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Sammanfattning:	 Bakgrund:	 Arbetsrelaterad	 stress	 kan	 uppstå	 på	 grund	 av	 förhållanden	 på	
arbetsplatsen	som	exempelvis	höga	krav,	lågt	socialt	stöd	och	brist	på	inflytande.	För	att	undvika	att	
arbetsrelaterad	stress	uppstår	är	det	viktigt	att	vara	medveten	om	faktorer	som	kan	öka	eller	minska	
risken	 för	 det.	 Trots	 att	 arbetsterapeuter	 har	 kompetens	 kring	 stressrelaterad	 ohälsa	 och	
aktivitetsbalans	upplever	många	arbetsterapeuter	stress	i	sitt	arbetsliv.	Syfte:	Syftet	var	att	undersöka	
faktorer	som	kan	bidra	till	arbetsrelaterad	stress	bland	kommunanställda	arbetsterapeuter	i	Örebro	
län.	Metod:	Designen	var	en	kvantitativ	tvärsnittsstudie	med	ett	bekvämlighetsurval.	Data	samlades	
in	 genom	 att	 en	 webbenkät	 skickades	 ut	 till	 141	 arbetsterapeuter	 i	 Örebro	 län.	 Resultat:	
Svarsfrekvensen	på	webbenkäten	var	73	%.	Resultatet	visade	att	merparten	av	arbetsterapeuterna	
svarade	positivt	på	webbenkäten	i	den	mening	att	de	inte	ansågs	vara	stressade	av	de	faktorer	som	
undersöktes	i	webbenkäten.	Arbetsterapeuterna	svarade	exempelvis	att	de	ganska	ofta	eller	alltid	tog	
sina	raster	arbetsdagen.	Nästintill	alla	arbetsterapeuter	hävdade	att	de	alltid	hade	en	positiv	känsla	till	
sitt	arbete.	Resultatet	av	skattningen	av	den	upplevda	stressnivån	de	senaste	14	dagarna	visade	att	en	
femtedel	av	arbetsterapeuterna	skattade	8	på	den	tiogradiga	skalan.	Slutsats:	Slutsatsen	var	att	många	
arbetsterapeuter	verksamma	i	Örebro	 län	upplever	en	hög	stressnivå,	men	att	stressen	 inte	enbart	
beror	på	faktorer	i	deras	arbetsliv	utan	att	det	troligtvis	finns	en	påverkan	av	andra	faktorer	utanför	
arbetslivet. 
 
Sökord:	Arbetsterapi,	Balans	mellan	arbete	och	privatliv,	Coping,	Stress,	fysiologisk,	Psykologisk	stress.	
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1. Inledning 
Utvecklingen	 i	 dagens	 samhälle	 har	 lett	 till	 att	 tid	 är	 en	 bristvara	 och	 att	 stressreaktionen	 som	
utvecklats	 genom	 evolutionen	 för	 människans	 överlevnad	 nu	 även	 utlöses	 under	 andra	
omständigheter	i	livet	(1,	2).	Arbetsrelaterad	stress	har	blivit	allt	vanligare	och	är	en	av	de	vanligaste	
orsakerna	 till	 sjukskrivning	 i	 Sverige	 (3).	 Arbetsrelaterad	 stress	 är	 ett	 aktuellt	 ämne	 eftersom	
arbetsmarknaden	 ständigt	 förändras	 och	 den	 arbetsrelaterade	 stressen	 är	 starkt	 kopplad	 till	
miljöfaktorer	såsom	organisationsuppbyggnad,	karriärutveckling	samt	roller	och	uppgifter	som	rör	de	
anställda	(4,	5).	Yrkesverksamma	inom	vården	har	visats	ha	en	högre	risk	att	drabbas	av	stress	genom	
sitt	arbete	än	andra	professioner	och	under	de	senaste	20	åren	har	forskning	visat	en	markant	ökning	
av	arbetsrelaterad	stress	inom	hälso-	och	sjukvården.	En	tydlig	förändring	har	framför	allt	setts	bland	
läkare	och	sjuksköterskor,	men	från	2010	och	framåt	har	viss	forskning	även	visat	en	ökad	stress	bland	
arbetsterapeuter	(4-6).	Tidigare	forskning	visade	att	47	%	av	arbetsterapeuterna	upplevde	sitt	arbete	
som	ganska	till	extremt	stressande	(6).	Kunskapen	om	faktorer	som	kan	leda	till	arbetsrelaterad	stress	
är	viktig	både	för	patienter	och	anställda	inom	vården	för	att	möta	framtidens	vårdbehov	(7).		

	

2. Bakgrund 
2.1 Stress 
Begreppet	stress	myntades	 för	 första	gången	på	1930-talet	av	 fysiologen	Hans	Selye	och	det	är	ett	
brett	 begrepp	 som	kan	 vara	 svårdefinierat	 (1).	 En	 allmän	definition	av	 stress	 är;	 de	 anpassningar	 i	
kroppens	funktioner	som	utlöses	av	fysiska	eller	psykiska	påfrestningar,	stressorer	(8).	Ytterligare	en	
definition	av	stress	är	den	negativa	reaktionen	en	person	upplever	när	överdriven	press	eller	för	höga	
krav	ställs	(9).		
	
Stressreaktionen	startar	 i	nervsystemet	och	har	ett	ursprung	 i	en	tid	då	människan	var	tvungen	att	
möta	 eventuella	 faror	 för	 att	 säkra	 individens	 och	 artens	 överlevnad	 (2,	 10).	 Funktionellt	 kan	
nervsystemet	delas	upp	 i	ett	somatiskt	och	ett	autonomt	nervsystem.	Det	autonoma	nervsystemet	
fungerar	utan	viljans	inblandning	och	består	av	en	sympatisk	och	en	parasympatisk	del	(11).	Det	finns	
en	 ständig	 aktivitet	 i	 båda	 systemen	 men	 vid	 fysiskt	 arbete	 eller	 vid	 potentiella	 hot	 överväger	
aktiviteten	i	den	sympatiska	delen	som	då	frisätter	hormonen	adrenalin	och	noradrenalin	till	blodet	
(11).	Effekten	av	det	blir	bland	annat	en	ökad	hjärtfrekvens,	vidgade	pupiller,	vidgning	av	luftrör	samt	
frisättning	av	energi	i	form	av	kolhydrater	(11).	Samtidigt	som	vissa	delar	av	kroppen	får	ett	ökat	påslag,	
dämpas	aktiviteten	i	andra	delar	för	att	förbereda	individen	för	en	flykt-	eller	kampsituation	(10,	11).		
	
En	konsekvens	av	utvecklingen	i	dagens	samhälle	är	att	många	människor	upplever	att	dygnets	timmar	
inte	räcker	till.	Tidspressen	har	i	sin	tur	 lett	till	att	sjukdomstillstånd	med	stress	som	en	bidragande	
faktor	blivit	allt	vanligare	(1).	Dessa	förändringar	gör	att	samma	stressreaktion	som	utvecklats	genom	
evolutionen	för	ett	fysiskt	hot	nu	också	uppstår	vid	andra	situationer	i	dagens	samhälle	(2).	Sjukdomar	
som	bevisats	ha	en	koppling	till	stress	är	bland	annat	hjärt-	och	kärlsjukdomar,	stroke,	demens	och	
migrän,	men	det	är	viktigt	att	påpeka	att	stress	endast	är	en	faktor	av	många	för	utvecklingen	av	dessa	
sjukdomar	 (1).	 Det	 är	 framför	 allt	 den	 långvariga	 stressen	 utan	 återhämtning	 som	 ökar	 risken	 för	
skador	och	sjukdom	(10).		
	

2.2 Arbetsrelaterad stress 
Människor	 som	 lönearbetar	 upplever	 en	 högre	 grad	 av	 välmående	 jämfört	 med	 personer	 som	 är	
sjukskrivna	eller	arbetslösa,	men	i	vissa	fall	kan	lönearbete	även	vara	en	orsak	till	att	ohälsa	utvecklas	
(7).	 Bland	 kvinnor	 i	 Sverige	 är	 arbetsrelaterad	 stress	 den	 vanligaste	 orsaken	 till	 sjukfrånvaro	 från	
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arbetet	och	bland	män	den	näst	vanligaste	(4).	Arbetsrelaterad	stress	kan	definieras	som	en	obalans	
mellan	den	anställdes	 roll	och	behov	samt	de	krav	som	arbetet	 ställer	 (9).	 	Personer	som	upplever	
arbetsrelaterad	stress	upplever	också	ofta	en	obalans	mellan	sina	aktiviteter	i	vardagen.	Det	kan	till	
exempel	 innebära	 att	 arbetet	 visserligen	 upplevs	 som	 meningsfullt	 av	 individen	 men	 att	 övriga	
aktiviteter	som	är	lustfyllda	prioriteras	bort	på	grund	av	arbetet	(3).		
	
Arbetsmiljön	 är	 en	 viktig	 komponent	 för	 enskilda	 individers	 hälsa	 och	 välbefinnande	 (10).	 Den	
anställde	behöver	möjligheter	 till	handlingsutrymme,	socialt	 stöd	och	återhämtning	 för	att	undvika	
den	stress	som	kan	leda	till	ohälsa	(10).	Socialt	stöd	är	ett	grundläggande	behov	som	innebär	att	känna	
trygghet,	att	bli	omtyckt	och	känna	tillhörighet.	Ytterligare	faktorer	som	kan	påverka	den	psykosociala	
arbetsmiljön	negativt	är	bristande	återhämtning	mellan	arbetspass	samt	om	det	exempelvis	finns	en	
oro	över	att	förlora	sitt	arbete	(10).	Krav	och	kontroll	är	två	andra	faktorer	som	kan	leda	till	hälsa	eller	
ohälsa	på	en	arbetsplats.	Det	är	framför	allt	arbetsuppgifter	där	en	person	upplever	lite	kontroll	och	
höga	 krav	 som	 kan	 leda	 till	 ohälsa	 (12).	 Situationer	 som	 är	 förutsägbara	 kan	 också	 uppfattas	 som	
stressande,	att	till	exempel	ha	för	lite	att	göra	under	sin	arbetstid	kan	vara	minst	lika	stressande	som	
att	ha	för	mycket	att	göra	(13).		
	
Arbetsrelaterad	stress	kan	även	påverka	den	anställdes	attityd	till	arbetet	vilket	indirekt	kan	påverka	
patienter	genom	exempelvis	bemötandet	(5).	Andra	konsekvenser	av	arbetsrelaterad	stress	som	kan	
påverka	arbetsutförandet	är	exempelvis	minskad	kreativitet,	sämre	problemlösningsförmåga	och	att	
beslutsprocesser	förhastas	(10).	Det	kan	även	leda	till	direkta	konsekvenser	för	organisationen	i	form	
av	samarbetssvårigheter,	sämre	lojalitet,	ökad	risk	för	arbetsskador	samt	hög	personalomsättning	med	
kompetensförlust	 som	 resultat	 (5,	 10).	 Förhållanden	 på	 arbetsplatsen	 interagerar	 även	 med	
omständigheter	utanför	arbetet,	vilket	sammantaget	bidrar	till	hälsa	eller	ohälsa	hos	en	individ	(6,	14).		
	

2.3 Aktivitet och hälsa 
Aktivitet	 definieras	 enligt	 Model	 Of	 Human	 Occupation	 som	 utförandet	 av	 olika	 handlingar	 som	
förkommer	i	kontexterna	tid,	rum,	samhälle	och	kultur	(15).	Aktivitet	är	betydelsefullt	för	hälsa,	hur	
en	 person	 exempelvis	 balanserar	 aktiviteter	 i	 sin	 vardag	 kan	 påverka	 dennes	 upplevda	 känsla	 av	
välbefinnande	(16).	Världshälsoorganisationen	(WHO)	definierar	hälsa	som	en	persons	självupplevda	
välbefinnande,	det	innefattar	inte	bara	avsaknaden	av	sjukdom	utan	även	fysiskt,	psykiskt	och	socialt	
välbefinnande	 (17).	Aktivitetsbalans	kan	definieras	 som	 individens	uppfattning	om	att	ha	 rätt	antal	
aktiviteter	i	sitt	liv	och	även	rätt	variation	mellan	aktiviteter	(18).	Aktivitet	och	att	känna	delaktighet	är	
både	något	personligt	och	kontextuellt.	Det	är	personligt	 i	den	mening	att	en	persons	unika	motiv,	
roller,	vanor	och	färdigheter	påverkar	viljan	och	förmågan	till	delaktighet.	Det	är	kontextuellt	 i	den	
meningen	att	den	fysiska	miljön	eller	sociala	miljön	antingen	kan	möjliggöra	eller	begränsa	delaktighet	
i	aktivitet	(15).	
	
Aktivitet	är	en	stor	del	av	arbetsterapi	då	den	syftar	till	att	ge	människor	möjlighet	till	delaktighet	och	
utförande	 av	 vardagliga	 aktiviteter	 inom	 personlig	 vård,	 boende,	 arbete/studier	 och	 fritid	 på	 ett	
meningsfullt	sätt	(15,	19).	I	arbetsterapeuters	kompetens	ingår	kunskap	kring	utvärdering	av	person,	
miljö	och	aktivitetsfaktorer	som	kan	leda	till	hälsa	eller	ohälsa.	Ett	exempel	är	bland	annat	att	utvärdera	
och	modifiera	aktivitetsbalansen	i	en	persons	vardag	(15).	 	Trots	att	detta	 ingår	 i	arbetsterapeuters	
yrkesutövande	 har	 viss	 forskning	 visat	 att	 arbetsterapeuter	 själva	 upplevt	 sig	 stressade	 på	 arbetet	
genom	konflikter	med	kollegor,	bristande	kompetens	samt	en	obalans	i	vad	de	planerade	att	utföra	
och	vad	det	faktiskt	utförde	under	sin	arbetsdag	(4).	
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2.4 Problemformulering 
Arbetsrelaterad	 stress	har	blivit	en	allt	 vanligare	orsak	 till	 sjukskrivning	bland	vårdanställda	och	en	
ökning	har	även	setts	bland	arbetsterapeuter	 (4,	6).	Arbetsrelaterad	stress	kan	uppstå	på	grund	av	
olika	faktorer	i	arbetsmiljön	som	exempelvis	höga	krav,	lågt	socialt	stöd,	brist	på	inflytande,	bristande	
återhämtning	samt	den	anställdes	attityd	till	sitt	arbete	(5,	10,	12).	Det	är	viktigt	att	vara	medveten	
om	dessa	faktorer	eftersom	de	kan	öka	eller	minska	risken	för	att	arbetsrelaterad	stress	uppstår	(9).		I	
arbetsterapeuters	kompetens	ingår	bland	annat	utredning	av	person,	miljö	och	aktivitetsfaktorer	vilket	
i	 slutändan	kan	 främja	hälsa	och	välmående	 (15).	Trots	att	arbetsterapeuter	har	denna	kompetens	
visar	forskning	från	2014	att	arbetsterapeuter	upplever	mycket	stress	i	sitt	arbete	(4).	Sedan	2014	har	
inga	nya	studier	gjorts	angående	arbetsrelaterad	stress	bland	arbetsterapeuter	i	Sverige	och	eftersom	
arbetsmarknaden	ständigt	förändras	(4)	ansågs	en	ny	studie	inom	ämnet	relevant.	Kunskapen	som	den	
här	 studien	 kan	 ge	 är	 inte	 bara	 till	 fördel	 för	 arbetsgivare	 utan	 även	 för	 arbetsterapeuter	 i	 deras	
arbetsmiljö	samt	i	arbetet	med	klienter.	
	

3. Syfte 
Syftet	 är	 att	 undersöka	 faktorer	 som	 kan	 bidra	 till	 arbetsrelaterad	 stress	 bland	 kommunanställda	
arbetsterapeuter	i	Örebro	län.	
	

4. Metod 
4.1 Studiedesign 
Examensarbetets	design	var	en	kvantitativ	tvärsnittsstudie	där	data	samlades	in	under	nio	arbetsdagar	
i	oktober	2017.	För	att	samla	in	data	angående	förekomsten	av	stressfaktorer	valdes	en	egendesignad	
webbenkät	som	datainsamlingsmetod	(se	bilaga)	(20).	
	

4.2 Urval 
Ett	icke-slumpmässigt	urval	användes	i	form	av	ett	bekvämlighetsurval	(21).	Kriterium	för	deltagande	
i	studien	var	att	arbetsterapeuterna	var	anställda	inom	någon	av	de	valda	kommunerna	i	Örebro	län.		
Sex	olika	kommuner	i	Örebro	län	valdes	utifrån	geografisk	spridning	i	länet	samt	antalet	invånare.	De	
valda	 kommunerna	 var	 Askersund,	 Degerfors,	 Laxå,	 Ljusnarsberg,	 Nora	 och	 Örebro.	
Arbetsterapeuterna	 kontaktades	 via	 mail	 och	 mailadresserna	 blev	 tillgängliga	 via	 kommunernas	
webbsidor	 samt	 mailkontakt	 och	 telefonkontakt	 med	 chefer	 och	 enhetschefer.	 Totalt	 141	
arbetsterapeuter	tillfrågades	om	att	delta	i	studien.		
	

4.3 Utformning av enkät  
Webbenkäten	 utformades	 i	 ett	 online-baserat	 enkätverktyg	 (22)	 och	 bestod	 av	 14	 frågor	 och	
påståenden,	sex	bakgrundsfrågor	och	åtta	huvudfrågor.	Den	första	frågan	i	webbenkäten	var	utformad	
som	påståendet;	jag	väljer	att	delta	i	studien	med	svarsalternativen	ja	tack	och	nej	tack.	Den	frågan	
utformades	för	att	ge	deltagarna	en	möjlighet	till	ett	aktivt	val	att	delta	eller	ej.	Därefter	följde	frågor	
om	ålder,	 vilken	 kommun	de	 arbetade	 i,	 antal	 arbetsterapeutkollegor,	 examensår	 och	 inom	 vilken	
verksamhet	de	arbetade.	Bakgrundsfrågorna	valdes	utifrån	syftet	och	med	utgångspunkt	ur	Trost	et	
al.	(23).	Till	vissa	bakgrundsfrågor	användes	ett	öppet	svarsalternativ	där	deltagarna	själva	skrev	in	sina	
svar,	som	till	exempel	på	frågan	om	ålder.	Huvudfrågorna	utformades	som	påståenden	och	baserades	
på	syftet	och	på	faktorer	som	kan	bidra	till	arbetsrelaterad	stress.	Till	huvudfrågorna	utformades	de	
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fasta	svarsalternativen;	aldrig,	sällan,	ganska	ofta,	alltid	samt	vet	ej.	Innan	webbenkäten	skickades	ut	
genomfördes	en	pilotundersökning	då	ett	par	arbetsterapeuter	verksamma	i	ett	annat	län	granskade	
den.	 Detta	 gjordes	 för	 att	 testa	 om	 enkäten	 var	 färdig	 att	 skickas	 ut	 (24).	 Pilotundersökningen	
resulterade	inte	i	några	ändringar	i	webbenkäten.	
	

4.4 Datainsamling 
Webbenkäten	 distribuerades	 med	 mail	 via	 enkätverktyget	 och	 mailet	 innehöll	 en	 förfrågan	 om	
deltagande	samt	 information	om	examensarbetet.	Varje	arbetsterapeut	 fick	en	unik	enkätlänk	som	
endast	 gick	 att	 svara	 på	 en	 gång	 och	 det	möjliggjorde	 även	 att	 deltagandet	 blev	 anonymt.	 Totalt	
skickades	enkäten	ut	till	141	arbetsterapeuter.	Svarstiden	var	nio	arbetsdagar	under	oktober	2017	och	
under	 den	 tidsperioden	 skickades	 tre	 påminnelser	 ut	 för	 att	 öka	 deltagarantalet.	 Enkätverktyget	
möjliggjorde	att	påminnelser	kunde	skickas	ut	endast	 till	de	 som	 inte	 svarat	på	webbenkäten.	Den	
första	 påminnelsen	 genererade	 23	 nya	 svar,	 den	 andra	 12	 nya	 svar	 och	 den	 tredje	 och	 sista	
påminnelsen	genererade	i	4	nya	svar.	
	

4.5 Dataanalys 
Dataanalysen	 utfördes	 i	 IBM	 SPSS	 Statistics	 (SPSS),	 version	 23.0.	 Variabler	 utformades	 utifrån	
enkätfrågorna	 och	 svaren	 kodades	 numeriskt	 innan	 de	 fördes	 in	 i	 programmet	 manuellt.	 För	 att	
minimera	 risken	 för	 kodningsfel	 granskades	 datamaterialet	 flertalet	 gånger.	 Variabeln	 examensår	
omvandlades	i	SPSS	till	antal	år	sedan	examen	och	vidare	är	det	år	sedan	examen	som	presenteras.	
Statistisk	analys	utfördes	genom	framställning	av	deskriptiv	statistik.	Först	ordnades	rådata	från	varje	
variabel	i	frekvenstabeller	för	att	fördelningen	i	varje	variabel	skulle	kunna	utläsas.	För	att	undersöka	
urvalets	 genomsnittsmått	 samt	 spridningsmått	 för	 variablerna	 ålder,	 år	 sedan	 examen	 samt	 antal	
arbetsterapeutkollegor	 användes	medelvärde	 (mean),	median	och	 standardavvikelse	 (SD).	Därefter	
studerades	korstabeller	för	att	undersöka	flera	variabler	samtidigt.	Till	att	börja	med	undersöktes	en	
variabel	från	en	bakgrundsfråga	med	en	variabel	från	en	huvudfråga	i	en	korstabell	för	att	se	eventuella	
samband	och	därefter	studerades	samtliga	variabler	systematiskt	med	varandra.	En	sambandsanalys	
gjordes	för	att	undersöka	det	 linjära	sambandet	mellan	olika	variabler,	detta	utfördes	med	hjälp	av	
Spearmans	rangkorrelationstest.	Samtliga	variabler	undersöktes	systematiskt	med	varandra	och	där	
korrelationskoefficienten	 visades	 signifikant	 studerades	 det	 linjära	 sambandet	 ytterligare	 genom	
punktdiagram.		
	
Webbenkäten	skickades	endast	ut	till	arbetsterapeuter	verksamma	inom	kommuner	och	den	sjätte	
frågan	 i	 enkäten	 efterfrågade	 inom	 vilken	 verksamhet	 de	 arbetade.	 De	 fritextsvar	 som	
arbetsterapeuterna	 angav	 bearbetades	 genom	 en	 kategorisering	 av	 verksamheterna.	 Kategorierna	
blev;	 dagvård,	 distrikt,	 förebyggande	 vård,	 hemsjukvård,	 LSS,	 skola,	 vård	 och	 omsorgsboende,	
äldreomsorg	 samt	övrigt.	Många	 arbetsterapeuter	missuppfattade	 fråga	 sex	 och	 specificerade	 inte	
vilken	 verksamhet	de	 arbetade	 inom	utan	 skrev	endast	 att	 de	 arbetade	 inom	kommunen.	De	 som	
svarade	kommun	eller	inte	svarade	alls	placerades	därför	i	en	kategori	som	benämndes	som	övrigt.		
	

4.6 Etiska överväganden 
Etiska	 överväganden	 måste	 göras	 i	 en	 studie	 som	 inkluderar	 människor	 för	 att	 säkerställa	 deras	
rättigheter.	Vinster	samt	eventuella	risker	med	deltagande	måste	ses	över	för	att	avgöra	om	studien	
får	utföras	eller	ej	(20).	I	examensarbetet	fanns	en	liten	risk	för	att	arbetsterapeuterna	kunde	känna	
ett	psykiskt	obehag	eftersom	arbetsrelaterad	stress	kan	uppfattas	som	ett	känsligt	ämne	(6).	Däremot	
ansågs	nyttan	överstiga	riskerna	och	därför	genomfördes	studien.		
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Hänsyn	 togs	 till	 individskyddskravet	 med	 de	 fyra	 underliggande	 kraven;	 informationskravet,	
samtyckeskravet,	 konfidentialitetskravet	 och	 nyttjandekravet	 (25).	 Informationskravet	och	
samtyckeskravet	 uppnåddes	 genom	 att	 information	 om	 studien	 samt	 en	 förfrågan	 om	 deltagande	
skickades	ut	till	arbetsterapeuter	som	var	aktuella	för	studien.	Arbetsterapeuterna	gav	sitt	samtycke	
genom	 att	 delta	 i	 enkäten.	 I	 informationen	 stod	 även	 att	 forskningspersonerna	 kunde	 avbryta	 sitt	
deltagande	när	de	ville	utan	krav	på	att	 fullfölja	 (20).	Konfidentialitetskravet	uppnåddes	genom	att	
arbetsterapeuterna	informerades	om	att	deltagandet	var	anonymt	och	att	den	data	som	samlats	in	
inte	 kunde	 kopplas	 till	 enskild	 deltagare.	 Nyttjandekravet	 uppnåddes	 genom	 att	 deltagarna	
informerades	 om	 att	 insamlad	 data	 endast	 skulle	 användas	 för	 det	 aktuella	 examensarbetet	 och	
därefter	raderas	(20).	
	

5. Resultat 
Webbenkäten	skickades	ut	till	141	arbetsterapeuter	verksamma	i	sex	kommuner	i	Örebro	län.	Antalet	
inkomna	svar	var	103	och	det	externa	bortfallet	var	38	vilket	innebar	en	svarsfrekvens	på	73	%.	Av	de	
103	 inkomna	 svaren	 var	 det	 nio	 arbetsterapeuter	 som	 aktivt	 valde	 att	 inte	 delta	 genom	 att	 välja	
alternativet	nej	tack!	på	den	första	frågan	i	enkäten.	Det	totala	deltagarantalet	blev	slutligen	94.		
	

5.1 Bakgrundsfakta 
Medelvärdet	 av	 arbetsterapeuternas	 ålder	 var	 42	 år	 (SD	 11,7,	 median	 41,5,	 range	 23-64)	 och	
medelvärdet	av	antalet	år	sedan	examen	var	13	år	(SD	9.7,	median	12,	range	1-40).	Arbetsterapeuterna	
hade	i	snitt	5,5	kollegor	(SD	5,2,	median	4,	range	0-17).	Fördelningen	inom	respektive	kommun	och	
verksamhet	presenteras	i	tabell	I.	
	

Tabell	I.	Fördelning	i	kommun	och	verksamhet.	

5.2 Stressrelaterade faktorer 
Sjuttioen	 procent	 av	 arbetsterapeuterna	
upplevde	att	de	ganska	ofta	hade	tid	att	utföra	
sina	 planerade	 arbetsuppgifter	 under	
arbetsdagen	 och	 hälften	 tog	 även	 sina	 raster	
ganska	ofta.	I	Örebro	kommun	var	det	ett	fåtal	
som	 sällan	 utförde	 sina	 planerade	
arbetsuppgifter	 under	 arbetsdagen	 och	
Örebro	 var	 även	 den	 enda	 kommun	 där	
arbetsterapeuterna	 sällan	 tog	 sina	 raster.	
Merparten	 av	 arbetsterapeuterna	 kände	 sig	
ganska	ofta	eller	alltid	 tillräckligt	kompetenta	
för	 att	 utföra	 sina	 arbetsuppgifter.	
Uppfattningen	var	även	densamma	vad	gäller	
krav	som	arbetsterapeuterna	upplevde	från	sin	
närmaste	 chef	 där	 de	 flesta	 upplevde	 att	 de	
ganska	 ofta	 eller	 alltid	 gjorde	 det.	 Några	 få	
arbetsterapeuter	upplevde	dock	sällan	rimliga	
krav	och	några	valde	även	alternativet	vet	ej	på	
det	påståendet.	Resultatet	av	frågorna	7	till	9	i	
webbenkäten	presenteras	i	figur	1.	

Variabel	 Frekvens	 %	

Kommun	 	 	

				Askersund	 n=5	 5%	

				Degerfors	 n=5	 5%	

				Laxå	 n=4	 4%	

				Ljusnarsberg	 n=1	 1%	

				Nora	 n=4	 4%	

				Örebro	 n=75	 80%	

Verksamhet	 	 	

				Hemsjukvård	 n=30	 32%	

				Övrigt	 n=19	 20%	

				Vård	och	omsorgsboende	 n=13	 14%	

				Äldreomsorg	 n=11	 12%	

				Distrikt	 n=8	 9%	

				LSS	 n=5	 5%	

				Dagvård	 n=4	 4%	

				Förebyggande	vård	 n=2	 2%	

				Skola	 n=2	 2%	
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Figur	1.	Svarsfördelning	på	huvudfråga	7	till	9.	Presenteras	i	procent	(%).	

Majoriteten	av	arbetsterapeuterna	upplevde	att	de	hade	ett	inflytande	på	sin	arbetsplats	ganska	ofta,	
men	ett	fåtal	hävdade	även	att	de	sällan	hade	inflytande.	De	flesta	av	arbetsterapeuterna	upplevde	
att	de	alltid	hade	ett	stöd	från	sina	arbetskamrater,	men	det	var	även	några	få	inom	Örebro	kommun	
som	sällan	kände	stöd	från	sina	kollegor.	Av	samtliga	arbetsterapeuter	var	det	98	%	som	kände	att	de	
ganska	 ofta	 eller	 alltid	 hade	 en	 positiv	 känsla	 till	 sitt	 arbete.	 Resultatet	 av	 frågorna	 10	 till	 13	 i	
webbenkäten	presenteras	i	figur	2.		

	

	

Figur	2.	Svarsfördelning	på	huvudfråga	10	till	13.	Presenteras	i	procent	(%).	

	

5.3 Skattning av stressnivå 
Arbetsterapeuterna	ombads	att	på	en	tiogradig	skala	skatta	sin	upplevda	stress	de	senaste	14	dagarna	
och	medelvärdet	av	skattningen	blev	5,3	(SD	2.2,	range	0-8,	median	5).	Skattningen	delades	in	i	lägre	
stressnivå	 (0-5)	 och	 högre	 stressnivå	 (6-10).	 Indelningen	 visade	 att	 54	 %	 av	 arbetsterapeuterna	
skattade	en	lägre	stressnivå	och	46	%	skattade	en	högre	stressnivå.	Av	samtliga	arbetsterapeuter	var	
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det	21	%	som	skattade	8	på	den	tiogradiga	skalan	och	det	var	både	den	högst	valda	stressnivån	samt	
den	 som	 flest	 arbetsterapeuter	 valde.	 Bland	 arbetsterapeuterna	 i	 Örebro	 kommun	 fanns	 en	 stor	
variation	på	skattningen	av	stressnivå.	De	skattade	allt	från	0	till	8,	och	inom	stressnivån	0	till	2	var	
Örebro	den	enda	kommunen	som	representerades.	Resultatet	av	skattningen	presenteras	i	figur	3.	
	

	

Figur	3.	Skattning	av	den	upplevda	stressnivån	de	senaste	14	dagarna.	(n=94).	

	

5.4 Samband mellan faktorer 
Spearmans	rangkorrelationstest	visade	ett	antal	samband	mellan	olika	variablerna	medan	vissa	inte	
hade	 något	 samband.	 De	 sambanden	 som	 framkom	 var	 svaga	 och	 det	 starkaste	 var	 mellan	 de	
arbetsterapeuter	som	upplevde	en	positiv	känsla	till	sitt	arbete	och	de	som	upplevde	ett	inflytande	på	
sin	arbetsplats	 (r=0,43,	p<0,001)(figur	4).	Av	de	64	arbetsterapeuter	 som	ganska	ofta	upplevde	ett	
inflytande	 på	 sin	 arbetsplats	 var	 det	 två	 tredjedelar	 som	 ganska	 ofta	 och	 en	 tredjedel	 som	 alltid	
upplevde	en	positiv	känsla	till	sitt	arbete.		
	

Ett	samband	fanns	mellan	utförandet	av	
planerade	 uppgifter	 och	 om	
arbetsterapeuterna	 hade	 en	 positiv	
känsla	 till	 sitt	 arbete	 (r=0,34,	 p=0,001).	
De	 arbetsterapeuter	 som	 utförde	 sina	
arbetsuppgifter	 ganska	 ofta	 eller	 alltid	
hade	även	i	högre	grad	en	positiv	känsla	
till	 sitt	 arbete	 än	de	 som	 sällan	utförde	
sina	 planerade	 uppgifter	 under	
arbetsdagen.	 Det	 fanns	 även	 ett	
samband	mellan	hur	arbetsterapeuterna	
upplevde	sin	kompetens	och	deras	ålder	
(r=0,26,	 p=0,011).	 De	 yngre	
arbetsterapeuterna	som	var	23	till	29	år	

gamla	valde	i	större	grad	att	de	ganska	ofta	kände	sig	kompetenta.	Bland	de	äldre	från	50	till	59	år	gick	
det	att	se	att	över	hälften	alltid	kände	sig	kompetenta	och	bland	de	arbetsterapeuter	som	var	60	till	
64	år	valde	nästan	alla	att	de	alltid	upplevde	att	de	hade	kompetens	för	att	utföra	sina	arbetsuppgifter.		
Arbetsterapeuternas	upplevda	stöd	från	kollegor	hade	även	det	ett	samband	med	att	ha	en	positiv	
känsla	till	sitt	arbete	(r=0,33,	p=0,001).	De	arbetsterapeuter	som	alltid	upplevde	ett	stöd	från	kollegor	
upplevde	också	i	hög	grad	att	de	alltid	hade	en	positiv	känsla	till	sitt	arbete.		
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Figur	4.	Punktdiagram	korrelation	mellan	inflytande	och	känsla.	
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Utifrån	 hur	 arbetsterapeuterna	 skattade	 sin	 upplevda	 stressnivå	 de	 senaste	 14	 dagarna	 fanns	 ett	
samband	med	två	andra	variabler.	Mellan	stressnivån	och	de	krav	som	arbetsterapeuterna	upplevde	
från	sin	närmaste	chef	(r=	-0.34,	p=0,001)	samt	mellan	stressnivån	och	inflytande	på	arbetsplatsen	(r=-
0,31,	p=0,003).	Av	68	arbetsterapeuter	som	hade	svarat	att	de	ganska	ofta	upplevde	ett	inflytande	på	
sin	arbetsplats	var	det	fjorton	som	hade	skattat	8	samt	fjorton	som	hade	skattat	7	som	stressnivå.	Det	
var	två	tredjedelar	av	arbetsterapeuterna	som	valde	alternativet	vet	ej	på	frågan	om	inflytande	och	
även	 de	 skattade	 sin	 stress	 till	 7	 eller	 8	 på	 stresskalan.	 De	 variabler	 som	undersökes	 i	 Spearmans	
korrelationstest	och	resultatet	av	testet	presenteras	i	tabell	II.	
	
Tabell	II.	Korrelationsmatris.	

	 	 Rast	 Kompetens	 Krav	 Inflytande	 Stöd	 Känsla	 Skattning	

Ålder	 Korrelationskoefficient	 	 ,261	 	 	 	 	 	

	 Signifikansnivå	 	 *	 	 	 	 	 	

Kollegor	 Korrelationskoefficient	 	 	 	 	 ,053	 -,153	 	

	 Signifikansnivå	 	 	 	 	 	 	 	

År	sedan	examen	 Korrelationskoefficient	 	 ,324	 	 	 	 	 	

	 Signifikansnivå	 	 **	 	 	 	 	 	

Planerade	uppgifter	 Korrelationskoefficient	 ,148	 	 ,332	 ,268	 ,343	 	 -,234	

	 Signifikansnivå	 	 	 **	 **	 **	 	 	

Rast	 Korrelationskoefficient	 	 	 	 	 ,304	 	 -,081	

	 Signifikansnivå	 	 	 	 	 **	 	 	

Krav	 Korrelationskoefficient	 	 	 	 ,139	 ,226	 	 -,335	

	 Signifikansnivå	 	 	 	 	 *	 	 **	

Inflytande	 Korrelationskoefficient	 	 	 	 	 ,298	 ,428	 -,306	

	 Signifikansnivå	 	 	 	 	 **	 **	 **	

Stöd	 Korrelationskoefficient	 	 	 	 	 	 ,327	 -,129	

	 Signifikansnivå	 	 	 	 	 	 **	 	
**.	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	0,01,	*.	Korrelationen	är	signifikant	på	nivå	0,05.	
	

6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion  
Syftet	med	examensarbetet	var	att	undersöka	faktorer	som	kan	bidra	till	arbetsrelaterad	stress	bland	
kommunanställda	 arbetsterapeuter	 i	 Örebro	 län.	 Resultatet	 visade	 att	 merparten	 av	
arbetsterapeuterna	svarade	positivt	på	webbenkäten	i	den	mening	att	de	exempelvis	tog	sina	raster	
ganska	ofta	eller	alltid	och	de	utförde	även	sina	planerade	arbetsuppgifter	under	sin	arbetsdag	ganska	
ofta	eller	alltid.	Nästintill	alla	arbetsterapeuter	upplevde	att	de	alltid	hade	en	positiv	känsla	 till	 sitt	
arbete.	Resultatet	kan	tolkas	som	att	arbetsterapeuterna	inte	borde	vara	påverkade	av	faktorerna	som	
kan	bidra	till	arbetsrelaterad	stress	på	ett	negativt	sätt.	De	kan	exempelvis	uppleva	mindre	stress	på	
grund	av	att	de	har	en	bra	känsla	till	sitt	arbete	och	ett	stöd	från	sina	arbetskollegor.			
	
Hälften	av	arbetsterapeuterna	svarade	att	de	ganska	ofta	tar	sina	raster	under	sin	arbetsdag.	I	Örebro	
kommun	 fanns	 det	 dock	 arbetsterapeuter	 som	 sällan	 tog	 sina	 raster.	 Enligt	 arbetsmiljöverket	 bör	
arbetsgivaren	 säkerställa	 att	 rasternas	 antal,	 längd	 och	 förläggning	 är	 tillfredsställande	 utifrån	
arbetsförhållandena.	Arbetsgivaren	har	även	en	skyldighet	att	ordna	arbetet	så	att	arbetstagaren	kan	
ta	 de	 pauser	 som	 behövs	 utöver	 rasterna	 (26).	 Vi	 anser	 att	 det	 är	 anmärkningsvärt	 att	 inte	 alla	
arbetsterapeuter	alltid	tar	sina	raster	varje	dag,	när	de	enligt	lag	har	rätt	till	det	och	att	ta	pauser	är	
dessutom	en	viktig	faktor	för	att	undvika	arbetsrelaterad	stress	(10,	26).		
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Arbetsterapeuternas	ålder	och	hur	kompetenta	de	upplevde	sig	vara	visade	sig	ha	ett	samband	(r=0,26,	
p=0,011).	Vi	anser	att	sambandet	skulle	kunna	förklaras	genom	att	med	en	högre	ålder	kommer	mer	
livserfarenhet	 som	 personerna	 bär	 med	 sig	 och	 att	 det	 påverkar	 hur	 individen	 förhåller	 sig	 till	
situationer	 och	 utmaningar	 idag	 (15).	 Det	 kan	 vara	 en	 bidragande	 faktor	 till	 att	 de	 äldre	
arbetsterapeuterna	kände	sig	mer	kompetenta,	jämfört	med	de	yngre	arbetsterapeuterna.	En	annan	
teori	är	att	det	kan	bero	på	en	bakomliggande	faktor,	en	så	kallad	confounder,	som	påverkat	resultatet	
genom	att	skapa	skenbara	samband	(21).	I	detta	fall	kan	sambandet	egentligen	bero	på	antal	år	sedan	
arbetsterapeuterna	tog	examen.	Generellt	sett	var	det	längre	sedan	de	äldre	arbetsterapeuterna	tog	
examen	 jämfört	 med	 de	 yngre	 arbetsterapeuterna.	 Forskning	 har	 visat	 att	 nyexaminerade	
arbetsterapeuter	i	högre	utsträckning	upplever	en	brist	på	självförtroende	när	de	börjar	arbeta	efter	
examen	(27)	och	det	kan	ta	upp	till	två	år	av	kliniskt	arbete	innan	arbetsterapeuten	upplever	en	känsla	
av	kompetens	(28).	Vi	anser	att	detta	kan	vara	en	orsak	till	sambandet	men	vi	är	också	medvetna	om	
att	det	samband	som	framkommit	inte	är	ett	orsakssamband	och	kan	därför	ha	andra	förklaringar	än	
dessa.	
	
Stöd	från	arbetskollegor	och	att	uppleva	en	positiv	känsla	till	sitt	arbete	(r=0,33,	p=0,001)	visades	ha	
ett	samband	och	merparten	av	arbetsterapeuterna	upplevde	att	de	alltid	hade	stöd	från	sina	kollegor	
och	att	de	även	alltid	hade	en	positiv	känsla	till	sitt	arbete.	Känslan	till	sitt	arbete	har	i	tidigare	forskning	
visats	ha	ett	negativt	samband	med	arbetsrelaterad	stress	(r=-0,69),	där	en	positiv	eller	negativ	känsla	
kan	vara	en	bidragande	faktor	till	om	den	upplevda	stressen	 leder	till	ohälsa	eller	ej	 (5).	Resultatet	
visade	att	merparten	av	arbetsterapeuterna	alltid	hade	en	positiv	känsla	 till	 sitt	arbete	vilket	är	en	
viktig	faktor	till	att	skapa	en	bra	arbetsmiljö	(5).	Arbetsterapeuter	besitter	redan	en	grundläggande	
kompetens	att	förbättra	arbetsmiljö	och	arbetsförhållanden	genom	kunskap	om	hur	person,	miljö	och	
aktivitet	 relaterar	 till	 varandra.	 Viss	 forskning	 inom	 arbetsrehabilitering	 har	 även	 visat	 att	
arbetsterapeutiska	interventioner	haft	en	stor	påverkan	på	personers	delaktighet	på	sin	arbetsplats	
med	 positiva	 hälsoeffekter	 (29).	 Vi	 anser	 att	 resultatet	 av	 den	 här	 enkätstudien	 kan	 bidra	 till	 att	
arbetsterapeuter	 reflekterar	 kring	 sin	 egen	 arbetssituation	 och	 vilka	 faktorer	 som	 finns	 i	 deras	
arbetsmiljö	och	vilken	påverkan	det	har	på	hur	de	utför	sitt	arbete.	
	
Det	var	21	%	av	arbetsterapeuterna	som	skattade	8	som	stressnivå	de	senaste	fjorton	dagarna	i	den	
här	 enkätstudien.	 I	 tidigare	 forskning	 där	 stressfaktorer	 som	 påverkar	 arbetsterapeuters	 upplevda	
stress	undersökts	användes	en	 liknande	skala	 från	0	 till	10	 för	att	 skatta	den	upplevda	stressen	de	
senaste	 två	 veckorna.	Resultatet	 visade	då	medelvärdet	6,3	 (SD	2,	 range	0-10,	median	7)	 vilket	 av	
forskarna	i	den	studien	tolkades	som	alarmerande	inför	framtiden	(4).	I	detta	examensarbetet	var	det	
dock	54	%	av	arbetsterapeuterna	som	skattade	en	lägre	stressnivå	(0-5),	majoriteten	anser	sig	alltså	
vara	mindre	stressade	enligt	den	indelningen	som	författarna	gjorde.	Författarna	valde	trots	detta	att	
fokusera	 på	 att	 det	 var	 många	 som	 skattade	 en	 hög	 stressnivå	 eftersom	 svaren	 på	 påståendena	
antydde	att	arbetsterapeuterna	inte	borde	vara	drabbade	av	arbetsrelaterad	stress.		
		

6.2 Metoddiskussion 
Kvantitativ	metod	valdes	utifrån	syftet	att	undersöka	faktorer	som	kan	bidra	till	arbetsrelaterad	stress.	
Den	kvantitativa	metoden	ansågs	relevant	eftersom	den	innebär	att	systematiskt	samla	in	empiriska	
och	kvantifierbara	data	för	att	få	en	allmän	bild	av	en	situation	eller	ett	fenomen.	Kvantitativ	metod	
valdes	även	för	att	den	strävar	efter	att	förstå	om	samband	finns	mellan	olika	variabler	samt	för	att	
kunna	 generalisera	 resultatet	 från	 urvalet	 till	 hela	 populationen	 (20).	 Nackdelen	 med	 valet	 av	
kvantitativ	metod	är	att	resultatet	blir	ytligt	i	jämförelse	med	kvalitativ	metod	där	resultatet	blir	mer	
detaljerat.	 Med	 en	 kvalitativ	 metod	 hade	 ämnet	 kunnat	 studeras	 djupare	 genom	 exempelvis	
intervjuer.		
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Urvalet	 som	 valdes	 var	 ett	 bekvämlighetsurval.	 Ett	 bekvämlighetsurval	 passar	 bra	 vid	 mindre	
forskningsprojekt	där	det	förekommer	en	begränsning	av	tid	och	pengar	(21)	och	därför	ansågs	det	
passa	bra	till	detta	examensarbete.	Bekvämlighetsurval	kan	öka	risken	för	skevhet	i	urvalet	och	ge	ett	
missvisande	resultat	(21).	För	att	minska	risken	för	skevhet	valdes	sex	kommuner	utifrån	en	spridning	
av	både	antalet	 invånare	och	geografiskt	 läge	 i	 länet.	Deltagare	rekryterades	sedan	 från	respektive	
kommun	 vilket	minskade	 risken	 för	 skevhet	 ytterligare	 genom	 att	 deltagarna	 arbetade	 inom	 olika	
sammanhang	(21).	Begränsningen	till	endast	sex	kommuner	gjordes	 för	att	säkerställa	att	 insamlad	
data	hann	analyseras	under	den	utsatta	tiden	för	examensarbetet.	Ett	systematiskt	urval	hade	kunnat	
användas	 för	 att	 få	 en	 större	 variation	 i	 urvalet	 i	 förhållande	 till	 populationen	 och	 därmed	 öka	
generaliserbarheten	(24).	Systematiskt	urval	valdes	dock	inte	på	grund	av	att	det	är	mer	tidskrävande	
i	jämförelse	med	ett	bekvämlighetsurval.	Trots	att	ett	kvalitativt	urval	gjorts	som	inte	är	generaliserbart	
i	samma	utsträckning	som	ett	systematiskt	urval	anses	resultatet	till	viss	del	vara	generaliserbart	till	
kommunanställda	 inom	Örebro	 län	på	 grund	av	 spridningen	mellan	de	 valda	 kommunerna,	 utifrån	
invånarantal	och	geografiskt	läge.	

Datainsamlingsmetoden	 som	 valdes	 var	 en	 egendesignad	 webbenkät.	 Svarsalternativen	 i	 en	
webbenkät	 bör	 vara	 konsekvent	 utformade,	 samtidigt	 som	 det	 också	 kan	 medföra	 en	 risk	 att	
deltagaren	 tappar	 intresset	 om	 samtliga	 svarsalternativ	 är	 lika	 (24).	 Vid	 utformningen	 av	
bakgrundsfrågor	i	webbenkäten	valdes	av	den	anledningen	en	viss	variation	bland	svarsalternativen	
medan	huvudfrågorna	var	mer	konsekvent	utformade	med	fasta	svarsalternativ.	Bakgrundsfrågorna	
innehöll	även	öppna	svarsalternativ	där	deltagaren	själv	fick	skriva	svaret,	exempelvis	frågan	om	ålder.	
Frågor	 som	 handlar	 om	 ålder	 lämpar	 sig	 väl	 för	 öppna	 svarsalternativ	 eftersom	 det	 kan	 anges	 i	
numeriska	värden	och	är	därmed	enkla	att	både	koda	och	klassindela	vid	analys	av	data	(24).		

Bakgrundsfråga	nummer	sex	som	behandlade	inom	vilken	verksamhet	deltagarna	arbetade	visade	sig	
vara	ett	sämre	alternativ	för	fritextsvar.	Vissa	arbetsterapeuter	svarade	kommun	på	vilken	verksamhet	
de	arbetar	i,	vilket	inte	stämde	överens	med	vad	som	efterfrågades.	För	att	underlätta	för	deltagarna	
kunde	frågan	antingen	omformulerats	eller	utformats	med	fasta	svarsalternativ	över	de	verksamheter	
som	är	 representerade	 i	kommunerna	samt	en	kategori	 för	övrigt.	På	det	sättet	hade	missförstånd	
kunnat	undvikas	i	högre	utsträckning	och	validiteten	på	frågan	hade	blivit	högre.	Fasta	svarsalternativ	
valdes	till	huvudfrågorna	för	att	deltagarna	kan	vara	mer	villiga	att	svara	då	eftersom	det	tar	kortare	
tid	att	genomföra	webbenkäten	(20).	Ett	jämnt	antal	svarsalternativ	valdes	vilket	underlättar	vid	analys	
eftersom	det	innebär	att	deltagarna	behöver	ta	ställning	i	frågorna	(20,	24).	Vi	ansåg	att	ett	ojämnt	
antal	 svarsalternativ	 ej	 var	 aktuellt	 då	 det	 kunde	 ha	 bidragit	 till	 att	 merparten	 av	 deltagarna	 valt	
mittenalternativet,	vilket	kunde	påverkat	resultatet.	Svarsalternativet	vet	ej	inkluderades	eftersom	det	
förekommer	att	deltagarna	inte	vet	eller	inte	kan	ta	ställning	i	vissa	frågor	och	bör	få	uttrycka	det	(23).	

En	hög	svarsfrekvens	eftersträvades	i	detta	examensarbete	och	av	den	anledningen	konstruerades	och	
bearbetades	enkäten	noga	flera	gånger	innan	utskick.	En	dåligt	konstruerad	enkät	med	otydliga	frågor	
medför	risk	att	vissa	frågor	inte	besvaras	eller	att	frågorna	genererar	andra	svar	än	vad	som	tänktes	
från	början	(21).		För	att	ytterligare	säkerställa	enkätens	kvalitet	genomfördes	en	pilotundersökning	
innan	 utskick	 för	 att	minska	 risken	 för	 att	 frågorna	 exempelvis	 kunde	missuppfattas	 och	 på	 så	 vis	
påverka	 resultatet.	 En	 nackdel	 med	 pilotundersökningen	 var	 att	 endast	 två	 personer	 deltog.	 Vid	
utskicket	av	webbenkäten	bifogades	ett	 informationsbrev	med	en	tydlig	och	kortfattad	 information	
om	examensarbetets	syfte	samt	förfrågan	om	deltagande.	Tydlig	information	är	viktigt	att	inkludera	
för	att	öka	chansen	till	en	hög	svarsfrekvens	(21).	En	nackdel	med	webbenkät	kan	vara	att	det	kan	ge	
ett	visst	bortfall	på	grund	av	att	deltagarna	struntar	i	eller	glömmer	bort	att	svara	under	den	utsatta	
tiden	för	studien	(21).	För	att	minimera	bortfallet	skickades	tre	påminnelser	ut	till	deltagarna	under	
de	nio	arbetsdagarna	som	webbenkäten	var	aktiv.	Det	genererade	i	39	nya	svar	vilket	möjliggjorde	att	
det	blev	enklare	att	tolka	och	kvantifiera	resultatet.			
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6.3 Förslag till vidare forskning 
För	 att	 få	 en	 djupare	 förståelse	 för	 vad	 som	 bidrar	 till	 arbetsterapeuternas	 stress	 skulle	 framtida	
forskning	kunna	inkludera	ytterligare	faktorer	i	arbetslivet	men	även	i	privatlivet.	En	liknande	studie	
fast	med	kvalitativ	ansats	skulle	kunna	resultera	i	en	mer	detaljrik	information	om	kommunanställda	
arbetsterapeuter	i	Örebro	län.	Aktivitetsbalans	mellan	fritid	och	arbete	och	hur	det	bidrar	till	stress	
skulle	 kunna	 undersökas	 mer	 ingående	 genom	 både	 kvantitativ	 och	 kvalitativ	 forskning.	
Arbetsterapeuter	i	Örebro	kommun	var	de	enda	i	det	här	examensarbetet	som	svarade	att	de	sällan	
utförde	sina	planerade	arbetsuppgifter	under	dagen	och	att	de	sällan	tog	sina	raster.	Vidare	forskning	
skulle	kunna	inkludera	intervjuer	med	arbetsterapeuter	inom	Örebro	kommun	för	att	få	en	djupare	
inblick	i	hur	deras	arbetssituation	ser	ut.	

6.4 Slutsats 
Examensarbetets	 resultat	 visade	 att	 flest	 arbetsterapeuter	 skattade	 8	 av	 10	 som	 sin	 upplevda	
stressnivå	 de	 senaste	 fjorton	 dagarna.	 Skattningen	 av	 stressnivå	 i	 relation	 till	 de	 stressrelaterade	
faktorerna	som	undersökts	leder	till	slutsatsen	att	många	kommunanställda	arbetsterapeuter	i	Örebro	
län	upplever	en	hög	stressnivå,	men	att	stressen	förmodligen	inte	beror	på	faktorer	i	deras	arbetsliv	
utan	troligtvis	finns	en	påverkan	av	andra	faktorer	som	inte	tagits	upp	i	den	här	enkätstudien.		
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Bilaga 
 
Arbetsrelaterad	stress	
 
1. Jag väljer att delta i studien. 

Ja  tack! Nej tack! 

 

Bakgrundsfrågor	

	

2. Vilken är din ålder? 

________________År. 

 

3. Vilken kommun arbetar du i? 

Askersund     Degerfors        Laxå        Ljusnarsberg          Nora        Örebro       Vill ej svara 

 

4. Antal arbetsterapeutkollegor? 

________________st.  

 

5. Vilket år tog du din examen? 

 ________________. 

 

6. Inom vilken verksamhet arbetar du? 

 ________________. 

 

Huvudfrågor	

 

7.	Jag	utför	mina	planerade	arbetsuppgifter	under	arbetsdagen.	

Aldrig	 				Sällan	 					Ganska	ofta	 Alltid	 						Vet	ej	

8.	Jag	tar	mina	raster	under	min	arbetsdag.	

Aldrig	 				Sällan	 					Ganska	ofta	 Alltid	 						Vet	ej	

9.	Jag	har	kompetens	för	att	utföra	mina	arbetsuppgifter.	

Aldrig	 				Sällan	 					Ganska	ofta	 Alltid	 						Vet	ej	
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10.	Jag	upplever	rimliga*	krav	från	min	närmaste	chef.	

*=	inte	för	höga	eller	för	låga	krav	som	du	upplever	det.	

Aldrig	 				Sällan	 					Ganska	ofta	 Alltid	 						Vet	ej	

11.	Jag	har	inflytande	på	min	arbetsplats.	

Aldrig	 				Sällan	 					Ganska	ofta	 Alltid	 						Vet	ej	

12.	Jag	upplever	ett	stöd	från	mina	arbetskamrater.	

Aldrig	 				Sällan	 					Ganska	ofta	 Alltid	 						Vet	ej	

13.	Jag	har	en	positiv	känsla	till	mitt	arbete.	

Aldrig	 				Sällan	 					Ganska	ofta	 Alltid	 						Vet	ej	

14.	Skatta	din	upplevda	stressnivå	under	de	senaste	14	dagarna.	

0=	Ingen	stress	

10=	Extremt	stressad	

0											1											2											3											4											5											6											7											8											9											10	

	

	

	




