
 
 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

Skillnader i skattning av arbetsrelaterad stress mellan fysiskt 

aktiva och fysiskt inaktiva sjuksköterskor  

En pilotstudie 

 

 

 

 

 

Författare:    Handledare: 

Emilia Biskop   Roger Olsson 

Ellinor Boström   

    Examinator:  

    Clara Aarts 

Examensarbete i vårdvetenskap 15hp  

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

2014 



 
 

SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Stress påverkar hälsan negativt. Påfrestningar i arbetslivet leder till arbetsrelaterad 

stress. Sjuksköterskor har många faktorer i sitt arbete som leder till arbetsrelaterad stress. 

Detta leder inte endast till negativa konsekvenser för sjuksköterskan utan kan även påverka 

patienten negativt. Fysisk aktivitet har i tidigare studier visat sig kunna leda till minskad stress 

i det dagliga livet. Studier tyder även på att fysisk aktivitet skulle kunna minska den 

arbetsrelaterade stressen. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om en fysiskt aktiv livsstil jämfört med en 

fysiskt inaktiv livsstil ger skillnader i sjuksköterskors skattning av arbetsrelaterad stress.  

Metodbeskrivning: 17 sjuksköterskor utrustades med accelerometrar under ett dygn för att 

mäta deras nivå av fysisk aktivitet. Samtidigt fick de besvara frågeformulär om fysisk 

aktivitet samt om arbetsrelaterad stress. Svaren undersöktes mellan de två grupperna för att 

finna eventuella skillnader. 

Huvudresultat: Inga signifikanta skillnader kunde ses i skatting av arbetsrelaterad stress 

mellan de två grupperna. Den fysiskt aktiva gruppen sjuksköterskor upplevde att en ökad 

arbetsbelastning och konflikter på arbetsplatsen var stressande. Gruppen fysiskt inaktiva 

sjuksköterskor upplevde främst att en ökad arbetsbelastning samt att inte veta vem som fattar 

beslut som berör arbetsplatsen som stressande, dock var skillnaderna inte signifikanta. 

Slutsats: Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan de två grupperna. Då denna studie 

hade ett flertal svagheter kan inte för stora slutsatser dras utifrån studiens resultat. Ämnet 

fysisk aktivitets påverkan på arbetsrelaterad stress fortsätter därför att vara ett intressant 

forskningsämne. 

 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, stress, sjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: Stress affects health negatively. A demanding work environment leads to work-

related stress. Nursing involves many factors that leads to work-related stress. Work-related 

stress does not only lead to negative consequences for the nurse, but can also affect the patient 

in a negative way. Previous studies have shown that physical activity can reduce stress in 

daily life. 

Objective: The purpose of this study was to investigate whether a physically active lifestyle 

compared with sedentary lifestyle causes differences in nurses' estimates of work-related 

stress. 

Methods: 17 nurses were equipped with accelerometers during 24 consecutive hours to 

measure their level of physical activity. In connection to this they answered questionnaires 

about their physical activity and work- related stress. Responses were examined between the 

two groups in order to find possible differences. 

Main Results: No significant differences were found between the two groups. The physically 

active group of nurses experienced an increased workload and conflict at work as stressful. 

The group of physically inactive nurses experienced primarily that an increased workload, and 

not knowing who makes decisions at the workplace as stressful. 

Conclusion: No significant differences were seen between the two groups. Since this study 

had several weaknesses any conclusions should not be drawn from the study's results. The 

subject of physical activity and how it influences work-related stress continues to be an 

interesting research topic. 

 

Keywords  

Motor activity, Psychological stress, Nurses 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

ORDLISTA 

 

BAKGRUND     1 

Hälsa       1 

Stress       1 

Arbetsrelaterad stress     1 

Sjuksköterskans stress     2 

Fysisk aktivitet     2 

Energiomsättning     3 

Body Mass Index     4 

Tabell 1      4 

Instrument      4 

Problemformulering     5 

Syfte      5 

Frågeställning     5 

METOD      5 

Design      5 

Urval      5 

Inklusionskriterier      6 

Exklusionskriterier     6 

Datainsamlingsmetod     6 

Tillvägagångssätt     8 

Forskningsetiska överväganden    8 

Bearbetning och analys     9 

Hur skattar de fysiskt aktiva sjuksköterskorna sin arbetsrelaterade stress? 10 

Hur skattar de fysisk inaktiva sjusköterskorna sin arbetsrelaterade stress? 10  

Kan skillnader i arbetsrelaterad stress ses mellan de fysiskt aktiva och  

de fysiskt inaktiva sjuksköterskorna?    10 

RESULTAT      10 

Tabell 2      11 

Tabell 3      11 

Fysiskt aktiva sjuksköterskor – skattning av arbetsrelaterad stress  11 

Tabell 4      12 

Fysiskt inaktiva sjuksköterskor – skattning av arbetsrelaterad stress  13  

Skillnader i arbetsrelaterad stress mellan de fysiskt aktiva och de fysiskt  

inaktiva sjuksköterskorna     13 

Tabell 5      14 

DISKUSSION     14 

Resultatdiskussion     15 

Metoddiskussion     17 

Kliniska implikationer     18 



 
 

Slutsats      18 

REFERENSLISTA     19 

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR AKTIVITETSVANOR  24 

BILAGA 2. INFORMATIONSBREV    26

  

  



 
 

ORDLISTA 

 

Accelerometer: En accelerometer är ett objektivt mätinstrument som mäter acceleration, 

rörelse och intensitet. Till skillnad från en stegräknare är accelerometern en mer avancerad 

mätare som gör om informationen från acceleration till digital data. 

AEE: Activity Energy Expenditure, innebär den mängd energi som en individ gör av med vid 

fysiska aktiviteter under ett dygn. Här räknas både vardagsaktiviteter och fysisk träning in. 

BMI: Body Mass Index, är en metod för att avgöra om en person är normal-, under- eller 

överviktig. 

BMR: Basal Metabolic Rate, står för den energi som en individ i vila gör av med under ett 

dygn i vaket tillstånd. BMR är den minsta mängd energi som kroppen behöver för att inte 

brytas ned och för att kunna fungera.  

Fysisk aktivitet: All typ av kroppsrörelse som ökar energiomsättningen. 

Högintensiv aktivitet: Ger en mycket kraftig ökning av puls och andning från normalvärden i 

vila, till exempel löpning. 

IPAQ: International Physical Activity Questionnaire, frågeformulär kring fysisk aktivitet. 

MET: Metabolic Equivalent, är ett sätt att uttrycka hur mycket energi som en viss fysisk 

aktivitet kräver. 

Måttligt intensiv aktivitet Ger en måttlig ökning av puls och andning från normalvärden i 

vila, till exempel rask promenad 

PAL: Physical Activity Level, är ett sätt att i förhållande till BMR beskriva genomsnittlig 

fysisk aktivitetsnivå under ett dygn. 

TEE: Total Energy Expenditure, står för den totala mängd energi som en individ gör av med 

under ett dygn. Här inkluderas både BMR, AEE samt TEF. 

TEF: Thermic Effect of Food, den energi som kroppen gör av med vid nedbrytning av föda. 

Work stress questionnaire: Frågeformulär kring arbetsrelaterad stress.  
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BAKGRUND 

 

Hälsa 

Katie Eriksson definierar hälsa som ett tillstånd integrerat av sundhet, friskhet och 

välbefinnande. Hälsa är då inte endast frånvaro av sjukdom. Eriksson skiljer mellan 

människans objektiva och subjektiva aspekter av hälsa. Här menas att en persons objektiva 

uppfattning om hälsa kan skilja sig från den subjektiva, till exempel kan en person objektivt 

visa tecken på sjukdom men subjektivt ha en god hälsa tack vare välbefinnande. Förhållandet 

kan även vara omvänt. Eriksson menar att människan har förmåga till både medvetande och 

självmedvetande. Hon betonar även vikten av att sjuksköterskan skall upprätthålla, sätta igång 

eller stödja hälsa hos patienten (Eriksson, 1989). I Dorothea Orems omvårdnadsteori beskrivs 

begreppet hälsa som ett personligt tillstånd som kännetecknas av sundhet och friskhet samt av 

fysisk och psykisk funktionsförmåga. Orem understryker i sin teori vikten av att utveckla 

goda handlingsmönster och vanor som främjar en god hälsa. Hon menar även att det är 

sjuksköterskans uppgift att vid sviktande hälsa stötta patienten genom att erbjuda god 

omvårdnad. I detta ingår även att utveckla förmågor till egenvård (Orem, 1991). 

 

Stress 

Stress definieras som ett kroppsligt svar på psykiska och/eller fysiska påfrestningar 

(Nationalencyklopedin, 2013). Stress kan vara både positiv och negativ. Positiv stress kan till 

exempel vara att kroppen förbereds på flykt, medan negativ stress kan vara då en individ 

under längre tid lever i en stressad tillvaro och inte ges möjlighet till återhämtning (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2006). 

 

Arbetsrelaterad stress 

Påfrestningar i arbetslivet upplevs av många som stress (Socialstyrelsen, 2003). Många olika 

faktorer kan leda till arbetsrelaterad stress. Det kan vara till exempel att för stora krav ställs på 

individen, en för liten eller för stor arbetsbelastning, dåligt inflytande eller brist på socialt stöd 

(Levi, 2013) Kvinnor rapporterar mer stress än män. En orsak till detta kan vara att det inom 

kvinnodominerade yrken, så som vård och omsorg, ställs stora krav på fysisk- och psykisk 

närvaro samt ett känslomässigt engagemang. I dessa yrken finns det även ofta krav på 

nedskärningar vilket i sin tur kan leda till stress (Hensing, 2013).  Arbetsrelaterad stress har 

visat sig kunna leda till depression, utmattningssyndrom samt hjärt- och kärlsjukdomar (Levi, 
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2013). I denna studie definieras arbetsrelaterad stress som en negativ konsekvens av en 

pressad arbetssituation. 

 

Sjuksköterskans stress 

Arbetsmiljön kan påverka hur sjuksköterskor uppfattar sin arbetssituation. Då det uppstår 

etiska konflikter skapar detta arbetsrelaterad stress och ångest (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 

2005). Det finns också samband mellan en hög stressnivå och missnöje med arbetet. En hög 

arbetsbelastning kan dessutom leda till utmattning, vilket i sin tur kan leda till misstag som 

påverkar patientsäkerheten (Karadzinska-Bislimovska et al., 2013; Melnyk, Hrabe & 

Szalacha, 2013; Müller de Magalhães, Dall’Agnol & Marck, 2013; Smeds Alenius, 

Tishelman, Runesdotter & Lindqvist, 2013).  En god arbetsmiljö med ett lågt antal patienter 

per sjuksköterska leder däremot till att sjuksköterskan hinner utföra alla sina arbetsuppgifter, 

vilket i sin tur leder till ökad patientsäkerhet (Ausserhofer et al., 2013). Patienterna blir 

dessutom nöjdare med den vård som ges ju färre patienter varje sjuksköterska har ansvar för 

(Müller de Magalhães et al., 2013). 

 

Studier tyder på att sjuksköterskor uppfattar sitt yrke som mycket stressigt och det finns 

många olika faktorer i sjuksköterskans dagliga arbete som bidrar till den upplevelsen (Happell 

et al., 2013). Många sjuksköterskor drabbas av utmattning och utbrändhet på grund av 

arbetsrelaterad stress (Neville & Cole, 2013). Faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress är 

bland annat en hög arbetsbelastning, begränsade möjligheter att påverka beslut som berör 

arbetsplatsen, otydlig ledning samt konflikter på arbetsplatsen. Arbetsrelaterad stress har även 

visat sig kunna leda till en ohälsosam livsstil (Melnyk, Hrabe & Szalacha, 2013). Övervikt 

hos sjuksköterskor kan ses som en bieffekt av långa arbetspass och mycket övertid (Lallukka 

et al., 2008; Solovieva, Lallukka, Virtanen & Viikari-Juntura, 2013). En annan studie visar att 

övervikt hos sjuksköterskor bland annat är kopplad till oregelbundna matvanor på grund av 

hög arbetsbelastning (Nahm, Warren, Zhu, Minjeong & Brown, 2012). 

 

Fysisk aktivitet 

All typ av kroppsrörelse som ökar energiomsättningen är fysisk aktivitet. Mängden fysisk 

aktivitet påverkar individens hälsa och därigenom även folkhälsan. Fysisk inaktivitet påverkar 

hälsan negativt. Inaktivitet innebär en risk för att utveckla bland annat psykisk ohälsa, fetma, 

hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes (Folkhälsomyndigheten, 2013). I Sverige 

rekommenderas friska vuxna att fem dagar i veckan, under 30 minuter per dag, röra sig med 
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måttlig intensitet. Med måttlig intensitet menas aktiviteter som ger en måttlig ökning av puls 

och andning från normalvärden i vila. Detta kan vara till exempel rask promenad. Om 

intensiteten är hög, vilket innebär en mycket kraftig ökning av puls och andning från 

normalvärden i vila, rekommenderas istället minst 30 minuter fysisk aktivitet tre gånger i 

veckan. Högintensiv aktivitet kan till exempel vara löpning (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Många sjuksköterskor når inte upp till rekommendationerna kring fysisk aktivitet. Det finns 

forskningsresultat som tyder på att arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor leder till minskad 

fysisk aktivitet på fritiden (Kouvonen et al., 2012). Det finns flera olika faktorer som påverkar 

nivån av fysisk aktivitet hos sjuksköterskor, bland annat uppfattningen om motion, 

motivation, socialt stöd och upplevd självförmåga (Kaewthummanukul, Brown, Weaver & 

Thomas, 2006). Studier har också visat att sjuksköterskor som är aktiva på fritiden har lägre 

morbiditet än kollegor som är inaktiva på fritiden (Henwood, Tuckett, & Turner, 2011). 

Interventionen fysisk aktivitet har även visat sig kunna minska stress i det dagliga livet 

(Starkweather, 2007). 

 

Energiomsättning 

De rekommendationer som finns kring fysisk aktivitet grundar sig på flera års vetenskapliga 

studier (Folkhälsomyndigheten, 2013). I dessa studier har några begrepp arbetats fram för att 

beräkningar av fysisk aktivitet skall kunna ske likvärdigt. Basal Metabolic Rate, (BMR), är ett 

av dessa begrepp och står för den energi som en individ i vila gör av med under ett dygn i 

vaket tillstånd. BMR är den minsta mängd energi som kroppen behöver för att inte brytas ned 

och för att kroppen skall kunna fungera. Activity Energy Expenditure, (AEE), innebär den 

mängd energi som en individ gör av med vid fysiska aktiviteter under ett dygn. Här räknas 

både vardagsaktiviteter och fysisk träning in. Total Energy Expenditure, (TEE), står för den 

totala mängd energi som en individ gör av med under ett dygn. Här inkluderas både BMR, 

AEE samt den energi som kroppen gör av med vid nedbrytning av föda, Thermic Effect of 

Food, (TEF). TEE kan därför variera från dag till dag beroende på nivån av fysisk aktivitet. 

Physical Activity Level, (PAL), är ett sätt att i förhållande till BMR beskriva genomsnittlig 

fysisk aktivitetsnivå under ett dygn. PAL=TEE/BMR. Den fysiska aktivitetsnivån skrivs 

därmed om till en siffra för att beskriva hur fysiskt aktiv en person är en viss dag. TEE-värdet 

kan mätas med till exempel en accelerometer. BMR kan beräknas med till exempel formler. 

Ett PAL-värde kan därefter beräknas med hjälp av TEE och BMR (Andersson & Göranzon, 

2006).  Det finns rekommendationer som säger att en vuxen frisk människa bör ha ett PAL-

värde på cirka 1,8 för att upprätthålla god hälsa.  PAL-värdet kan variera från 1,2 hos en 
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sängliggande person till 2,4 hos en mycket aktiv person (Nordic Nutrition Recommendations, 

2012). I denna studie kommer deltagare med ett PAL-värde över 1,8 att definieras som aktiva. 

Metabolic Equivalent, MET, är ett sätt att uttrycka hur mycket energi som en viss fysisk 

aktivitet kräver.  En måttligt intensiv aktivitet ger ett MET-värde på mellan 3-6, medan en 

intensiv aktivitet ger ett MET-värde på över 6. MET-värden kan mätas med hjälp av till 

exempel en accelerometer (Andersson & Göranzon, 2006).  

 

Body Mass Index 

Body Mass Index, (BMI), är en metod för att avgöra om en person är normal-, under- eller 

överviktig. BMI räknas ut genom att kroppsvikten i kilo divideras med längden i meter i 

kvadrat (kg/m
2
). I tabell 1 beskrivs gränsvärden för BMI (Håglin, Becker, Andersson & 

Hagren, 2006). 

 

Tabell 1. Gränservärden för BMI 

BMI Underviktig Normalviktig Fetma 

 <18,5 18,5-25 >30 

 

 

Instrument 

För att mäta fysisk aktivitet kan bland annat accelerometrar eller frågeformulär användas. En 

accelerometer är ett objektivt mätinstrument som mäter acceleration, rörelse och intensitet. 

Accelerometern kan bäras på fotled, handled, höft eller på nedre del av rygg (Andersson & 

Göranzon, 2006; Trost, Mciver & Pate, 2005). Till skillnad från en stegräknare är 

accelerometern en mer avancerad mätare som gör om informationen från acceleration till 

digital data. Detta material kan sedan analyseras i en dator. De flesta accelerometrar samlar 

information om aktivitetsnivå, tid och energiförbrukning (De Vries et al., 2009). 

Accelerometrar har visat sig vara bra verktyg för att mäta indikationer på fysisk aktivitet 

(Corder, Brage & Ekelund, 2007). Frågeformulär kring fysisk aktivitet är en subjektiv 

mätmetod där individen får svara på frågor kring sin fysiska aktivitet, till exempel kan 

International Physical Activity Questionnaire, (IPAQ), användas (International Physical 

Activity Questionnaire, IPAQ, 2011). IPAQ anses vara ett frågeformulär av hög reliabilitet 

som dessutom kan användas för att komplettera mätningar med accelerometrar. 

Accelerometern kan då användas för att verifiera resultaten från IPAQ (Dinger, Behrens & 

Han, 2006). Frågeformulär kan även användas för att mäta nivåer av stress. Arbetsrelaterad 

stress kan mätas med exempelvis Work Stress Questionnaire (Göteborgs universitet, 2012). 
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Problemformulering 

Enligt studien av Kouvonen och medarbetare (2012) når många sjuksköterskor inte upp till 

rekommendationerna kring fysisk aktivitet. En minskning av arbetsrelaterad stress har 

dessutom visat sig leda till en ökning av fysisk aktivitet på fritiden. Enligt studien kan 

interventioner som förespråkar fysisk aktivitet därför vara av vikt för att minska den 

arbetsrelaterade stressen, dock krävs vidare studier för att undersöka detta. I den etiska kod 

som International Council of Nurses har publicerat framgår att det är en del av 

sjuksköterskans yrke att arbeta evidensbasserat och att främja den personliga hälsan så att 

förmågan att ge vård inte äventyras (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014).  Därför är det 

av intresse att i denna studie undersöka om det finns några skillnader i hur fysiskt aktiva och 

fysiskt inaktiva sjuksköterskor skattar arbetsrelaterad stress. 

 

Syfte 

Denna studies syfte var att undersöka om en fysiskt aktiv livsstil jämfört med en fysiskt 

inaktiv livsstil gav skillnader i sjuksköterskors skattning av arbetsrelaterad stress. 

 

Frågeställningar 

1.   Hur skattade de fysiskt aktiva sjuksköterskorna sin arbetsrelaterade stress? 

2.   Hur skattade de fysiskt inaktiva sjuksköterskorna sin arbetsrelaterade stress? 

3.   Kunde skillnader i arbetsrelaterad stress ses mellan de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva 

sjuksköterskorna?   

METOD 

Design 

Studien var en kvantitativ jämförande tvärsnittsstudie där fysisk aktivitet och stress relaterad 

till arbetet undersöktes hos urvalsgruppen (Polit & Beck, 2010). 

 

Urval 

Studien genomfördes under våren 2014 vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. Sex 

avdelningar tillfrågades om deltagande i studien. Tre av dessa avstod från deltagande, en av 
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avdelningarna angav orsaken tidsbrist. Undersökningsgruppen bestod av sjuksköterskor med 

anställning inom psykiatridivisionen. Urvalet som genomfördes var ett bekvämlighetsurval då 

samtliga sjuksköterskor på avdelningarna tillfrågades om deltagande (Ejlertsson, 2003). Ingen 

powerberäkning på antalet deltagare genomfördes (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2003). Undersökningsgruppen bestod av 17 sjuksköterskor.  

 

Inklusionskriterier 

Samtliga sjuksköterskor som var anställda på de aktuella avdelningarna vid studiens 

genomförande. 

 

Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som hade arbetat mindre än fyra månader på avdelningarna exkluderas på 

grund av att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga med avdelningens arbetsrutiner. Detta 

för att anställningslängden bedömdes kunna påverka hur säker sjuksköterskan kände sig i sin 

arbetsroll. Otrygghet ansågs kunna leda till ökad stress. De sjuksköterskor som inte deltog var 

inte i tjänst då studien genomfördes. 

Nio sjuksköterskor var anställda på avdelning ett. Fem (n=5) av dessa valde att delta i studien. 

På avdelning två var nio sjuksköterskor anställda, sex (n=6) valde att delta.  Även på 

avdelning tre var nio sjuksköterskor anställda. Där valde sex (n=6) av dem att delta. Totalt 

antal deltagare blev 17 (n=17). Externt bortfall var tio. Det interna bortfallet blev två på grund 

av ofullständig datainsamling. Därmed blev det totala bortfallet 12 (n=12). Inga påminnelser 

utgick. Om mätningen med accelerometer genomförts felaktigt kontaktades inte användaren 

för att göra om mätningen. Då studietypen var en pilotstudie ansågs antalet deltagare vara 

tillräckligt för att kunna besvara frågeställningarna. 

Datainsamlingsmetod 

Avdelningschefer på sex olika avdelningar vid ett universitetssjukhus i Mellansverige 

kontaktades för att undersöka om det fanns intresse för att delta i studien. 

Datainsamlingsmetoden bestod av tre delar. Ett frågeformulär gällande arbetsrelaterad stress, 

ett gällande fysisk aktivitet samt en mätning med mätinstrumentet accelerometer. För att mäta 

arbetsrelaterad stress valdes nio frågor ut från det befintliga frågeformuläret Work Stress 

Questionnaire (Holmgren et al., 2009). De frågor som valdes ut ansågs vara lämpliga för att 
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besvara studiens syfte. Dessa var fråga nummer ett, två, fyra, fem a) och b), åtta a) och b) 

samt nio a) och b) i originalformuläret. I det frågeformulär som användes i studien berörde 

fråga ett tid att utföra arbetsuppgifter, fråga två möjlighet att påverka beslut på arbetsplatsen, 

fråga tre arbetstakt, fråga fyra a) arbetsbelastning b) om arbetsbelastningen upplevdes som 

stressande, fråga fem a) medvetenhet om vem som tar beslut på arbetsplatsen b) om detta 

upplevs som stressande, fråga sex a) förekomst av konflikter på arbetsplatsen b) om detta 

upplevs som stressande.  Svarsalternativen var utformade som ordinalskalor och för fråga ett, 

två och tre enligt följande: Ja, alltid; Ja, ganska ofta; Nej, sällan; Nej, aldrig. Svarsalternativen 

för fråga fyra a) och sex a) var Ja och Nej. För fråga fyra b), fem b) och sex b) var 

svarsalternativen: Inte stressande; Mindre stressande: Stressande och Mycket stressande. För 

fråga fem a) var svarsalternativen: Ja; Delvis och Nej. Enligt Holmgren och medarbetare 

(2009) har Work Stress Questionnaire i sin originalversion god validitet och hög reliabilitet. 

För detta frågeformulär, där endast en del av frågorna används, kan ingenting sägas om 

validitet och reliabilitet. 

För att mäta deltagarnas subjektiva uppfattning om fysisk aktivitet användes ett 

studiespecifikt frågeformulär inspirerat av frågeformuläret IPAQ, se bilaga 1. Fråga ett a) 

behandlade hur många dagar den senaste veckan som personen utfört aktiviteter av hög 

intensitet, fråga ett b) hur många minuter aktiviteten eventuellt pågått, fråga två a) hur många 

dagar den senaste veckan som personen utfört aktiviteter av måttlig intensitet, fråga två b) hur 

många minuter aktiviteten eventuellt pågått. De två första frågorna i detta frågeformulär var 

de samma som i den korta versionen av IPAQ. Fråga tre gällde den dag som accelerometern 

användes. Frågan konstruerades specifikt för denna studie för att resultaten skulle kunna 

jämföras med accelerometerdata från den aktuella mätdagen. Fråga tre a) behandlade hur 

många timmar respektive minuter deltagaren utfört aktiviteter av måttlig intensitet och fråga 

tre b) gällde hur många timmar respektive minuter deltagaren utfört aktiviteter av hög 

intensitet. Enligt Dinger och medarbetare (2006) har IPAQ en lika god validitet som andra 

frågeformulär som undersöker fysisk aktivitet. De ansåg även att frågeformuläret hade en 

acceptabel reliabilitetsnivå. Detta gällde hela frågeformuläret i sin originalversion. För detta 

studiespecifika frågeformulär kunde inget sägas om validitet och reliabilitet. 

Accelerometrarna som användes i studien var av märket ActiCal TM. Dessa mätare är mest 

känsliga för rörelse i det vertikala planet men känner även av rörelser i andra riktningar (De 

Vries et al., 2009). Under denna studie bars mätaren fäst på fotleden under ett dygn. 

Reliabiliteten för olika märken av accelerometrar har inte studerats, men studier tyder på att 
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reliabiliteten ökar med ett ökat antal dagar som datainsamlingen pågår. Validiteten anses vara 

god (De Vries et al., 2009). Vid utskrift av data framkommer BMR, AEE samt METs värde. 

Mätarna som användes i studien lånades ut av klinisk nutrition och metabolism, pediatriska 

forskningslaboratoriet vid det aktuella universitetssjukhuset. 

Tillvägagångssätt 

Under våren 2014 kontaktades de ansvariga för översättningarna av IPAQ och Work Stress 

Questionnaire för att få tillstånd att använda delar av dessa i studien. När godkännande givits 

bokades möten med avdelningscheferna för att informera om studien samt för utlämnande av 

den projektplan som tidigare godkänts vid Uppsala universitet. Inför mötet mailades 

projektplanen och det framtagna informationsbrevet ut till avdelningscheferna, se bilaga 2. 

Efter mötet ombads avdelningschefen att vidarebefordra projektplanen samt 

informationsbrevet till sjuksköterskorna på den avdelning där de arbetade. Då 

sjuksköterskorna givits möjlighet att ta del av projektplanen och informationsbrevet bokades 

en träff in med de sjuksköterskor som visat intresse för att delta i studien. Under 

informationsmötet delades informationsbrevet ut och muntlig information om studien gavs. 

De sjuksköterskor som fortsatt visade intresse för att delta fick underteckna 

samtyckesformulär. Därefter gavs praktisk information om accelerometerns användning både 

skriftligt och muntligt. Ett kuvert innehållande en accelerometer, informationsinhämtning för 

att möjliggöra programmering av accelerometern samt de två frågeformulären delades ut i 

slumpmässig ordning. Allt material var märkt med samma siffra för att möjliggöra kodning. 

Deltagarna ombads lämna frågeformulär samt accelerometer i samma kuvert då mätningen 

avslutats och placera dessa på respektive avdelnings expedition för upphämtning. 

Avdelningarna besöktes vid ett par tillfällen för upphämtning av kuvert. Accelerometerdata 

spelades av och skrevs ut vid klinisk nutrition och metabolism, pediatriska 

forskningslaboratoriet för vidare analys. Accelerometrarna programmerades sedan om för att 

kunna delas ut på nästa avdelning. Proceduren återupprepades vid samtliga mätningar. 

Forskningsetiska överväganden 

Tillstånd för att genomföra studien hämtades från verksamhetschefer samt avdelningschefer 

för de respektive avdelningarna. De gavs därmed möjlighet att ta ställning till de etiska 

aspekterna av studien. Information om studien gavs vid flera tillfällen, både skriftligt och 

muntligt. Detta för att ge deltagarna betänketid inför eventuellt deltagande då delar av studien 
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kunde upplevas som känsliga. Frågor gällande levnadsvanor kan uppfattas som känsligt. Detta 

togs i beaktande genom att materialet delades ut slumpmässigt och deltagarna kunde besvara 

frågeformulären enskilt samt att data behandlades konfidentiellt.  Positivt med denna studie är 

att problemområdet arbetsrelaterad stress belyses. Resultaten efter avslutad studie kan därefter 

eventuellt användas för att uppmärksamma och utveckla en hälsomedvetenhet bland 

sjuksköterskor. För att delta i studien krävdes informerat samtycke vilket inhämtades via 

samtyckesformulär. Deltagande i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

förklaring. Insamlat material behandlades konfidentiellt genom kodning och förvarades inlåst 

(Olsson & Sörensen, 2007). 

Bearbetning och analys 

En sammanställning av det insamlade materialet från accelerometrar och frågeformulär 

genomfördes. Grundtanken med studien var att fastställa vilka deltagare som tillhörde vilken 

grupp genom att använda data från accelerometrarna tillsammans med frågeformulären. För 

att vara aktiv enligt frågeformulären skulle deltagara nå upp till rekommendationerna kring 

fysisk aktivitet. Detta innebar alltså att utföra aktiviteter av måttlig intensitet 30 minuter per 

dag, fem dagar i veckan, eller att utföra aktivitet av hög intensitet 30 minuter minst tre dagar i 

veckan. Efter att insamlad data undersökts framkom dock så stora skillnader mellan de olika 

mätmetodernas resultat att enbart PAL-värdet från accelerometerdatan användes för att göra 

indelningen i de två grupperna, se tabell 4. Två olika typer av data redovisades från 

accelerometrarna. Deltagarnas PAL-värde räknades ut. AEE+BMR=TEE och 

TEE/BMR=PAL. Deltagare med ett PAL-värde på under 1,8 klassificerades som inaktiva och 

deltagare med ett PAL-värde på 1,8 eller högre klassificerades som aktiva. PAL-värdet 

speglar aktiviteten under hela mätdygnet. Från accelerometrarna togs även MET-värden fram. 

Från frågeformuläret kring fysisk aktivitet användes den tredje studiespecifika frågan gällande 

den fysiska aktiviteten under mätdygnet med accelerometern. MET-värden jämfördes med 

data från fråga tre i frågeformuläret för att se hur deltagarna skattade sin fysiska aktivitet i 

förhållande till hur accelerometern skattade den, se tabell 3.  Deskriptiv statistik om 

deltagarna togs fram med hjälp av SPSS. Svaralternativen i frågeformuläret Work Stress 

Questionnaire kodades om till siffror mellan ett till fyra i den ordning de förekom i 

frågeformuläret. 
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Hur skattar de fysiskt aktiva sjuksköterskorna sin arbetsrelaterade stress?  

Frågeställning ett besvarades genom att först avgöra vem som tillhörde gruppen med hjälp av 

beräknat PAL-värde. PAL-värdet beräknades utifrån data från accelerometern enligt formeln 

PAL=TEE/BMR. Därefter togs deskriptiv data fram från frågeformuläret gällande 

arbetsrelaterad stress om de respektive frågorna inom gruppen. Svarsalternativen 

omvandlades till siffror i SPSS för att möjliggöra beräkning av ett medianvärde för frågorna, 

se tabell 5. 

Hur skattar de fysiskt inaktiva sjuksköterskorna sin arbetsrelaterade stress? 

För att besvara frågeställning två följdes samma tillvägagångssätt som vid besvarande av 

frågeställning ett. Den data som användes gällde istället de fysiskt inaktiva sjuksköterskorna. 

Se tabell 5. 

Kan skillnader i arbetsrelaterad stress ses mellan de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva 

sjuksköterskorna? 

Frågeställning tre besvarades genom att skillnader i arbetsrelaterad stress undersöktes i de två 

grupperna. De två grupperna var sedan tidigare fastslagna i frågeställning ett och två. Data 

från frågeformuläret kring arbetsrelaterad stress analyserades genom det icke parametriska 

oberoende testet, Mann Whitney U test, i SPSS. Detta test är ett tvåsidigt test som var 

lämpligt då studien hade små undersökningsgrupper (Ejlertsson, 2003). Frågorna från 

frågeformuläret analyserades även för respektive grupp för att se eventuella skillnader i vad 

som orsakade stress i de respektive grupperna. Signifikansnivån som användes i denna studie 

var p=0,05. 

 

RESULTAT 

I studien ingick 17 sjuksköterskor. Se tabell 2 för information om deltagarna. Utifrån 

accelerometerdata klassificerades fem som aktiva och de tio övriga klassificerades som 

inaktiva, se tabell 4. Hos två av deltagarna var datainsamlingen med accelerometern 

ofullständig. 14 deltagare var kvinnor och två var män. 

 

 



11 
 

Tabell 2. Redovisar information om deltagarna. 

 Kvinnor n1=14 Män n2=2 

 Medelvärde SD* Min-

Max 

Medelvärde SD* Min-

Max 

Ålder 39,4 13,2 22-59 60,5 0,7 60-61 

Vikt 70,1 13,9 56-110 94 4,2 91-97 

Längd 167,6 4,7 157-175 175 1,4 174-176 

BMI 25 4,9 21-40 30,5 0,7 30-31 

* Standardavvikelse 

 

 

Tabell 3. Deltagarnas subjektiva uppfattning av fysisk aktivitet utifrån fråga tre i frågeformuläret samt 

accelerometerns objektiva mätning. 

Deltagare (n) 

 N 
Md* Min-Max 

Subjektiva minuter; 

måttligt intensiv aktivitet 
16 0 0-180 

Subjektiva minuter; intensiv 

aktivitet 
15 0 0-180 

Objektiva minuter; måttligt 

intensiv aktivitet  

(METS 3-6) 

15 203 67-291 

Objektiva minuter; intensiv 

aktivitet (METS >6) 
15 14 0-53 

*Median 

Fysiskt aktiva sjuksköterskor – skattning av arbetsrelaterad stress 

De fysiskt aktiva sjuksköterskorna ansåg att de för det mesta hann med sina arbetsuppgifter. 

Medianvärdet för frågan som undersökte detta var 1(Ja, alltid). Svarsalternativen för frågan 

var: 1 (Ja, alltid), 2 (Ja ganska ofta), 3(Nej sällan) och 4(Nej aldrig). Denna grupp ansåg sig 

även ha vissa möjligheter att påverka beslut som rör arbetsplatsen och bestämma över sin 

arbetstakt. För dessa frågor var medianvärdet 2 med svarsalternativen: 1 (Ja, alltid), 2 (Ja 

ganska ofta), 3 (Nej sällan) och 4 (Nej aldrig). Tre av fem fysiskt aktiva sjuksköterskor ansåg 

att deras arbetsbelastning inte hade ökat, medianvärdet var 2. Svarsalternativen var: 1(Ja) och 

2 (Nej). De fysiskt aktiva sjuksköterskor som ansåg att deras arbetsbelastning hade ökat 

uppfattade detta som stressande. Medianvärdet för denna fråga var 3 (Stressande). 

Svarsalternativen var: 1 (Inte stressande), 2 (Mindre stressande), 3 (Stressande) och 4 

(Mycket stressande). Samtliga sjuksköterskor i gruppen fysisk aktiva ansåg sig ha kunskap 
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om vem som fattar beslut som berör arbetsplatsen. Tre av fem sjuksköterskor rapporterade 

förekomst av konflikter på arbetsplatsen. Medianvärde var 1 och svarsalternativen 1 (Ja) och 

2 (Nej). De sjuksköterskor som rapporterade förekomst av konflikter upplevde detta som 

stressande. Medianvärdet var 3 och svarsalternativen var: 1 (Inte stressande), 2 (Mindre 

stressande), 3 (Stressande) och 4 (Mycket stressande). Resultat av de statiska analyserna kan 

ses i tabell 5. De flesta sjuksköterskor som var fysiskt aktiva enligt accelerometern skattar i 

frågeformuläret sin fysiska aktivitet på ett sätt som överensstämmer med aktivitetsnivån enligt 

accelerometern, se tabell 4. 

Tabell 4. Fysisk aktivitet utifrån accelerometer och frågeformulär. 

Deltagare Fysiskt aktiv enligt 

accelerometer(PAL>1,8) 

Fysiskt inaktiv enligt 

accelerometer (PAL <1,8) 

Fysiskt aktiva enligt 

frågeformulär 

Fysiskt inaktiv 

enligt frågeformulär 

1  X X  

2  X X  

3  X  X 

4 X   X 

5  X X  

6  X X  

7 X  X  

8  X  X 

9 X  X  

10 X  X  

11  X  X 

12  X X  

13 X  X  

14  X  X 

15  X  X 

16 Bortfall Bortfall Bortfall Bortfall 

17 Bortfall Bortfall Bortfall Bortfall 

Ofullständig mätning med accelerometer redovisas som bortfall. 
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Fysiskt inaktiva sjuksköterskor – skattning av arbetsrelaterad stress 

De fysiskt inaktiva sjuksköterskorna ansåg att de för det mesta hann med sina arbetsuppgifter. 

Medianvärdet för frågan som undersökte detta var 2 (Ja ganska ofta). Svarsalternativen för 

frågan var: 1 (Ja, alltid), 2 (Ja ganska ofta), 3 (Nej sällan) och 4 (Nej aldrig). Denna grupp 

ansåg sig även ha vissa möjligheter att påverka beslut som rör arbetsplatsen och bestämma 

över sin arbetstakt. För dessa frågor var medianvärdet 2 (Ja ganska ofta) med 

svarsalternativen: 1 (Ja, alltid), 2 (Ja ganska ofta), 3 (Nej sällan) och 4 (Nej aldrig). Sju av tio 

fysiskt inaktiva sjuksköterskor ansåg att deras arbetsbelastning hade ökat, medianvärdet var 

1(Ja). Svarsalternativen var: 1 (Ja) och 2 (Nej). De fysiskt inaktiva sjuksköterskor som ansåg 

att deras arbetsbelastning hade ökat uppfattade detta som stressande. Medianvärdet för denna 

fråga var 3 (Stressande). Svarsalternativen var: 1 (Inte stressande), 2 (Mindre stressande), 3 

(Stressande) och 4 (Mycket stressande). De flesta sjuksköterskor i gruppen fysisk inaktiva 

ansåg sig ha kunskap om vem som fattar beslut som berör arbetsplatsen. Medianvärdet var 1 

(Ja) och svarsalternativen var: 1 (Ja), 2 (Delvis) och 3 (Nej). Hälften av gruppen inaktiva 

sjuksköterskor rapporterade förekomst av konflikter på arbetsplatsen. Medianvärde var 1(Ja) 

och svarsalternativen 1 (Ja) och 2 (Nej). De sjuksköterskor som rapporterade förekomst av 

konflikter upplevde detta som mindre stressande eller stressande. Medianvärdet var 2 (Mindre 

stressande) och svarsalternativen var: 1 (Inte stressande), 2 (Mindre stressande), 3 

(Stressande) och 4 (Mycket stressande). Resultat av de statiska analyserna kan ses i tabell 5. 

Sex av de tio sjuksköterskorna som enligt accelerometerdatan skattades som inaktiva skattade 

i frågeformuläret sin fysiska aktivitetsnivå högre än vad som överensstämmer med 

aktivitetsnivån enligt accelerometern, se tabell 3. 

 

Skillnader i arbetsrelaterad stress mellan de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva 

sjuksköterskorna   

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan den aktiva och inaktiva gruppen avseende om de 

hann utföra sina arbetsuppgifter eller inte, se tabell 5. Det fanns heller inte några signifikanta 

skillnader angående om det har möjlighet att påverka beslut på arbetsplatsen, se tabell 5. Inga 

signifikanta skillnader kunde ses mellan grupperna gällande sjuksköterskans möjlighet att 

bestämma över sin arbetstakt. Avseende om arbetsbelastningen hade ökat fanns inga 

signifikanta skillnader mellan de två grupperna, se tabell 5. I resultaten från följdfrågan 
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angående om detta upplevs som stressande ses inte heller några signifikanta skillnader, se 

tabell 5. Då det gäller vetskap om vem som fattar beslut som rör arbetsplatsen sågs inga 

signifikanta skillnader, se tabell 5. Det fanns inga signifikanta mellan grupperna avseende 

upplevelse av förekomst av konflikter på arbetsplatsen och inte heller om detta uppfattades 

stressande, se tabell 5.  

Tabell 5 Resultat av dataanalys  

 Aktiv grupp (N1) Inaktiv grupp (N2) Mann-Whitney U-test 

 Md 

* 

IQR

** 

Min-

Max 

Md

* 

IQR

** 

Min-

Max 

N1 N2 U-

värde 

p-

värde 

Tid att utföra 

arbetsuppgifter 

1 1,75 1-3 2 1 1,3 4 10 12,500 0,256 

Möjlighet att 

påverka beslut på 

arbetsplatsen 

2 1,5 1-3 2 0,25 2-3 5 10 24,000 0,883 

Bestämma över 

arbetstakt 

2 1,5 1-3 2 0,25 2-4 5 10 25,000 1,000 

Ökad 

arbetsbelastning 

1 1 1-2 1 1 1-2 5 10 22,500 0,708 

Ökad 

arbetsbelastning 

upplevs som 

stressande 

2 2 2-4 3 1 2-4 3 7 7,000 0,398 

Medvetenhet om 

vem som tar 

beslut på 

arbetsplatsen 

1 0 1-1 1 0,5 1-2 5 9 17,500 0,273 

Om 

omedvetenhet om 

beslutsfattande 

upplevs som 

stressande 

- - - - - 2-3 2 0 - - 

Förekomst av 

konflikter på 

arbetsplatsen 

1 1 1-2 1 1 1-2 5 10 22,500 0,724 

Om förekomst av 

konflikter 

upplevs som 

stressande 

3 1 2-3 2 1,5 1-3 5 3 5,000 0,414 

*Medianvärde **Interkvartilavvikelse 

 

DISKUSSION 

Resultaten av denna studie visade att inga signifikanta skillnader kunde ses mellan gruppen 

aktiva sjuksköterskor och gruppen inaktiva sjuksköterskor avseende vad som orsakade 

arbetsrelaterad stress. Stressande faktorer för gruppen aktiva sjuksköterskor var en ökad 

arbetsbelastning och konflikter på arbetsplatsen. Gruppen inaktiva sjuksköterskor upplevde 
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främst att en ökad arbetsbelastning samt att inte veta vem som fattar beslut som berör 

arbetsplatsen var stressande. 

 

Resultatdiskussion 

Frågeställning ett och två gällde hur de aktiva och inaktiva sjuksköterskorna skattade sin 

arbetsrelaterade stress. Utifrån denna studies litteratursökning fanns inga forskningsresultat att 

jämföra med när det gäller hur högt sjuksköterskor skattar sin arbetsrelaterade stress. Däremot 

finns forskning som undersöker vad som upplevs som stressande för sjuksköterskor, och här 

verkar denna studies resultat stämma överens med tidigare forskning. Happell och 

medarbetare (2013) menar att sjuksköterskor uppfattar sitt yrke som stressigt och det tyder 

även denna studies resultat på. Tidigare forskning har visat att arbetsrelaterad stress hos 

sjuksköterskor kan leda till utmattning och utbrändhet (Neville & Cole, 2013). Faktorer som 

leder till arbetsrelaterad stress är bland annat begränsade möjligheter att påverka beslut som 

berör arbetsplatsen, konflikter på arbetsplatsen, en hög arbetsbelastning samt otydlig ledning 

(Melnyk et al., 2013). Stora delar av detta stämmer väl överens med resultat från denna studie. 

Enligt frågeformuläret gällande stress som användes i denna studie framkom att 

sjuksköterskorna främst upplevde det som stressande med en ökad arbetsbelastning, att inte 

veta vem som fattar beslut rörande verksamheten samt konflikter på arbetsplatsen. En hög 

arbetsbelastning har visat sig kunna leda till utmattning, vilket i sin tur kan leda till minskad 

patientsäkerhet (Karadzinska-Bislimovska et al., 2013; Melnyk et al., 2013; Müller de 

Magalhães et al., 2013; Smeds Alenius et al., 2013). I denna studie undersöktes inte 

patientsäkerheten, dock tyder resultaten på att sjuksköterskorna upplevde en ökad 

arbetsbelastning som stressande, vilket var något som i sin tur kunde påverka 

patientsäkerheten. Ökad patientsäkerhet har ett samband med att sjuksköterskan hinner utföra 

sina arbetsuppgifter (Ausserhofer et al., 2013). Resultat från denna studies frågeformulär visar 

att de undersökta sjuksköterskorna för det mesta ansåg sig hinna med sina arbetsuppgifter. 

Det tyder på att de undersökta avdelningarna i detta avseende hade en hög patientsäkerhet. 

 

Melnyk och medarbetare (2013) menar att arbetsrelaterad stress kan leda till en ohälsosam 

livsstil. Fysisk inaktivitet påverkar hälsan negativt. Inaktivitet har visat sig kunna leda till 

bland annat psykisk ohälsa, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma samt typ 2-diabetes 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). Långa arbetspass och mycket övertid har visat sig kunna leda 

till övervikt hos sjuksköterskor (Lallukka et al., 2008; Solovieva et al., 2013). Även en hög 

arbetsbelastning kan bidra till övervikt (Nahm et al., 2012). Enligt studien av Kouvonen och 
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medarbetare (2012) når många sjuksköterskor inte upp till rekommendationerna kring fysisk 

aktivitet. Två tredjedelar av sjuksköterskorna i denna studie var inaktiva, vilket stämmer 

överens med resultatet från Kouvonen och medarbetares (2012) studie. Övervikt undersöktes 

inte närmare i denna studie än att deltagarnas BMI redovisas i tabell 2. 

 

Den tredje frågeställningen behandlade om det fanns skillnader i arbetsrelaterad stress mellan 

de fysiskt aktiva och de fysiskt inaktiva sjuksköterskorna. Inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna kunde urskiljas. Enligt denna studies litteratursökning fanns inga utförda studier 

som undersöker om det finns skillnader i skattad arbetsrelaterad stress mellan fysiskt aktiva 

och fysiskt inaktiva sjuksköterskor. Faktorer som har visat sig påverka nivån av fysisk 

aktivitet hos sjuksköterskor är uppfattning om fysisk aktivitet, motivation, socialt stöd och 

upplevd självförmåga till deltagande i fysiska aktiviteter (Kaewthummanukul et al., 2006). 

Inga av dessa faktorer undersöktes i studien. Tidigare studier har också visat att en minskning 

av arbetsrelaterad stress leder till en ökning av fysisk aktivitet på fritiden och att det därför 

eventuellt kan finnas samband mellan en aktiv livsstil och en minskad arbetsrelaterad stress 

(Kouvonen et al., 2012). Denna studie kunde inte bekräfta något sådant samband. Grupperna 

fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva upplevde båda två att en ökad arbetsbelastning var 

stressande. Gruppen fysiskt aktiva upplevde dessutom att konflikter på arbetsplatsen var 

stressande. De fysiskt inaktiva sjuksköterskorna upplevde det som stressande att inte veta vem 

som tar beslut som gällde arbetsplatsen. 

 

Enligt Eriksson är människan förmögen till medvetande och självmedvetande. Hälsa är enligt 

henne ett tillstånd integrerat av sundhet, friskhet och välbefinnande (Eriksson, 1989). Utifrån 

Erikssons omvårdnadsteori är fysisk inaktivitet därmed ett val som varje individ gör, som förr 

eller senare kommer att leda till ohälsa. Personer som har ohälsosamma vanor kan därför ha 

hälsa tack vare att de upplever välbefinnande. Detta är dock inget som varar i längden. 

Eriksson menar också att det är av stor vikt att upprätthålla, stödja och sätta igång hälsa hos 

patienten (Eriksson, 1989). Därför är det av största vikt att utveckla arbetsmetoder som 

främjar hälsa. I Orems omvårdnadsteori beskrivs hälsa som ett tillstånd som kännetecknas av 

bland annat fysisk och psykisk funktionsförmåga. Hon understryker vikten av att utveckla 

vanor för att främja en god hälsa och att också utveckla patientens förmågor till egenvård 

(Orem, 1991). Studier visar att sjuksköterskor som är aktiva på sin fritid har en lägre 

morbiditet än sina inaktiva kollegor (Henwood et al., 2011). Fysisk inaktivitet leder till ohälsa 

och den fysiskt inaktiva sjuksköterskan kommer förr eller senare att bli en patient. I Svensk 
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Sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad framkommer att det är en av 

sjuksköterskans arbetsuppgifter att arbeta förebyggande mot ohälsa. En del i detta kan vara att 

främja hälsosamma beteenden. Även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor tydliggörs att det 

är en viktig del i sjuksköterskans yrke att arbeta evidensbaserat och att främja den personliga 

hälsan så att förmågan att ge vård inte äventyras (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). 

Utifrån allt detta är det av största vikt att arbeta med hälsofrämjande åtgärder inom hälso- och 

sjukvård. I detta ingår att utveckla ett arbetsklimat som är hälsofrämjande. Detta är inte enbart 

ett arbete som skall utföras av beslutsfattare inom vården, utan även av varje enskild 

sjuksköterska. Ett gott arbetsklimat är också något som i slutändan kan tänkas påverka 

patientsäkerheten i positiv riktning. 

 

Metoddiskussion 

Studiens styrkor var att flera olika instrument användes för att undersöka fysisk aktivitet, 

vilket gav möjlighet att undersöka både den objektiva och subjektiva bilden av 

sjuksköterskornas fysiska aktivitet. Då data samlats in upptäcktes dock så stora skillnader i 

resultaten av de olika mätningarna av fysisk aktivitet att de två första frågorna i 

frågeformuläret uteslöts ur resultatet. Detta gjordes då reliabiliteten och validiteten ansågs 

vara högre för accelerometermätningarna än för det studiespecifika frågeformuläret. 

Dessutom ansågs PAL-värdet ge en bättre bild av hela dygnets aktiviteter än att bara dra en 

slutsats utifrån om deltagaren är måttligt aktiv 30 minuter per dag fem dagar i veckan eller 

aktiv med hög intensitet 30 minuter tre dagar i veckan. Fråga tre i frågeformuläret användes 

för att undersöka hur sjuksköterskorna skattade sin egen aktivitet i förhållande till hur 

accelerometern gjorde det. Här upptäcktes att de flesta sjuksköterskor skattade sin 

aktivitetsnivå lägre än vad accelerometern gjorde, men även att de skattade sin tid som aktiva 

lägre än vad den egentligen var. 

 

Svagheter med studien var studiens begränsade undersökningsgrupp och den smala tidsramen. 

Undersökningsgruppens storlek påverkades av antalet anställda sjuksköterskor på 

avdelningarna och tillgången till accelerometrar. På grund av den begränsade 

undersökningsgruppen valdes att redovisa medianvärden i stället för medelvärden. Om 

studien skulle göras om skulle att större antal mätdagar med accelerometern vara att föredra 

(Trost et al., 2005). Att även utföra mätningar vid ett flertal tillfällen skulle vara positivt. En 

större undersökningsgrupp som inte utgjordes av ett bekvämlighetsurval skulle även vara bra 

för att kunna undersöka skillnader mellan två grupper (Polit & Beck, 2010). I denna studie 
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användes studiespecifika frågeformulär vilket var en svaghet. Den interna validiteten ansågs 

vara låg beroende av att studiespecifika frågeformulär användes och det begränsade 

bekvämlighetsurvalet. Den externa validiteten ansågs vara låg då den begränsade 

undersökningsgruppen tillsammans med de studiespecifika frågeformulären medförde att 

resultaten inte var generaliserbara utanför denna studie. I studien beräknades icke-parametrisk 

data som parametrisk vilket också är en svaghet. För att genomföra en studie av hög kvalitet i 

detta ämne skulle användande av befintliga instrument med god validitet och reliabilitet 

därför vara fördelaktigt. 

 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskor har ett yrke som medför mycket stress. Denna stress kommer med stor 

sannolikhet aldrig att försvinna helt. Därför är det av stor vikt att utveckla metoder och 

strategier för att minimera stressen och samtidigt göra den hanterbar. Detta är något som 

säkerligen även kommer påverka patienterna i en positiv riktning. För att utveckla dessa 

metoder och strategier krävs ytterligare forskning inom området arbetsrelaterad stress. Den 

fysiska aktivitetens påverkan på arbetsrelaterad stress är fortfarande intressant att undersöka 

då fysisk aktivitet har visat sig ha god effekt på stress i det dagliga livet. Andra områden som 

är intressanta att undersöka i samband med stress är tillexempel övervikt, sjukfrånvaro och 

blodtycksnivåer samt vad som påverkar nivån av fysisk aktivitet. 

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka om en fysiskt aktiv livsstil jämfört med en fysiskt 

inaktiv livsstil gav skillnader i sjuksköterskors skattning av arbetsrelaterad stress. Inga 

signifikanta skillnader kunde ses i vad som på arbetsplatsen orsakade stress mellan gruppen 

fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva sjuksköterskor. Båda grupperna ansåg att en ökad 

arbetsbelastning var stressande. Gruppen aktiva sjuksköterskor ansåg även att konflikter på 

arbetsplatsen var stressande. Den inaktiva gruppen ansåg att inte veta vem som fattar beslut 

som berör arbetsplatsen var stressande. 

  

Denna studie hade ett flertal svagheter, varför några slutsatser inte skall dras av denna studie. 

Arbetsrelaterad stress leder inte enbart till negativa konsekvenser för individen utan riskerar 

även att påverka patientsäkerheten negativt. Detta gör att ämnet är mycket aktuellt och viktigt 

för att kunna fortsätta att utveckla vården i en positiv riktning. 
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Bilaga 1 

FRÅGEFORMULÄR AKTIVITETSVANOR 

Följande frågor handlar om fysisk aktivitet. Vi är intresserade av att ta reda på all typ av 

fysisk aktivitet som utförs. Frågorna innefattar tid som du varit fysiskt aktiv de senaste 7 

dagarna. Svara på frågorna även om du inte anser dig vara en aktiv person. Inkludera alla 

aktiviteter under såväl arbete, transporter, hushållsarbete, trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter 

som planerad träning. 

 

1.   Tänk nu på alla de mycket ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

dagarna. Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som mycket 

arbetssamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. Tänk enbart på 

de aktiviteter som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

1a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

mycket ansträngande såsom tunga lyft, tyngre bygg- och trädgårdsarbete, aerobics, löpning 

eller cykling i högre tempo? 

______ dagar                                        Ingen sådan aktivitet hoppa över fråga 1b 

 

1b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på mycket ansträngande 

fysisk aktivitet? 

______ minuter                                                          Vet ej 

 

2.   Tänk nu på alla de måttligt ansträngande aktiviteter du utförde under de senaste 7 

dagarna. Måttligt ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. Tänk enbart på de aktiviteter 

som du utfört under minst 10 minuter i sträck. 

 

2a. Under de senaste 7 dagarna, hur många av dessa dagar har du utfört arbete som är 

måttligt ansträngande såsom cykling, simning, måttligt bygg- och trädgårdsarbete eller annat i 

måttligt tempo? Inkludera ej promenader. 

______ dagar                                       Ingen sådan aktivitet hoppa över fråga 2b 
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2b. Hur mycket tid tillbringade du, i genomsnitt under en sådan dag, på måttligt ansträngande 

aktivitet? 

______ timmar                                     ______ minuter                                    Vet ej 

 

3. Tänk nu på den dag som accelerometern användes. 

 

3 a Hur många minuter under den dagen utförde du arbete som var måttligt ansträngande? 

______ timmar                                     ______ minuter                                    Vet ej 

 

3 b Hur många minuter den dagen utförde du arbete som var mycket ansträngande? 

______ timmar                                     ______ minuter                                    Vet ej 
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Bilaga 2 

 

STUDIE KRING SKILLNADER MELLAN FYSISKT AKTIVA OCH FYSISKT 

INAKTIVA SJUKSKÖTERSKORS ARBETSRELATERADE STRESS 

 

INFORMATIONSBREV 

 

Bakgrund och syfte 

Fysisk inaktivitet påverkar hälsan negativt och är en risk för att utveckla bland annat psykisk 

ohälsa, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes. I Sverige rekommenderas friska 

vuxna att under 30 minuter per dag röra sig med måttlig intensitet. Om intensiteten är hög 

behövs istället 30 minuter fysisk aktivitet tre gånger i veckan. 

Studier tyder på att sjuksköterskor uppfattar sitt yrke som mycket stressigt. Det finns många 

olika faktorer i sjuksköterskearbetet som bidrar till den upplevelsen. Det finns också ett 

samband mellan hög stressnivå och missnöje med arbetet samt en ohälsosam livsstil. En hög 

arbetsbelastning kan dessutom leda till utmattning som i sin tur kan leda till misstag som 

påverkar patientsäkerheten. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka om en fysiskt aktiv livsstil jämfört med en 

fysiskt inaktiv livsstil ger skillnader i sjuksköterskornas skattning av arbetsrelaterad stress. 

Förfrågan om deltagande 

Data om fysisk aktivitet och arbetsrelaterad stress kommer att mätas och samlas in från 

sjuksköterskor på vårdavdelningar inom psykiatridivisionen vid Akademiska sjukhuset 

Uppsala under våren 2014. Information om de tillgängliga sjuksköterskorna kommer från 

avdelningschefen för de respektive avdelningarna. 

Hur går studien till? 

Varje sjuksköterska kommer att under ett dygn få använda en accelerometer som fästs på 

fotleden. Accelerometern ger viktig information om sjuksköterskans dagliga aktivitetsmönster 

och mäter acceleration, rörelse samt intensitet. I samband med att information om 

accelerometerns användning ges kommer även två korta frågeformulär om arbetsrelaterad 

stress samt fysisk aktivitet över tid att delas ut. Sammanlagt beräknas 20-30 sjusköterskor 

delta. 

Hantering av data och sekretess 
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Data som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt genom kodning. Inga 

personuppgifter kommer därför att användas i studien. Insamlad data kommer efter avslutad 

studie att raderas. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Studiens resultat kommer att delges från respektive verksamhetschef efter avslutad studie. 

Inga individuella data kommer att presenteras. 

Ersättning 

Ingen ersättning för deltagande i studien ges. 

Frivillighet 

Informerat samtycke krävs för att få delta i studien. Deltagandet är helt frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan att förklaring krävs. 
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