärde (37). För att kunna jämföra 

resultatet med tidigare studier utfördes dessutom en standardisering av det totala indexvärdet 

till procent. Detta genom att ta reda på kvoten mellan det totala indexvärdet dividerat med det 

maximala indexvärdet, där en hög procent indikerade bättre upplevd hälsa.  

 

3:2:6:3 ANALYS AV ARBETSRELATERAD STRESS 

Graderingen på skalan gick från ett till fem. En hög grad indikerade högre upplevelse av 

arbetsrelaterad stress.  

 

3:2:6:4 ANALYS AV AKTIVITET OCH TRÄNING 

Vid analys av aktivitet blev deltagarna uppdelade i två grupper: över rekommendation 

(≥150min/vecka) och under rekommendation (<150min/vecka) (26). Vid analys av träning 

blev deltagarna uppdelade i två grupper: över rekommendation (≥90min/vecka) och under 

rekommendation (<90min/vecka) (27).  

 

För att analysera kombinationen av aktivitet och träning delades deltagarna in i två grupper, 

över och under rekommenderad nivå, enligt FASTA-tabellen. Kombinationen beräknades 

med formeln: 2 x träning + aktivitet. För att nå rekommenderad nivå krävdes ett värde på 

minst 11 (se bilaga 3) (46). 

 

3:2:7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Vid förfrågan om deltagande i studien medföljde ett informationsbrev som beskrev studiens 

syfte och upplägg. Enkäten var anonym och det var helt frivilligt att delta i studien. När 

deltagaren hade skickat in sitt svar fanns det ej möjlighet att avsluta sitt deltagande. Det var 

endast författarna till studien samt handledaren som tog del av den insamlade informationen. 

Studiens resultat redovisades på gruppnivå, vilket gör att enskilda individer inte kan 

identifieras (41). Endast kontaktpersonen på Region Norrbotten hade kännedom om vilka e-

postadresser förfrågan om deltagande sänts till. Alla svar var inlåsta på författarnas datorer 

med lösenord och raderades efter avslutad analys. Eventuella risker med studien var att 

deltagarna kunde uppleva frågorna som för personliga och därmed medföra känslor av hotad 



 12 

integritet (52). Nyttan med studien var att medvetandegöra samt skapa möjlighet till reflektion 

gällande ämnet.  
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4: RESULTAT  

4:1 BESKRIVNING AV DELTAGARNA  

I studien deltog totalt 41 personer, som i övervägande del var kvinnor. Majoriteten av 

deltagarna låg under rekommendationerna gällande aktivitet och träning, 66% respektive 

51%. Majoriteten av deltagarna uppnådde gränsvärdet, 11 poäng, gällande det sammansatta 

måttet för kombinerad aktivitet och träning. Vad avser arbetsrelaterad stress placerar 90% av 

deltagarna sig i intervallen: inte alls till i viss mån. Beräkning av det totala indexvärdet för 

arbetstrivsel blev 78% och det totala indexvärdet för hälsa blev 71%. Beskrivande statistik 

över deltagarna framgår i tabell 2.  

 

Tabell 2: Beskrivning av deltagare, aktivitet, träning, arbetsrelaterad stress, arbetstrivsel och hälsa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Undersökningsgruppen 
n (%) 

(n=41) 
m(SD) 

Kön  

Kvinna 

Man 

 
33 (80)  

8 (20)  

 

Åldersgrupp 

18–35 
36–45 

46–66  

 

13 (32)  
17 (41) 

11 (27) 

 

Anställningsgrad 

75–90 
91–100  

 

4 (9) 
37 (91) 

 

Anställningslängd  

Under 3 år 

Över 3 år 

 
20 (49) 

21 (51) 

 

Aktivitet 

0 min 

<30 min 

30 - 60 min 
60 - 90 min  

90 - 150 min 
150–300 min 

> 300 min 

 

0 (0) 

2 (5) 

12 (29) 
8 (20) 

5 (12) 
10 (24) 

4 (10) 

 

Träning 

0 minuter 

<30 min 
30 - 60 min 

60 - 90 min 
90 - 120 min 

>120 min 

 
1 (2) 

7 (17) 
8 (20) 

5 (12) 
6 (15) 

14 (34) 

 

Kombinerad aktivitet och 

träning1  

Över rekommendation 

Under rekommendation 

 

 

30 (73) 

11 (27) 

 

Arbetsrelaterad stress2  

Inte alls 
Bara lite 

I viss mån 
Ganska mycket 

Väldigt mycket 

 

11 (27) 
14 (34) 

12 (29) 
4 (10) 

0 (0) 

 

Arbetstrivsel, totalindex3  148,8 (18,3) 

Stödjande arbetsförhållanden4  33,9 (4,1) 

Individuella inre upplevelser5  31,0 (3,3) 

Självbestämmande6   16,3 (3,8) 

Tidsupplevelse7  12,6 (3,3) 

Ledarskap8   28,4 (7,0) 

Förändringsarbete9  26,7 (6,6) 

Hälsa10  51 (9,7) 

 

1.Gränsvärde för rekommenderad nivå av kombinerad 

aktivitet och träning ≥ 11 

2.Skala för arbetsrelaterad stress: 1–5. Högt värde 

indikerar större upplevelse av arbetsrelaterad stress.  
3. Maximalt index för den totala arbetstrivseln: 192. 

Högt index indikerar högre upplevelse av arbetstrivsel.  
4. Index för stödjande arbetsförhållanden: 7–42. Högt 

index indikerar bättre stöd i arbetsförhållandet.  
5. Index för individuella inre upplevelser: 6–36.  Högt 

index indikerar bättre inre upplevelser. 
6. Index för självbestämmande: 4–24. Högt index 

indikerar bättre upplevelse av självbestämmande.  
7. Index för tidsupplevelse: 3–18. Högt index indikerar 

bättre tidsupplevelse.  
8. Index för ledarskap: 6–36. Högt index indikerar 

bättre upplevelse av ledarskap.  
9. Index för förändringsarbete: 6–36. Högt index 

indikerar bättre upplevelse av förändringsarbete.  
10. Index för hälsa: 12–72. Högt index indikerar bättre 

upplevelse av hälsa.  
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4:2 SAMBAND MELLAN UPPLEVD ARBETSRELATERAD STRESS OCH AKTIVITET  

Fördelningen av grupperna, som delats upp utifrån om de uppnådde rekommendationerna för 

aktivitet eller inte, var tämligen jämn i antal med en skillnad på tre personer. Oavsett om 

deltagarna låg över eller under rekommendationen, var medelvärdet gällande upplevd 

arbetsrelaterad stress 2,2. Ett p-värde på 0,98 indikerar inget samband mellan arbetsrelaterad 

stress och aktivitet (se tabell 3).  

 

Tabell 3: Sambandet mellan aktivitet, träning, kombinationen dem emellan, och arbetsrelaterad stress, arbetstrivsel samt hälsa. 
 

Aktivitet 1                                                                                          Träning 2                                                                      Kombinerad aktivitet och träning 3 

≥150min/vecka 
(n=19) 
m (SD) 

<150min/vecka 
(n=22) 
m (SD) 

p-värde* ≥90min/vecka 

(n=25) 

m (SD) 

<90min/vecka  
(n=16) 

m (SD) 

p-värde* ≥11 
(n=31) 
m (SD) 

<11 

(n=11) 
m (SD) 

p-värde* 

Arbetsrelaterad 

stress 4 

2,2 (0,9) 2,2 (1,0) ,98 2,2 (1,0) 2,2 (0,9) ,90 2,3 (1,0) 2,1 (0,9) ,61 

Hälsa 5 54,4 (9,6) 49,2 (9,5) ,11 50,3 (9,4) 51,7 (10,2) ,66 51,1 (10,4) 50,6 (8,0) ,87 

Arbetstrivsel 6 152,0 (20,0)  147,1 (17,6) ,44 149,8 (20,8) 147,8 (16,1) ,73 149,2 (19,7) 147,6 (15,0) ,79 

Stödjande 

arbetsförhållanden 7 

34,5 (3,2) 33,6 (4,5) ,48 33,5 (4,0) 34,3 (4,3) ,52 34,0 (3,7) 33,7 (5,3) ,88 

Individuella inre 

upplevelser 8 

32,2 (2,6) 30,3 (3,5) ,06 31,6 (3,0)  30,4 (3,5) .26 31,2 (3,1) 30,2 (3,9) ,43 

Självbestämmande 9 17,5 (3,0) 15,6 (4,0) ,10 17,6 (3,4) 15,0 (3,8) ,03 17,0 (3,5) 14,3 (3,9) ,06 

Tidsupplevelse 10 12,1 (3,8) 12,9 (3,1) ,53 13,1 (3,4) 12,2 (3,3) ,39 12,8 (3,4) 12,3 (3,1) ,66  

Ledarskap 11 28,9 (7,8) 28,1 (6,6) ,78 28,2 (8,8) 28,6 (4,8) ,87 27,8 (7,7) 30,0 (4,4) ,26 

Förändringsarbete 12 26,8 (6,6) 26,7 (6,7) ,96 26,2 (7,5) 27,2 (5,7) ,61 26,5 (6,9) 27,2 (5,9) ,77 

1. Rekommendation för aktivitet: ≥150 minuter/vecka.  
2. Rekommendation för träning: ≥90 minuter/vecka.  
3. Gränsvärde för rekommenderad nivå av kombinerad aktivitet och träning ≥ 11 
4. Skala för arbetsrelaterad stress: 1–5. Högt värde indikerar större upplevelse av arbetsrelaterad stress.  
5. Index för hälsa: 12–72. Högt index indikerar bättre upplevelse av hälsa.  
6. Maximalt index för den totala arbetstrivseln: 192. Högt index indikerar högre upplevelse av arbetstrivsel.  
7. Index för stödjande arbetsförhållanden: 7–42. Högt index indikerar bättre stöd i arbetsförhållandet.  
8. Index för individuella inre upplevelser: 6–36. Högt index indikerar bättre inre upplevelser.  
9. Index för självbestämmande: 4–24. Högt index indikerar bättre upplevelse av självbestämmande.  
10. Index för tidsupplevelse: 3–18. Högt index indikerar bättre tidsupplevelse.  
11. Index för ledarskap: 6–36. Högt index indikerar bättre upplevelse av ledarskap.  
12. Index för förändringsarbete: 6–36. Högt index indikerar bättre upplevelse av förändringsarbete.  
*Signifikant värde= p <0,05  

 

4:3 SAMBAND MELLAN UPPLEVD ARBETSRELATERAD STRESS OCH TRÄNING 

Fördelning av grupperna, utifrån uppfyllande eller inte av rekommendationer för 

träningsmängd, skiljer sig relativt mycket åt i antal då majoriteten av deltagarna placerar sig 

över rekommendationerna. Trots det var medelvärdet för upplevd arbetsrelaterad stress 

densamma. Ett p-värde på 0,90 indikerar inget samband mellan arbetsrelaterad stress och 

träning (se tabell 3).  
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4:4 SAMBAND MELLAN UPPLEVD ARBETSRELATERAD STRESS OCH 

KOMBINATIONEN AV AKTIVITET OCH TRÄNING 

Fördelning av grupperna skiljer sig markant åt då 73% av deltagarna placerar sig över 

rekommendationerna för kombinationen aktivitet och träning. Hos deltagarna som låg över 

rekommendationerna var medelvärdet marginellt högre för upplevd arbetsrelaterad stress. 

Dock indikerar p-värdet på 0,61 inget samband mellan arbetsrelaterad stress och 

kombinationen aktivitet och träning (se tabell 3).  

 

4:5 SAMBAND MELLAN GRADEN AV SJÄLVSKATTAD HÄLSA RESPEKTIVE 

ARBETSTRIVSEL OCH AKTIVITET SAMT TRÄNING 

Generellt var det inga skillnader i hälsa och arbetstrivsel mellan grupperna vare sig 

personerna har hög eller låg aktivitet, träning eller kombinerad aktivitet och träning. 

Deltagarna som ligger över rekommendationerna för fysisk aktivitet visar ett något högre 

medelvärde för hälsa och inom två kategorier inom arbetstrivsel: inre upplevelse och 

självbestämmande. Här noteras svaga tendenser till samband. Däremot saknas samband i alla 

övriga kategorier.  

 

Vid träning syns endast skillnad i medelvärdet mellan grupperna vid självbestämmande och 

ett p-värde på 0,03 indikerar ett signifikant samband, där en högre mängd träning relaterar till 

en högre grad av upplevt självbestämmande i arbetet.  

 

I gruppen med kombinerad aktivitet och träning är det endast kategorin självbestämmande 

som har tendens till samband, där deltagare med högre mängd kombinerad aktivitet och 

träning upplever en högre grad av självbestämmande (se tabell 3). 
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5: DISKUSSION  

5:1 METODDISKUSSION 

5:1:1 MATERIAL 

5:1:1:2 URVAL  

Urvalet som gjordes var adekvat med hänsyn till syftet. Urvalet var slumpmässigt och blindat 

för författarna, vilket stärker studiens kvalité (53). Inklusionskriterierna som användes var 

lämpliga utifrån studiens syfte, däremot anses exklusionskriteriet vara irrelevant och 

begränsande eftersom att arbetslängden inte analyserades vidare. Cohen, Manion och 

Morrison beskriver forskning som möjligheten till att dra slutsatser om populationen, där 

urvalet ska vara representativt för gruppen som undersökts (54). Således görs generalisering i 

den här studien med försiktighet eftersom det var ett litet urval och därför inte representativt 

för populationen.  

 

5:1:2 METOD  

Enkäter ger möjlighet till stor respons och därmed ökad chans att få fram ett sanningsenligt 

resultat, å andra sidan kan användningen av elektroniska enkäter medföra risk för ett stort 

externt bortfall (41, 55). Den låga svarsfrekvensen hade kunnat påverkats genom att sända ut 

fler enkät-länkar eller personligen lämna ut enkäten på arbetet. Det senare alternativet medför 

emellertid att studien förlorar en del av sin kvalité, då den inte längre skulle vara blindad. 

Svarsfrekvensen hade även kunnat påverkats genom att förlänga perioden av enkäten till tre 

veckor samt att sända ut ytterligare en påminnelse. Av oförklarliga skäl var webbenkätens-

hemsida ur funktion under en dag, vilket kan ha resulterat i ett obefogat svarsbortfall. 

Eftersom enkäten innehöll 52 frågor kan den ha upplevts som tidskrävande samt lång och 

Kylén menar på att långa enkäter kan innebära en lägre svarsfrekvens (55). En analys via 

webbenkätens-hemsida visade att 24 personer som påbörjade enkäten inte har avslutat den. En 

anledning till det kan ha varit att enkäten uppfattats som för lång vilkets stödjs av Kyléns teori 

(55). Däremot låg den genomsnittliga tiden för genomförandet på 2–10 minuter vilket 

indikerar att enkäten troligtvis inte var för lång. Med ambitionen att underlätta deltagandet 

skapades enkäten med fokus på struktur och enkla frågeformuleringar. Pilotstudien som 

utfördes bekräftade att enkätens frågor tog fram rätt data för syftet med studien.  
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5:1:2:1 ARBETSTRIVSEL 

Work Experience Measurement Scale är validitets- och reliabilitetstestat i sin helhet och 

enskilda frågor kunde ej användas separat. För att uppnå kvalité och möjliggöra jämförelser 

med tidigare studier användes därför alla dimensioner i den aktuella studien. Däremot var inte 

alla dimensioner i linje med studiens syfte och saknar därför relevans vid analysen.  

 

5:1:2:2 HÄLSA 

Salutogenic Health Indicator Scale har använts i tidigare studier, vilket gör det möjligt att 

jämföra resultatet med andra arbetsgrupper (44). Formuläret är validitets- och 

reliabilitetstestat och användes i sin helhet då frågorna är i linje med studiens syfte. Vid 

analys användes det totala indexvärdet, för att uppnå mer noggrannhet hade en analys av varje 

fråga kunnat göras.  

  

5:1:2:3 ARBETSRELATERAD STRESS 

I linje med studiens syfte har den svenska versionen av single-item stress question valts som 

mätinstrument för arbetsrelaterad stress. För att kunna jämföra resultatet med tidigare 

forskning och samtidigt besvara studiens syfte, analyserades arbetsrelaterad stress i både 

medelvärde och procent. Till skillnad från resterande block av enkäten, där en hög siffra 

innebär ett positivt svar, är svarsalternativen i detta block formulerade på ett sådant sätt att en 

hög siffra innebär ett negativt svar. Det här kan ses som en svaghet men författarna utgår ifrån 

att deltagarna har läst frågan noggrant och svarat utifrån sin upplevelse.  

 

5:1:2:4 AKTIVITET OCH TRÄNING 

Socialstyrelsens screeningfrågor har bevisad validitet, däremot menar Johnsson, Tillgren och 

Hagströmer att det alltid finns en risk med överrapportering av aktivitet. Detta på grund av 

svårigheten att minnas graden av aktivitet som utövats samt att det upplevs som mer socialt 

accepterat med högre aktivitetsgrad (56). Emellertid anses det inte vara fallet i den här studien 

eftersom hela 66% av deltagarna ej uppnår rekommendationerna. Då det finns olika 

definitioner för aktivitet och träning, anses det vara en tolkningsfråga. Definitionerna som 

används i denna studien har klargjorts i enkäten för att undvika felaktig tolkning. I linje med 

studiens syfte analyserades frågorna var för sig samt i kombination med varandra. Det här 

anses vara en styrka eftersom författarna till studien då kunde få en så korrekt analys som 

möjligt.  
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5:1:2:5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Det etiska perspektivet som genomgående använts i studien grundar sig i 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer om etisk forskning. Det är av vikt att väga risker mot 

nyttan vid den här typen av arbete. Av detta följer att deltagarna inte ska utsättas för onödiga 

risker och frågorna var därför formulerade på sådant sätt att respekten för deras privatliv och 

psykiska integritet bevarades. Hänsyn till individen måste alltid gå före vetenskapens 

intressen, den frivilliga medverkan betonades därför tydligt vid förfrågan om deltagande (52).  

 

5:2 RESULTATDISKUSSION 
5:2:1 BESKRIVNING AV DELTAGARNA 

Tidigare statistik visar att 61% av den vuxna befolkningen i Sverige och endast 32% i Europa 

uppnår rekommendationerna för aktivitet (57, 58). I den här studien var det 44% av 

sjuksköterskorna som uppnådde rekommendationerna för aktivitet. Däremot är det hela 73% 

av sjuksköterskegruppen som uppnår rekommendationerna för aktivitetsminuter / vecka vid 

kombination av aktivitet och träning. Av detta framgår att individer som anses vara 

otillräckligt aktiva ur en aspekt ligger över rekommendationerna ur en annan. Som 

fysioterapeut är det därför viktigt att ha kunskap om betydelsen av kombinerad aktivitet och 

träning.  

 

Arbetsmiljöverket har tagit fram data från 2019 som visar att exponering av bland annat 

arbetsrelaterad stress, skiftarbete och fysiskt tungt arbete leder till att över 500 människor per 

riskfaktor förlorar livet varje år. Samtliga riskfaktorer återfinns inom hälso- och sjukvården. 

Studien anser att antalet dödsfall som orsakas av arbetsrelaterad stress även kommer att öka i 

framtiden (59). Statistik från Arbetsmiljöverket visar också att cirka 70% av sjuksköterskor 

upplevde sig ha ett psykiskt påfrestande arbete och 2018 var det 16% av befolkningen som 

kände sig stressade eller mycket stressade (60, 61). Till skillnad från Arbetsmiljöverkets data 

visar resultatet i den här studien att sjuksköterskorna upplevde lägre grad av arbetsrelaterad 

stress. Detta eftersom endast 10% av deltagarna kände sig ganska mycket stressade och ingen 

deltagare valde alternativet väldigt mycket. Emellertid skiljer sig skalorna åt i studierna vad 

gäller gradering samt typ av stress, vilket gör det svårt att dra konkreta slutsatser dem emellan 

och jämförelsen bör beaktas med försiktighet.  
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Medelvärdet för deltagarna i den här studien uppnådde 2,2, på skalan 1–5, vilket indikerar att 

deltagarna upplever relativt lite stress. Tidigare studier som har använt sig utav singel-item 

stress question och undersökt arbetsrelaterad stress hos vårdpersonal har en median på 3 

respektive medelvärde på 2,3 (45, 62). Sjuksköterskorna svarade på enkäten under arbetstid, 

därav kan de som upplever hög arbetsrelaterad stress valt att inte delta i studien. Det är 

däremot möjligt att urvalet av deltagarna hade bra arbetsförhållanden där de kände kontroll, 

stöd och meningsfullhet för sina arbeten (5). Således skulle det kunna vara en orsak till den 

låga skattningen av arbetsrelaterad stress.   

 

I denna undersökning indikerar indexvärdet på 71% att sjuksköterskorna upplevde hög hälsa. 

Detta värde är i likhet med andra och beräknade indexvärden som används vid jämförelse är 

hämtade från examensarbeten. De tidigare studierna gav hälso-index som följer: 

sjuksköterskor 69%, lantbrukare 72%, lärare 67% samt personal i äldreomsorg 70% (48–51).  

 

Det totala indexvärdet för arbetstrivsel blev 78% vilket indikerar att deltagarna upplever hög 

arbetstrivsel. Tidigare studier som undersökt arbetstrivsel hos lärare respektive 

tandvårdspersonal fick indexvärden på 76% respektive 71% och 76% (50, 63). Av detta 

framgår att deltagarna i den här studien upplever jämlik, om än något högre, arbetstrivsel 

jämfört med andra arbetsgrupper.  

 

5:2:2 SAMBAND MELLAN UPPLEVD ARBETSRELATERAD STRESS OCH AKTIVITET  

Aktivitet är en allmänt känd faktor för ökad upplevelse av hälsa och välmående (64). I denna 

studie fann vi inget samband finns mellan upplevd arbetsrelaterad stress och mängden 

aktivitet hos sjuksköterskor. Detta är i motsats till Hansens m.fl. studie där de finner ett starkt 

samband mellan aktivitet och stress. Det som skiljer studierna åt är att Hansen m.fl. använder 

sig av ett annat formulär, IPAQ, samt studerar anställda på kontor. Antalet deltagare skiljer 

sig även markant åt, 389 deltagare jämfört med 41 deltagare. Dessa faktorer kan vara 

bidragande till de olika resultaten (65). 

  

Dock är resultatet i den här studien i likhet med examensarbetena av Skantz och Östensson 

samt Björkander, vilka inte heller finner ett samband mellan stress och mängden aktivitet 

(66,67). 
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Stress är som Jonsdottir beskriver: en multifaktoriell upplevelse och kan påverka både den 

psykiska och fysiska hälsan (68). Hur stress upplevs av hjärnan kan variera stort mellan olika 

personer och påverkas av flera olika faktorer i livet, t.ex. livsstil och personlighet. Det frågas 

endast om upplevelsen om hälsa, arbetstrivsel och stress på arbetet, vilket ger en begränsning 

i studien. Eftersom aktivitet inte är en enskild faktor i stressupplevelsen är det därför svårt att 

genom den aktuella studien se ett samband mellan stress och aktivitet. Matvanor, 

socioekonomiskt tillstånd, personlighet eller sociala faktorer tas ej upp och av detta följer att 

resultatet kan vara missvisande.  

 

5:2:3 SAMBAND MELLAN UPPLEVD ARBETSRELATERAD STRESS OCH TRÄNING  

Resultatet i föreliggande studie visar att det inte finns något samband mellan upplevd 

arbetsrelaterad stress och mängd träning. Det finns få studier som undersöker hur 

arbetsrelaterad stress påverkas av regelbunden träning. Emellertid finns indikationer på att 

kroppen blir mer motståndskraftig mot stress (7). Kirk-Sanchez och McGough menar på att 

träning har effekt på stress, vilket stödjer hypotesen i denna studie (69). Samtidigt beskriver 

Börjesson och Jonsdottir att träning kan förvärra symtomen vid stress och därav vara en 

bidragande orsak till ökad upplevelse av stress (70).  

 

5:2:4 SAMBAND MELLAN UPPLEVD ARBETSRELATERAD STRESS OCH KOMBINATIONEN AV 

AKTIVITET OCH TRÄNING  

Det finns få studier som undersöker hur arbetsrelaterad stress påverkas av kombinerad 

aktivitet och träning. Resultatet i den här studien indikerade att inget samband förekommer. 

Emellertid var det en ojämn fördelning av grupperna vilket kan ge missvisande resultat. 

Börjesson och Jonsdottir beskriver att intensiv träning kan fungera som ytterligare en 

stressbelastning för redan hårt belastade individer. När stressbelastningen blir bestående och 

återhämtningen inte är adekvat uppstår de negativa konsekvenserna och hälsan påverkas. 

Därtill kommer att obalansen mellan stressorer och återhämtning kan tillämpas såväl på 

arbetet som fritiden, där träningen kan vara grunden till extra stressbelastning (70). Miller 

beskriver att tidsrelaterade stressfaktorer grundar sig i det 24-timmarssamhälle som råder och 

den ökade stressen avspeglar sig både på fritiden samt i arbetet (71). Av detta följer att en 

möjlig orsak till resultatet tros vara att deltagarna som tränar mer upplever en konflikt mellan 

tid, återhämtning och träning, och därav känner en ökad stress generellt. Emellertid är det 

enbart spekulationer av författarna till den här studien och skildrar inte verkligheten. För att 
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stärka den ovan nämnda teorin hade även deltagarnas återhämtning och upplevelse av 

tidspress behövt stå i fokus.  

 

5:2:5 SAMBAND MELLAN GRADEN AV SJÄLVSKATTAD HÄLSA RESPEKTIVE ARBETSTRIVSEL 

OCH AKTIVITET SAMT TRÄNING 

Mycket tid spenderas på arbetet och mycket av arbetet påverkar privatlivet, måendet och 

hälsan i sin helhet. Resultatet visar att det finns tendens till samband mellan en hög mängd 

aktivitet och högt skattad arbetstrivsel avseende hälsa och delskalan inre individuella 

upplevelser. Delskalan inre individuella upplevelser berörde upplevelsen av meningsfullhet, 

utvecklingspotential och glädje på arbetet. Det går dock inte att dra slutsatser över om det är 

den aktiviteten som påverkar arbetstrivseln, de inre upplevelserna och hälsan, eller vice versa. 

En teori kan vara att de alla fyra är beroende av och stärker varandra. Genom studiens resultat 

och med stöd från tidigare forskning kan det däremot konstateras att aktivitet är en viktig 

faktor för hälsa (20–25, 64, 65).  

 

Ett högre medelvärde gällande hälsa återfinns även hos deltagarna som ligger över 

rekommendationen för kombinerad aktivitet och träning. Dock är skillnaden mellan 

grupperna inte lika stor. Vid enbart träning blir resultatet motsatt, då de som tränar under 

rekommendationerna upplever bättre hälsa. Det resultatet skulle kunna stödjas av Börjesson 

och Jonsdottirs beskrivning av vikten av återhämtning, då deltagarna som inte spenderar 

mycket tid på träning kanske får mer tid till återhämtning, vilket påverkar hälsan positivt (70). 

Liksom stress, finns det många faktorer, i och utanför arbetet, som påverkar hälsan. Hälsa kan 

ses som ett jämviktstillstånd där: fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och existentiellt 

välbefinnande ska vara i balans. Då inga frågor ställdes om deltagarnas övriga tillstånd, 

återhämtning och livssituation bör därför generalisering av resultatet beaktas med försiktighet. 

 

I dimensionen självbestämmande hittas ett signifikant samband med träning och det kunde 

även noteras tendenser till samband med aktivitet och vid kombinationen aktivitet och 

träning. Deltagarna som ligger över rekommendationerna skattar att de upplever större 

självbestämmande på arbetet, vilket är en viktig del i Krav- kontroll och stödmodellen (5). 

Haley och Miller menar att ett flexibelt arbete, där personalen har möjlighet till 

självbestämmande, leder till reducerad upplevelse av stress (72). Eftersom självbestämmande 

anses samvarierar med stress, kan den låga upplevelsen av arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskorna bero på det signifikanta sambandet mellan träning och självbestämmande. 
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Som konstaterat är inte aktivitet en ensam faktor för att minska stress och skapa en god 

arbetsmiljö. Det är en mångfacetterad uppgift att skapa en varaktig och hälsosam arbetsmiljö, 

där aktivitet kan vara en viktig faktor för att personal skall må bra. Enligt Lindwall m.fl. är det 

viktigare att vara aktiv än att vara vältränad eftersom även låga nivåer av aktivitet har bevisats 

minska risken för psykisk ohälsa, däribland utbrändhet (73, 74). Följaktligen kan man tänka 

sig att fysioterapeutens fokus bör ligga på aktivitet och återhämtning istället för träning för att 

uppnå högre hälsa. Där de preventiva insatserna bör prioriteras på de individer som har 

väldigt låg grad av aktivitet.  

 

6: KLINISK IMPLIKATION  

Studiens resultat kan ligga till grund såväl för kliniskt verksamma fysioterapeuter som för 

framtida forskning. Genom att medvetandegöra de effekter som aktivitet har på framförallt 

hälsan, kan fysioterapeuter välja att arbeta mer preventivt. Det är i synnerhet viktigt med 

tanke på att psykisk ohälsa är vanligt förekommande inom såväl primärvård som sjukhusvård. 

Studien kan uppmuntra och motivera läsare till implementering av aktivitet i vardagen för att 

bidra till att skapa arbetstrivsel och god hälsa.  

 

7: KONKLUSION 

Inget samband återfanns mellan arbetsrelaterad stress och mängden fysisk aktivitet, träning 

och kombinerad aktivitet och träning.  Generellt återfanns inget samband mellan hälsa och 

arbetstrivsel hos grupperna vare sig personerna har hög eller låg fysisk aktivitet, träning eller 

kombinerad aktivitet och träning. Signifikant samband fanns mellan träning och 

självbestämmande. Hög mängd fysisk aktivitet visar tendens till samband med högt skattad 

hälsa och två delskalor inom arbetstrivsel: individuella inre upplevelser och 

självbestämmande på arbetet. Följaktligen kan man tänka sig att fysioterapeutens fokus bör 

ligga på aktivitet istället för träning för att uppnå högre hälsa. Där de preventiva insatserna 

bör prioriteras på de individer som har väldigt låg grad av aktivitet. Arbetsrelaterad stress har 

inte ett samband mellan aktivitet, träning eller kombinationen dem emellan. Däremot anser 

författarna att urvalet var för litet för generalisering och uppmanar till mer forskning inom 

området.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

Informationsbrev och förfrågan till sjuksköterskor angående medverkan i enkätstudie 

 

Forskning visar på ökad förekomst av stress och utbrändhet inom vårdyrken samtidigt som 

mängden fysisk aktivitet och träning minskar bland befolkningen i Sverige. Syftet med 

enkätstudien är att undersöka upplevelser av hälsa, arbetstrivsel och arbetsrelaterad stress 

samt mängden av fysisk aktivitet och träning hos sjuksköterskor i Region Norrbotten. Region 

Norrbotten har vidarebefordrat detta informationsbrev med enkätlänk till dig för att studien 

ska gå att genomföra. 

Insamling av information sker genom en webbenkät som tar ca 10 minuter att fylla i. Vi riktar 

oss till dig som arbetar som sjuksköterska i Region Norrbotten. För att ingå i studien behöver 

du ha en anställningsgrad på minst 75%, arbetat i minst 1 år och förstå svensk text. Ditt 

deltagande i studien är frivilligt, du kan välja att avbryta deltagandet innan eller under tiden 

enkäten fylls i. Enkäten finns till förfogande under två veckor och när en vecka återstår 

skickas en påminnelse ut till alla. Tänk på att när enkäten är inskickad går det ej att ändra dina 

svar eller ta tillbaka sitt deltagande eftersom vi ej kan koppla svaren till enskild deltagare. All 

insamlad data kommer förvaras på låsta datorer och raderas efter godkänd kandidatuppsats. 

Det är enbart vi som författare samt vår handledare som kommer kunna ta del av den 

insamlade datan. Det sammanställda resultatet kommer redovisas på gruppnivå och därav inte 

kunna härledas till dig. 

För att komma till enkäten klickar du på länken nedan: 

https://www.survio.com/survey/d/R5P9S7N1S9I4H2J5C 
 

Vi som utför studien är två fysioterapeutstudenter som läser vår sista termin på Luleå tekniska 

universitet. Studien kommer att publiceras och finnas tillgänglig från och med sommaren 

2019 på hemsidan: http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214. Sök på 

författarnas namn för att hitta uppsatsen. 

 

Stort tack för din medverkan! 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på: 

 

Elin Wesslund                      Jenny Persson Handledare Agneta Larsson 

Examensarbete                       Examensarbete Universitetslektor 

070 6024327                      076 6269064        0920 491000 (växel) 

eliwes-6@student.ltu.se perjen-6@student.ltu.se agneta.larsson@ltu.se 

 

  

https://www.survio.com/survey/d/R5P9S7N1S9I4H2J5C
http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=7214
mailto:eliwes-6@student.ltu.se
mailto:eliwes-6@student.ltu.se
mailto:agneta.larsson@ltu.se


BILAGA 2: PÅMINNELSE OM ENKÄTSTUDIE 

Påminnelse förfrågan om deltagande 

Du har väl inte glömt svara på enkäten?  

 

Vi skulle uppskatta om du som inte har svarat tidigare kan svara på enkäten gällande dina 

upplevelser av hälsa, arbetstrivsel och arbetsrelaterad stress samt mängden av fysisk aktivitet 

och träning. Detta för att vi ska få ett så stort analysunderlag som möjligt.  

 

För att komma till enkäten klickar du på länken nedan:  

https://www.survio.com/survey/d/R5P9S7N1S9I4H2J5C 

 

För mer information om studien, var vänlig läs föregående informationsbrev.  

 

Stort tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 

Elin Wesslund & Jenny Persson fysioterapeutstudenter termin 6 vid Luleå tekniska universitet 
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BILAGA 3: ENKÄTFRÅGOR 

 

 













 

 

  



BILAGA 4: FASTA-MODELL FÖR ANALYSERING AV FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK TRÄNING 
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