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Sammanfattning: 

Bakgrund: I Sverige söker sig allt flera studenter till studenthälsomottagning för psykisk 
ohälsa i form av stress. Aktivitetsbalans är en subjektiv upplevelse och har en stor inverkan 
på människans välmående och hälsa.  
Syfte: Syftet med studien var att undersöka självskattad aktivitetsbalans och självupplevd 
stress hos arbetsterapeutstudenter.  
Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en webbaserad enkätundersökning. Enkäten 
utformades med påståenden från det standardiserade instrumentet Occupational balance 
questionnaire (OBQ) samt ett eget utformat formulär med frågor om stress. Enkäten 
publicerades i olika Facebookgrupper för arbetsterapeutstudenter. Totalt inkom 96 enkätsvar. 
Datan sammanställdes och redovisades i text samt figurer och tabeller. 
Resultat: Det finns en negativ korrelation mellan självskattad aktivitetsbalans och 
självupplevd stress hos arbetsterapeutstudenter. I jämförelsen mellan terminerna gällande 
aktivitetsbalans och stress framkom det att studenter i termin 1 skattade aktivitetsbalans högst 
respektive skattade självupplevd stress lägst. En signifikant skillnad gällande aktivitetsbalans 
identifierades mellan könen, deltagare som har barn boende hemma respektive inte har samt 
mellan åldersgrupperna. Majoriteten av arbetsterapeutstudenterna som deltog använde sig av 
strategin att planera, prioritera och strukturera upp sin vardag för att bibehålla sin 
aktivitetsbalans.  
Slutsats: Utifrån studiens resultat påvisades en korrelation mellan aktivitetsbalans och stress 
bland arbetsterapeutstudenter. Studien kan ligga till grund för fortsatt forskning kring 
bakomliggande faktorers påverkan till aktivitetsbalans och stress. 
 
Nyckelord: Aktivitet, Studenter, Stress, Universitet 
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1.Inledning  
Att studera på universitet innebär många nya utmaningar som ska hanteras vilket kan bidra 
till olika stressrelaterade situationer. I Sverige söker sig allt fler universitetsstudenter till 
student-hälsomottagning på grund av psykisk ohälsa i form av stress, ångest och depression. 
Studenter har visats ha större påverkan av psykiska besvär som exempelvis stress jämfört 
med jämnåriga yrkesverksamma [1,2,3]. Stress är en mänsklig reaktion i kroppen som kan 
uppstå om det finns en obalans av aktiviteter i vardagen. För att bibehålla aktivitetsbalans 
beskrivs vikten av att ha balans mellan olika aktivitetsområden med olika karaktär [4,5]. 
Ytterligare forskning behövs gällande aktivitetsbalans och stress hos olika populationer 
[6,7,8]. Författarna är därför intresserade av att undersöka aktivitetsbalans och stress hos 
arbetsterapeutstudenter.  
 

2. Bakgrund 

2.1 Aktivitet  
Aktiviteter definieras som handlingar som utförs av en person [9]. The Value, Meaning and 
Occupational model (Valmo-modellen) [10] beskriver att en aktivitet innefattar samband 
mellan tre fenomen: människan, miljön och utförandet av aktiviteten. Människans liv formas 
av ett samspel mellan nödvändiga och meningsfulla aktiviteter och styrs av de 
förutsättningar, erfarenheter samt beteende människan har. Miljön påverkar 
aktivitetsutförandet genom att medföra möjligheter, utmaningar eller sätta begränsningar. 
Utförandet ger människan erfarenhet och en upplevelse som påverkar nästa val av aktivitet. 
Under varje dygn utför människan ett flertal aktiviteter och varje aktivitet bidrar till någon 
slags mening om det finns en balans [10]. Aktivitet kan kategoriseras till områdena personlig 
vård, boende, arbete och fritid. Arbete kan innefatta både betalda och obetalda tjänster och 
för en student innebär arbete att studera. I dagens samhälle ställer en utbildning höga krav på 
den studerande och det sker en ständig kamp för dessa personer att kunna uppnå en balans 
mellan de olika aktivitetsområdena [10].    

2.2 Universitetsstudenter 
I Sverige definieras en högskolestudent som en person studerande vid högskola eller 
universitet [11]. Universitetsstudenter som studerar heltid förväntas lägga ner 40 timmar i 
veckan på individuella studier, grupparbeten och schemalagd undervisning [12]. 
Heltidsstudier på universitet eller högskola kräver att studenten under en termin på 20 veckor 
måste läsa 30 högskolepoäng för att vara berättigad fullt studiemedel hela terminen [13]. 
 
Att börja på universitet innebär att många nya utmaningar ska hanteras. Att utbildning bidrar 
till stressrelaterade situationer är välkänt och specifikt inom det medicinska och 
hälsovetenskapliga utbildningsområdet där arbetsterapeutstudenter ingår [1]. 
Folkhälsomyndigheten [3] gjorde mellan 2014 till 2016 en undersökning om studenters 
upplevelse av stress där det framkom att genomsnitt 25% av alla respondenter kände sig 
stressade, dubbelt så många kvinnor som män. Sedan 2016 har studenter som upplever sig 
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stressade ökat. Studenter uppger dubbelt så ofta att de upplever stress jämfört med jämnåriga 
yrkesarbetande [2].  
 
Govender, Kumar och Pfeifer [1,14,15] har identifierat områden som kan uppfattas stressande 
hos studenter exempelvis personliga, akademiska samt universitets relaterade områden. Inom 
det personliga området kan stressorer vara ekonomi, sociala sammanhang, relationer eller 
hushållssysslor. Akademiska området inkluderar bland annat akademiska förväntningar hos 
studenten, resultat och tidshantering. Universitetsrelaterade stressorer kan exempelvis vara att 
kunna anpassa sig till universitetslivet samt att se över de resurser som finns att tillgå. Inom 
områdena finns olika stressorer som har visat sig kunna påverka prestationen hos 
universitetsstudenter [1,14,15]. Studenters mentala hälsa är nödvändig för att klara av de krav 
som ställs under en arbetsterapeutisk utbildning. Ett ökat antal arbetsterapeutstudenter som 
upplever stress har observerats och som bland annat har resulterat i medicinska interventioner 
[1]. Kumars [14] resultat om arbetsterapeutstudenters självupplevda stress påvisar att av 
hundra studenter var det över två tredjedelar som upplevde sig ha en hög stressnivå. 
 
I Wilson & Wilcock studie [16] om arbetsterapeutstudenters aktivitetsbalans framkom det att 
majoriteten av respondenterna upplevde faktorer som kunde påverka aktivitetsbalansen. 
Faktorerna som påverkade var framförallt ekonomi, tid, studier och personliga aspekten. 
Motivation, känslor och erfarenheter är några exempel som ingår i den personliga aspekten. 
Att uppnå en aktivitetsbalans mellan studier, sociala relationer och arbete har framkommit 
vara svårigheter för studenter [17]. 
 
Flera arbetsterapeutstudenter har familj och barn boende hemma [15]. Att vara en förälder 
samtidigt som studier ska hanteras ställer många krav då barnens aktiviteter ska koordineras 
med föräldrarnas. Detta kan leda till brist på tid och energi till aktiviteter i vardagen och på så 
sätt kan förälderns aktivitetsbalans samt stressnivå påverkas [18,19]. Att klara sig ekonomiskt 
under studietiden kan vara komplext och beskrivs som en faktor som kan påverka 
aktivitetsbalansen [16]. Många studenter väljer därför att arbeta utanför sina studier, vilket 
kan påverka kontrollen över tiden som spenderas på dagliga aktiviteter. Fördelen med att 
jobba utanför studierna kan vara att stress över ekonomi minskas [18]. Att inte arbeta utanför 
sina studier kan resultera i att det finns mer tid till att utföra meningsfulla aktiviteter. Dock 
kan den ekonomiska faktorn begränsa urvalet av meningsfulla aktiviteter som i sin tur kan 
påverkar stressnivån och aktivitetsbalansen [16]. 
 
Genom att tidigt bli medveten om aktivitetsbalansens betydelse och kunna identifiera 
aspekter som kan bidra till minskad stress skulle kunna komma att vara värdefull kunskap för 
arbetsterapeutsstudenterna själva och för kommande arbete med klienter [16]. På 
samhällsnivå skulle detta kunna resultera i minskat antal sjukskrivningar genom att 
studenterna tar med sig kunskapen om aktivitetsbalansens betydelse ut i arbetslivet [20]. 
 
Mer forskning behövs gällande aktivitetsbalans och stress som inriktar sig på specifika 
målgrupper i samhället som exempelvis yngre och äldre personer samt studenter [15,21]. 
Arbetsterapeutstudenter är en målgrupp som har en risk att uppleva obalans av vardagens 
aktiviteter som kan bidra till stress. Att tidigt bli medveten om aktivitetsbalansens betydelse 
och kunna se sig själv utifrån ett aktivitetsperspektiv beskrivs kunna förebygga stress och 
vara värdefull kunskap för arbetsterapeutstudenterna [15,16].  
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2.3 Aktivitetsbalans 
Aktivitetsbalans är ett begrepp inom arbetsterapi som Wagman [5] definierar “Individens 
uppfattning om att ha rätt antal aktiviteter och rätt variation mellan aktiviteterna i relation till 
aktivitetsområde, aktivitetens karaktär samt tidsanvändning”. Aktivitetsbalans beskrivs även 
som en subjektiv definition av hur individen väljer att spendera sin tid på värderade, 
obligatoriska och allmänna aktiviteter [22]. I vardagen ska människan hantera olika 
situationer där många parallella aktiviteter ska koordineras med exempelvis arbetstider och 
andra familjemedlemmars aktiviteter och behov. Parallella aktiviteter kan vara komplext att 
hantera då ändrade planer och avbrott i aktiviteter är vanligt förekommande vilket har ett 
samband med ökad risk för upplevd psykisk ohälsa och stress [10].  

2.3.1 Mäta aktivitetsbalans 

Olika instrument har utvecklats för att mäta en människas aktivitetsbalans några exempel är: 
Life balance inventory (LBI) [23], Meaningful activity wants and needs assessment 
(MAWNA) [24], Satisfaction with daily occupations (SDO) [25] samt Occupational balance 
questionnaire (OBQ) [26]. Instrumentet LBI fokuserar på att undersöka hur människor vill 
spendera sin tid och hur dem faktiskt spenderar sin tid i olika aktivitetsområden [23]. 
MAWNA inriktar sig på att bedöma personliga uppfattningar om bristfälliga behov av 
meningsfulla upplevelser i dagliga aktiviteter [24].  Instrumentet SDO mäter hur människor 
för närvarande utför olika aktiviteter och tillfredsställelsen med utförandet [25]. OBQ syftar 
till att kunna skatta en människas upplevelse av sin aktivitetsbalans och fokuserar på 
tillfredsställelsen med mängd och variation av aktiviteter [26].  
Samtliga instrument [23,24,25,26] mäter aktivitetsbalans men är utformade på olika sätt och 
fokuserar på olika aspekter inom aktivitetsbalans. Instrumenten har fokuserat på att mäta 
vuxna män och kvinnors aktivitetsbalans, där vissa personer har en diagnos i form av psykisk 
ohälsa och andra inte. Majoriteten av deltagarna som instrumenten har testats på har en 
heltidssysselsättning i form av arbete eller studier och där ett flertal deltagare även har familj 
[23,24,25,26]. Urvalet som undersökts är målgrupper som på grund av psykisk ohälsa, 
heltidssysselsättning eller familjesituationen kan uppfatta sig ha en lägre självskattad 
aktivitetsbalans [10,25].   

2.3.2 Bibehålla aktivitetsbalans  

För att bibehålla aktivitetsbalans beskrivs vikten av att ha balans mellan aktivitetsområdena 
arbete, lek, sömn och vila samt att ha balans mellan aktiviteter som har olika karaktär som 
fysiska, sociala, mentala och återhämtning. Tiden som spenderas på olika aktiviteter har även 
betydelse för individens aktivitetsbalans i vardagen [5].   
Om en obalans av aktiviteter uppstår kan olika strategier användas för att bibehålla en balans. 
Strategier är individuella och beskrivs som en procedur, taktik eller metod som människan 
använder sig av medvetet eller automatiskt för att lära in nya förmågor eller för hantering av 
utmanande aktiviteter eller problem i vardagen [27]. Strategier för att bibehålla 
aktivitetsbalans kan exempelvis vara att prioritera meningsfulla aktiviteter eller förändra sitt 
tankemönster. Meningsfulla aktiviteter kan innebära att utföra sociala och fysiska aktiviteter, 
att vila/återhämta sig eller att hålla sig sysselsatt och ha struktur i vardagen [28]. Schmidt & 
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Hansson [29] beskriver att forskarstudenter har använt strategier som fysisk aktivitet, 
planering, socialt stöd, egenvård och självreflektion för att bibehålla välmående och en balans 
i vardagen.  
Sammanfattningsvis beskrivs aktivitetsbalans som en subjektiv upplevelse och har olika 
innebörd för den enskilda människan. Aktivitetsbalans kan bidra till att individen uppfattar 
sig mindre stressad och får ett ökat välmående. För mycket eller för lite av aktiviteter kan 
resultera i ohälsa och stress [4,10]  

2.3.3 Aktivitetsbalans och stress 

Studier [7,8] har undersökt korrelationen mellan aktivitetsbalans och stress hos arbetande 
män och kvinnor. Resultatet påvisade att det fanns en korrelation mellan obalans av 
aktiviteter i vardagen och upplevd stress hos både kvinnor och män. Upplevda stressorer 
skiljer sig mellan könen, där kvinnor upplevde höga stressnivåer om inte energi fanns till 
efter arbete för att utföra hushållssysslor, fritidsaktiviteter och träffa vänner. Kvinnorna hade 
en ökad risk att uppleva stress om en obalans fanns mellan att göra saker för sin egen skull 
och göra saker för andras skull. Män upplevde i större grad stress om det fanns en obalans 
mellan vila och arbete i vardagen [7,8].  
Sammanfattningsvis finns evidens som tyder på en korrelation mellan aktivitetsbalans och 
stress inom olika populationer framförallt arbetande män och kvinnor i olika åldrar.  
[7,8,18,30]. Författarna till denna studie har inte funnit några studier som undersökt 
korrelationen mellan självskattad aktivitetsbalans och självupplevd stress bland 
arbetsterapeutstudenter. 

2.4 Stress 
Stress kan definieras på olika sätt och en definition av stress lyder “Stress är organismens 
reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har för att 
hantera dessa” [31]. Stress är inte bara ett fenomen utan handlar om människans upplevelse 
av stress eftersom alla människor påverkas och hanterar det på olika sätt [1]. Människors 
upplevelse av stress benämns som stressorer och hur människan reagerar beskrivs som 
stressrespons. När människan upplever positiva eller negativa stressorer så förbereder sig 
kroppen för en nödsituation och flykt- och kamprespons slås på [32]. Stress är ett begrepp 
som ofta förknippas som något negativt och farligt det är dock bevisat att stress är nödvändigt 
för människan och är en naturlig del i livet. Det är först när människan inte kan anpassa sig 
till stressen det kan vara farligt och bli en ökad risk för att utveckla sjukdomar [33]. Stress 
uppkommer inte endast under negativa händelser utan händelser som betraktas som positiva 
hos människan kan ge upphov till stress i lika hög grad. Exempel på positiva händelser kan 
vara giftermål, graviditet eller befordran på jobbet medan negativa händelser kan vara 
ekonomiska problem, dödsfall eller hög arbetsbelastning. Negativa och positiva stressorer 
kräver att människan ska anpassa sig eller förändras [34].  
 
När människan upplever mer krav än resurser som finns att tillgå i en situation kan det leda 
till kognitiva, emotionella eller psykologiska reaktioner i kroppen [34].   
Währborg [35] beskriver olika symtom kan uppkomma vid stress exempelvis 
koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, minnesstörningar eller känslomässig labilitet. 
Stress påverkar människans kognitiva förmågor som krävs i utförandet av dagliga aktiviteter. 
Om känslomässiga funktioner påverkas kan det leda till svårigheter att ta initiativ till 
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aktivitet. Koncentration och minnesproblematik kan leda till svårigheter med planering och 
utförandet av aktiviteter [27]. 
 
Sammanfattningsvis ser författarna anledningar till att undersöka stress och aktivitetsbalans 
hos arbetsterapeutstudenter, då det har framkommit att stress hos arbetsterapeutstudenter ökar 
och allt fler studenter söker hjälp på grund av psykisk ohälsa i form av stress [3,14]. I dagens 
samhälle har människor allt svårare att balansera sina aktiviteter i vardagen då komplexa och 
parallella aktiviteter ständigt ska hanteras [10]. Att studera på universitet ställer höga krav 
som ska hanteras och där den mentala hälsan spelar en viktig roll för prestationen i skolan 
[1]. Den aktuella studien behöver genomföras för att undersöka om det finns något samband 
gällande aktivitetsbalans och stress hos arbetsterapeutstudenter.  
 

3. Syfte 
Syftet med studien var att undersöka självskattad aktivitetsbalans och självupplevd stress hos 
arbetsterapeutstudenter.  
Frågeställningar:  
● Finns det en korrelation mellan självskattad aktivitetsbalans och självupplevd stress hos 

arbetsterapeutstudenterna?  
● Finns det skillnader i självskattad aktivitetsbalans och självupplevd stress mellan 

terminerna, kön, ålder, deltagare som har/inte har barn samt de som jobbar/inte jobbar 
utanför studierna?   

● Vilka strategier använder sig deltagarna av för att bibehålla sin aktivitetsbalans?  
 

4. Metod 

4.1 Design  
Studiens design var en kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning vid ett 
specifikt tillfälle. En kvantitativ metod användes för att få ett större urval och därmed en 
helhetsbild av en specifik population [36]. Enkäten användes för att undersöka självupplevd 
stress och självskattad aktivitetsbalans hos arbetsterapeutstudenter. 

4.2 Urval  
Ett bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare till studien via olika 
Facebookgrupper. Urvalsmetoden valdes för att syftet med studien inriktade sig på en 
specifik målgrupp där deltagarna valts ut för ett specifikt sammanhang [36]. 
Inklusionskriterierna för studien var att deltagarna skulle studera på 
arbetsterapeutprogrammet vid ett specifikt universitet centralt i Sverige. I studien skulle 
deltagare i olika åldrar, kön och terminer ingå. Deltagare som har barn respektive inte har 
barn samt deltagare som jobbar respektive inte jobbar utanför studierna inkluderades även. 
Exklusionskriterierna var universitetsstudenter som studerar på annat universitet samt 
studenter som läser andra utbildningar. Genom att använda inklusion och exklusionskriterier 
blir urvalet det mest lämpade för studiens syfte [37]. 
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4.3 Datainsamling 

4.3.1 Occupational Balance Questionnaire 
Wagman & Håkansson [26] har utvecklat instrumentet Occupational Balance Questionnaire 
(OBQ) med syftet att kunna skatta upplevelsen av sin aktivitetsbalans. Instrumentet fokuserar 
på att mäta människors tillfredsställelse av variation och mängd av aktiviteter i vardagen, till 
exempel genom påståendet “nöjd över antalet aktiviteter som utförs under en vanlig vecka”. 
Instrumentet utgår från 13 påstående och svaren rangordnas på en sex-gradig ordinalskala där 
svarsalternativen graderas mellan 0-5. Svarsalternativen är:  0 = tar helt avstånd, 1 = tar 
mycket avstånd, 2 = tar delvis avstånd, 3 = instämmer delvis, 4 = instämmer mycket och 5 = 
instämmer helt.  En låg svars poäng på frågeformuläret antyder på en låg aktivitetsbalans och 
desto högre poäng tyder på en högre självskattad aktivitetsbalans, maxpoäng på de 13 
påståendena är 65 poäng. I enkätens utformning för denna studie användes endast 10 
påståenden från OBQ vilket ger en maxpoäng på 50. OBQ instrumentet har visat hög 
reliabilitet samt validitet men ytterligare instrumentutvecklings studier behövs för att 
säkerställa detta [26]. Instrumentets frågor översattes från engelska till svenska.  

4.3.2 Frågor om stress  
Frågor om stress utformades med inspiration utifrån tre vetenskapliga artiklar [1,14,15] och 
ramar in de områden som kan upplevas stressande för arbetsterapeutstudenter. Flera aspekter 
inom områdena identifierades som stressorer exempelvis ekonomi, hushåll, fritid, studier och 
sömn [1,14,15]. Aspekterna lade grund för utformningen av de stressrelaterade frågorna i 
enkäten. Samma skattningsskala användes som i OBQ instrumentet [26] för att få en 
förenklad sammanställning av resultatet. I frågorna om stress antyder en låg svars poäng på 
en låg självupplevd stressnivå samt en hög svars poäng motsvarar en hög självupplevd stress. 

4.4 Enkätens utformning 
En webbaserad enkät skapad via Google formulär användes som datainsamlingsmetod med 
totalt 21 frågor (bilaga 1). Enkäten inleddes med fem demografiska frågor om kön, ålder, 
termin, barn boende hemma samt arbete utanför studierna (fråga 1-5). Syftet med frågorna 
var att få fram bakgrundsinformation om deltagarna och användes vid dataanalysen för att 
kunna se skillnader eller samband mellan olika variabler [38]. Frågorna 6-15 i enkäten 
handlade om självskattad aktivitetsbalans och utgick ifrån instrumentet Occupational Balance 
Questionnaire (OBQ) [26]. Fem frågor (16-20) i enkäten handlade om självupplevd stress 
vilka utformades utifrån tre vetenskapliga artiklar [1,14,15]. Den avslutande frågan i enkäten 
var en öppen fråga om strategier för att bibehålla aktivitetsbalans   
“Om du upplevt sämre aktivitetsbalans har du gjort något för att förbättra den? Och i sådana 
fall vad har du gjort då?”.  Frågan valdes för att kunna undersöka vilka strategier 
arbetsterapeutstudenter använder sig av för att bibehålla sin aktivitetsbalans. Genom en öppen 
fråga ger det deltagaren möjlighet att svara helt fritt och är bra komplement till de slutna 
frågorna [36]. 
Enkätfrågorna pilottestades av tre personer innan datainsamlingen påbörjades. Genom att 
pilottesta enkäten framkommer det hur frågor och svarsalternativ uppfattas och om ungefärlig 
tidsåtgång för att besvara enkäten [38]. Efter pilottestet togs tre påståenden bort från enkäten 
gällande aktivitetsbalans hämtade ifrån OBQ instrumentet [26], då dessa inte ansågs vara 
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relevanta för studiens syfte. Påståendena om aktivitetsbalans omformulerades till “jag har 
balans/ jag är nöjd” och deltagarna fick information om att kryssa i det påståendet som 
stämde bäst in på dem för att göra det mer tydligt och konkret.  

4.5 Procedur 
Olika Facebook grupper för arbetsterapeutstudenter på vid ett universitet i centrala Sverige 
valdes för publicering av enkät där ett skriftligt informationsbrev medföljde. För att 
säkerställa att deltagarna inte missat informationsbrevet som skickades med som en bilaga 
fanns det att ta del av i enkätens inledning. I brevet fanns information om studiens syfte, 
enkätens upplägg, kontaktinformation samt etiska ställningstagande som konfidentialitet, 
frivilligt deltagande och samtycke [38].  Enkäten skickades ut den 7 mars 2019 och fanns 
tillgänglig att svara på i olika Facebook grupper under två veckors tid. Efter en veckas tid 
skickades en påminnelse ut om att delta i studien vilket bidrog till att flera svar inkom. Efter 
att datainsamlingen avslutats hade 96 svar inkommit av totalt 201 studerande på 
arbetsterapeutprogrammet.  

4.6 Dataanalys 
Insamlad data sparades i Google formulär och överfördes sedan till Microsoft Excel 2013 där 
data kodades. Eftersom de flesta enkätsvarens variabler var på nominal samt ordinaldatanivå 
ändrades dessa till numeriska värden för analys av resultatet.  Data överfördes sedan till 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)[39] som användes för att jämföra olika 
variabler. Mann-whitney U-test användes vid dataanalysen för att identifiera skillnader i en 
variabel mellan två oberoende grupper och signifikansnivån p=0,05 användes i studien [36]. 
Spearmans test tillämpades för att se korrelationen mellan två variabler. Spearmans 
rangkorrelationskoefficient (rho) är indelat i olika nivåer där en siffra närmare 1 tyder på en 
starkare korrelation. De olika nivåerna är indelade i small:  r=0,10 - 0,29, medium: r=0,30 - 
0,49 och large: r= 0,50 - 1,00 [39].  
I studien användes även Cronbachs Alfa som är ett statistiskt mått på den interna 
konsistensen hos ett test, det vill säga i vilken utsträckning frågorna i instrumentet relaterar 
till varandra. Cronbachs Alfas värden rankas mellan 0 till 1 där ett högre värde indikerar på 
bättre reliabilitet och där rekommenderat värde är mellan 0,60-0,95. OBQ instrumentet gav 
ett värde på 0,93 och frågorna om stress påvisade ett värde på 0,71 vilket tyder på att frågorna 
i respektive område har en god intern konsistens [36]. I redovisning av resultatet användes 
median samt medelvärde och redovisas i tabeller och figurer. Den öppna frågan i enkäten 
sammanställdes i en tabell samt beskrivs i löpande text. Inget internt bortfall identifierade vid 
dataanalysen.  

4.7 Etiska ställningstagande 
I forskning är det viktigt att individer som medverkar inte på något sätt utsätts för skada eller 
kränkning. Individskyddskravet innefattar fyra huvudkrav på forskningen [40]. 
Informationskravet tillämpades genom att deltagarna fick information om studiens syfte, 
forskningens huvudman, kontaktuppgifter samt att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan, vilket fanns att tillgå via medföljande 
informationsbrev. Deltagarna fick information om att genom att svara på enkäten gav de 
samtycke de till att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att insamlad data förvaras 
på säkert sätt där endast författarna har tillgång till materialet. Anonymitet tillämpades genom 
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att insamlad data inte kunde härledas till en specifik person då inga personuppgifter 
inhämtades från deltagarna.  
Nyttjandekravet beaktades genom att insamlad data endast användes till studiens syfte. En 
risk med studien är att deltagarna skulle kunna uppleva vissa enkätfrågor som känsliga och 
valdes därför som icke obligatoriska att svara på i enkäten. Detta för att ge deltagarna 
möjlighet och ett eget val att inte svara på frågor om det uppfattas känsliga eller stötande på 
något vis.  
Vinsten med studien är att deltagarna kan inhämta värdefull kunskap om aktivitetsbalans och 
stress samt att bära med sig kunskapen om detta ut i arbetslivet. Författarna ansåg att 
vinsterna av studien övervägde de oönskade riskerna.   
 

5. Resultat 

5.1 Demografisk information om deltagarna  
Av de 96 arbetsterapeutstudenter som deltog i studien var 86 kvinnor och 10 män. Ålder på 
deltagarna var mellan 20-57 år och en medelålder på 27,7 år. Cirka en tredjedel av antalet 
deltagare hade barn boende hemma (n=28). 30 av deltagarna jobbade några timmar i veckan 
utanför sina studier. Deltagarna var utspridda mellan olika terminer där minst antal deltagare 
gick termin 3 (n=12) och flest antal deltagare gick termin 4 (n=21), se tabell 1.  
 
Tabell 1. Sammanställning av demografisk information om deltagarna 

Termin 
(1-6*)  
n(%) 

Kön 
(M/K**)  

n(%) 

Ålder 
(Medelvärde) 

Barn*** 
(Ja/Nej)  

n(%) 

Jobb****  
(Ja/Nej)  

n(%) 

1.  13 (13,5) 3/10 (3,1/10,4) 26,7 5/8 (5,2/8,3) 0/13 (0/13,5) 

2. 18 (18,7) 0/18 (0/18,8) 25 2/16 (2,1/16,7) 6/12 (6,2/12,5) 

3. 12 (12,5) 2/10 (2,1/10,4) 31,4 5/7 (5,2/7,3) 6/6 (6,2/6,3) 

4. 21 (21,9) 2/19 (2,1/19,8) 25,2 3/18 (3,1/18,8) 9/12 (9,4/12,5) 

5. 18 (18,8) 2/16 (2,1/16,7) 32,5 10/8 (10,4/8,3) 4/14 (4,2/14,6) 

6. 14 (14,6) 1/13 (1/13,5) 26,1 3/11 (3,1/11,5) 5/9 (5,2/9,4) 

Total:96 (100%) 10/86 
10,4%/89,6% 

27,7 
(S.D. 6,8)  

28/68 
29,1%/70,9% 

30/66 
31,2%/68,8% 

*Terminer på arbetsterapeutprogrammet  
**M: man, K: kvinna  
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***Barn boende hemma  
****Jobb utanför studierna  

 

5.2 Deltagarnas självskattade aktivitetsbalans 
Deltagarnas sammanlagda poäng i OBQ instrumentet (min 0, max 50) varierade mellan 8-47 
poäng (median 26 poäng). Vid de enskilda påståendena var medianen 2 respektive 3 poäng. 
Vid påståendet “Jag har balans mellan att göra saker för min egen skull och för andras skull”  
har ingen av deltagarna skattat 0, tar helt avstånd. I resterande påståenden var variationen av 
skattning 0-5 poäng, se tabell 2.     
 
 
 
      
 
 
 
Tabell 2. Resultatet av deltagarnas sammanlagda poäng i OBQ.  

OBQ Min/Max 
0-5 poäng 
 

 

Median  
(Poäng) 

Q1- Q3 

 1. Jag har balans mellan att göra saker för min egen skull och för andras skull    1 - 5  3  2-4 

 2. Jag har balans mellan att göra saker ensam och tillsammans med andra  0 - 5  3  2-4 

 3. Jag har balans mellan saker jag måste göra och saker jag vill göra  0 - 5  3  2-3 

 4. Jag har tid att göra saker jag verkligen vill göra  0 - 5  2  2-3 

 5. Jag har tillräckligt med tid att göra sådant jag måste göra  0 - 5  3  2-4 

 6. Jag har balans mellan arbete, hemmasysslor, fritid, vila och sömn  0 - 5  2  1-3 

 7. Jag har balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma aktiviteter  0 - 5  2  1-3 

 8. Jag är nöjd med den tid som jag lägger på olika aktiviteter i vardagen  0 - 5  2  2-3 

 9. Jag är nöjd med antalet aktiviteter som utförs under en vanlig vecka  0 - 5  2  2-3 
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10. Jag är nöjd med den tid som jag lägger på vila, återhämtning och sömn  0 - 5  3  2-4 

 
5.3 Deltagarnas självupplevda stress  
Deltagarnas sammanlagda poäng i frågorna om stress (min, 0, max 25) varierade mellan 3-25 
poäng (median 16 poäng). Vid fyra av de enskilda frågorna var medianen 3 poäng.  Vid 
frågan “har du under den senaste månaden känt dig stressad på grund av studier”, var 
medianen 4 poäng och där ingen av deltagarna skattat 0 poäng, tar helt avstånd, se tabell 3.  
 
Tabell 3.  Resultat av deltagarnas sammanlagda poäng i frågorna om stress.  

Stress Min/Max  
0-5 poäng 

Median  
(Poäng) 

Q1- 
Q3 

1. Har du under den senaste månaden känt dig stressad på grund av studier?  1 - 5 4 3-5 

2. Har du under den senaste månaden känt dig stressad över att tiden inte 
räcker till för fritidsaktiviteter? 

0 - 5 3 2-4 

3. Har du under den senaste månaden känt dig stressad över 
hushållssysslor?   

0 - 5 3 2-4 

4. Har du under den senaste månaden känt dig stressad över din ekonomi?  0 - 5 3 2-4 

5. Har du under den senaste månaden känt dig stressad över din sömn/vila?  0 - 5 3 2-4 

 
5.4 Korrelationen mellan aktivitetsbalans och stress  
Av alla deltagarnas totala poäng i frågorna om stress samt OBQ instrumentet framkom en 
negativ korrelation (r= -0,45, p=0,000) genom Spearman rho test. En negativ korrelationen 
tyder på att lägre aktivitetsbalans resulterar i högre självupplevd stress och tvärtom, se figur 
1.     
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Figur 1. Korrelationen mellan deltagarnas sammanlagda poäng gällande självskattad 
aktivitetsbalans och självupplevd stress  

5.5 Aktivitetsbalans och stress i de olika terminerna 
Mellan de olika terminernas självskattade aktivitetsbalans varierade medianen mellan 20,5-
33,0 poäng där termin 1 skattade högst(33,0 median poäng) aktivitetsbalans och termin 2 
skattade lägst(20,5 median poäng). Självupplevd stress mellan terminerna visade en 
medianfördelning mellan 14-17 poäng där termin 1 skattat lägst självupplevd stress och 
termin 4-5 skattat högst, se figur 2.  
Ingen statistisk signifikant skillnad framkom mellan terminerna inom varje läsår gällande 
aktivitetsbalans och stress. I läsår 1 ingår termin 1 och 2, inom läsår 2 ingår termin 3 och 4 
och i läsår 3 ingår termin 5 och 6.  

 
Figur 2. Poängfördelning redovisat i median mellan terminernas skattning gällande 
aktivitetsbalans & stress  
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5.6 Demografiska variabler i förhållande till självskattad aktivitetsbalans och upplevd 
stress 

5.6.1 Kön 
Resultatet visade att män skattade en högre poäng gällande aktivitetsbalans (median 36 
poäng) jämfört med kvinnorna (median 24 poäng), se figur 3a. En statistisk signifikant 
skillnad framkom (p=0,004) mellan könen. 
En viss skillnad kunde utläsas mellan kvinnors (median 17 poäng) och mäns (median 14 
poäng) självupplevda stress dock påvisades ingen signifikant skillnad (p=0,067). 

5.6.2 Deltagare som har barn boende hemma respektive inte har  
Deltagare som har barn boende hemma skattade lägre poäng gällande aktivitetsbalans 
(median 19 poäng) jämfört med deltagare som ej har barn boende hemma (median 29 poäng), 
se figur 3b. En statistisk signifikant skillnad påvisades (p=0,000) mellan grupperna. 
Gällande självupplevd stress framkom ingen statistisk skillnad (p=0,235) mellan deltagarna 
som har barn boende hemma (median 17 poäng) respektive inte har barn boende hemma 
(median 16 poäng).   
 

	 	

Figur 3a. Poängfördelning redovisat i median 
gällande aktivitetsbalans & stress mellan 
könen. 

Figur 3b. Poängfördelning redovisat i 
median gällande aktivitetsbalans & stress 
mellan deltagare som har barn boende 
hemma respektive inte har. 
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5.6.3 Ålder  
Nedan redovisas poängfördelningen gällande självskattade aktivitetsbalansen hos deltagare i 
olika åldrar. För deltagare i åldern 20-25 framkom en högre självskattad aktivitetsbalans 
(median 33 poäng) jämfört med deltagare 26-57 år (median 19 poäng), se figur 4a. En tydlig 
skillnad påvisades mellan åldersgrupperna (p=0,000). 
Gällande självupplevd stress för deltagare 20-25 år (median 15 poäng) respektive 26-57 år 
(median 17 poäng) framkom ingen signifikant skillnad (p=0,080) mellan grupperna av den 
totala summan av stress frågorna.  

5.6.4 Deltagare som jobbar respektive inte jobbar utanför studierna  
Deltagare som jobbar några timmar i veckan utanför studierna hade en median på 25 poäng i 
självskattad aktivitetsbalans. Deltagare som inte jobbade utanför studierna gav en median på 
26 poäng, se figur 4b. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan aktivitetsbalansen 
hos deltagare som jobbar respektive inte jobbar utanför sina studier (p= 0,734).   
Ingen statistisk signifikant skillnad (p=0,392) framkom i självupplevd stress mellan deltagare 
som jobbar utanför sina studier (median 16,5 poäng) respektive inte jobbar (median 16 
poäng). 
 

	
	

Figur 4a. Poängfördelning redovisat i median 
gällande aktivitetsbalans och stress mellan 
åldersgrupperna. 

 

 

 

Figur 4b. Poängfördelning redovisat i 
median gällande aktivitetsbalans och stress 
mellan deltagare som jobbar respektive inte 
jobbar utanför studierna 
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5.7 Skillnader i enskilda påståenden/frågor 
I påståendet “Jag är nöjd med den tid som jag lägger på olika aktiviteter i vardagen” från 
OBQ instrumentet framkom en signifikant skillnad (p=0,007) mellan läsår 1 som innefattar 
termin 1 och 2. Mellan de resterande läsåren och mellan deltagare som jobbar utanför sina 
studier respektive inte gör framkom ingen signifikant skillnad i det enskilda påståendet.  
 
I påståendet “Jag har balans mellan att göra saker för min egen skull och för andras skull” 
från OBQ instrumentet framkom en signifikant skillnad mellan könen (p=0,008), deltagare 
som har barn boende hemma respektive inte har (p= 0,000) samt mellan åldersgrupperna 
(p=0,000).   
 
Ur frågorna om stress resulterade frågan “Har du under den senaste månaden känt dig 
stressad över att tiden inte räcker till för fritidsaktiviteter?”  en signifikant skillnad mellan 
könen (p=0,025), deltagare som har barn boende hemma respektive inte har (p=0,005) samt 
mellan åldersgrupperna (p=0,001).  
 

5.8 Strategier för att bibehålla aktivitetsbalans  
Av totalt 96 deltagare var det 47 som svarat på frågan “Om du upplevt sämre aktivitetsbalans 
har du gjort något för att förbättra den? Och i sådana fall vad har du gjort då?”. Majoriteten 
av respondenterna angav fler än ett sätt att bibehålla aktivitetsbalansen vilket kommer 
nämnas som strategi här nedan.  
Flest antal deltagare (n=20) svarade att planera, prioritera och skapa en struktur av vardagen 
användes som en strategi. Kommentarer från respondenterna: 

 
Hittat ett planeringssystem (GTD=Getting Things Done) och kalender som                             
fungerar för mig (termin 1) 
 
Strukturera upp min dag! Detta gör att jag kan bocka av de aktiviteter som gjorts under dagen 
vilket minskar känslan av stress (termin 6)  
 
Försöker prioritera aktiviteter efter vad som är viktigast (termin 6)  

Närmare en tredjedel (n=14) av respondenterna använde fysiska aktiviteter som en strategi 
för att bibehålla sin aktivitetsbalans. Kommentar från en av respondenterna:  

 
Jag har börjat träna oftare och försöker gå promenader oftare än förut (termin 3) 

 
Andra strategier som deltagarna använde sig av för att bibehålla sin aktivitetsbalans var att 
vila och återhämta sig genom pauser och mer sömn. Vissa deltagare (n= 9) har utfört mer 
sociala aktiviteter tillsammans med vänner och familj. Fyra av respondenterna har använt sig 
av strategin/metoden att ha mer egentid, att utföra aktiviteter för sin egen skull. Att förändra 
sitt tankesätt och acceptera sin situation är en strategi/metod några deltagare (n=4) använt sig 
av genom att exempelvis tänka positivt och att acceptera att vissa perioder är jobbigare än 
andra, se tabell 4. 
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Tabell 4. En översiktsbild av deltagarnas strategier (n=47) 

Strategier Läsår 1 Läsår 2  Läsår 3 Total* 

Vila, återhämtning och sömn  

Fysiska aktiviteter  

Planering, prioritering och struktur  

Sociala aktiviteter och umgänge 

Egentid 

Förändrat tankesätt och acceptans  

3 

4 

5 

3 

1 

1 

2 

4 

7 

1 

0 

1 

4 

6 

8 

5 

3 

2 

9 

14 

20 

9 

4 

4 

*Deltagarna kunde ange fler än en strategi  

 

6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 
Författarna valde att använda sig av en kvantitativ tvärsnittsstudie. En kvantitativ studie 
syftar till att undersöka likheter, skillnader, orsaker och samband som berör ett eller flera 
fenomen. En målsättning med kvantitativ metod är att kunna generalisera resultatet till den 
avsedda populationen och det är därför viktigt att urvalet är representativt för populationen 
[36]. Genom att istället använda sig av en kvalitativ metod hade en mer djupgående förståelse 
och människans upplevelse/erfarenheter av aktivitetsbalans och stress erhållits [36]. Eftersom 
syftet med studien var att undersöka självskattad aktivitetsbalans och självupplevd stress 
bland arbetsterapeutstudenter samt jämföra olika variabler ansågs en kvantitativ metod mest 
lämplig.  
 
Ett bekvämlighetsurval användes för att rekrytera deltagare till studien. Genom detta urval 
väljs deltagare utifrån ett visst sammanhang som i detta fall är arbetsterapeutstudenter som 
studien syftar till att undersöka. Detta urval är ett tidsbesparande men en nackdel är att 
urvalet inte är ett slumpmässigt som innebär att alla i populationen har lika stor chans att bli 
valda, vilket leder till svårigheter att generalisera resultatet [36].  I en enkätundersökning kan 
urvalet vara förhållandevis stort som kan bidra till generalisering. Fördelar med 
enkätundersökning är att det ger respondenterna tid att besvara på frågorna i lugn och ro samt 
att det är en tidsbesparande och kostnadseffektiv datainsamlingsmetod. Nackdelarna kan vara 
att det inte finns möjlighet att ställa följdfrågor som skulle kunna innebära fördjupning av ett 
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fenomen [38].  
 
I studien använder sig författarna av standardiserade instrumentet OBQ och ett eget utformat 
formulär om stress. Mätinstrumenten består av flera frågor som tillsammans undersöker ett 
visst fenomen, i detta fall aktivitetsbalans och stress. OBQ är ett mätinstrument som mäter 
upplevelsen av aktivitetsbalans och har tidigare använts i vetenskapliga studier [6,26,30]. 
Instrumentet har utvärderats och visat sig ha hög reliabilitet samt validitet [26]. OBQ och har 
därför valts att användas i denna studie som bland annat syftar till att mäta upplevelsen av 
aktivitetsbalans. Författarna valde att ta bort tre av frågorna ur instrumentet eftersom frågorna 
inte kändes relevanta för studiens syfte. Ändringar som gjordes var även att författarna lade 
till “jag har balans” respektive “jag är nöjd” i påståendena efter pilottestet, detta kan ha 
påverkat reliabiliteten och validiteten i instrumentet vilket kan ha varit en svaghet i studien. 
Genom att ta bort frågor ur ett standardiserat instrument kan det resultera i att hela fenomenet 
inte fångas upp. Därför valde författarna att testa den interna konsistensen med cronbach 
alpha som påvisade god reliabilitet [36].  
 
Gällande frågorna om stress valdes ett eget utformat formulär då inga relevanta 
standardiserade instrument hittades som passade in på studiens syfte. Frågorna om stress i 
enkäten utformades med hjälp av tre vetenskapliga artiklar [1,14,15] som belyser olika 
stressorer hos arbetsterapeutstudenter. Det finns en stor risk med att utforma ett eget formulär 
då det innebär ett omfattande arbete samt risken för att det kan bli fel är stor [36]. Detta 
diskuterades mellan författarna som kom fram till att genom att mäta den interna 
konsistensen kunde formuläret reliabilitet påvisas och resulterade i en god intern konsistens. 
Fördelarna med ett eget utformat formulär är att frågorna kan utformas utifrån syftet med 
studien.  
 
I utformningen av enkäten valde författarna att göra de demografiska frågorna obligatoriska 
samt resterande som icke obligatoriska. Detta för att deltagaren ska ha möjlighet att inte svara 
om påståendet/frågan uppfattas som känslig eller av annan anledning. Frågan angående stress 
över sin ekonomi skulle kunna vara en fråga som upplevdes extra känslig vilket författarna 
tog hänsyn till och var därför ej obligatorisk att svara på. I informationsbrevet som medföljde 
fick deltagarna information om att besvarad enkät innebar ett samtycke och konfidentialitet i 
största möjliga mån utlovades. Vid en enkätutformning är det viktigt att ta hänsyn till etiska 
ställningstaganden vilket författarna gjort [40]. 
 
Vid datainsamlingen användes olika Facebook grupper för arbetsterapeutstudenter vid ett 
universitet i centrala Sverige, vilket ansågs vara det mest effektiva sättet att få relevanta 
deltagare till studien. Fördelarna med att använda Facebook grupper för 
arbetsterapeutstudenter kan vara det är en stor och lättillgänglig plattform. Nackdelarna skulle 
kunna vara att flera av studenterna inte använder sig av plattformen samt att inlägget 
försvinner i flödet. Urvalet i studien kan vara representativt och kan generaliseras till den 
berörda populationen. En svaghet med studien är att den genomförts på ett specifikt 
universitet i centrala Sverige vilket innebär att generalisering till andra populationer i Sverige 
samt inom andra kulturer ej är möjligt. Ett större urval i ett större geografiskt område behövs 
för att det ska vara möjligt [36].  
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6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet i studien påvisade en negativ korrelation mellan självskattad aktivitetsbalans och 
självupplevd stress hos arbetsterapeutstudenter. I jämförelsen mellan terminerna gällande 
framkom det att termin 1 hade högst skattad aktivitetsbalans respektive lägst självupplevd 
stress. Statistisk signifikant skillnad gällande aktivitetsbalans identifierades mellan könen, 
deltagare som har barn boende hemma respektive inte har samt mellan åldersgrupperna. 
Majoriteten av arbetsterapeutstudenterna som deltog använde sig av strategin att planera, 
prioritera och skapa en struktur på vardagen för att bibehålla sin aktivitetsbalans.   
 

6.2.1 Korrelationen mellan självskattad aktivitetsbalans respektive självupplevd stress  
Resultatet påvisade en negativ korrelation mellan arbetsterapeutstudenters självskattade 
aktivitetsbalans och självupplevda stress, vilket tidigare studier har identifierat inom andra 
målgrupper och med olika val av instrument [7,8,15,18]. Polit & Beck [37] beskriver att en 
negativ korrelation innebär att ett högt värde på ena variabeln hänger ihop med ett lågt värde 
på andra variabeln. Vilket innebär i detta fall att högre självskattad aktivitetsbalans innebär 
lägre självskattad stress och tvärtom. 
Det finns olika förklaringar varför en obalans av vardagens aktiviteter kan leda till stress. 
Wagman [5] beskriver att en balans mellan aktivitetsområdet arbete, lek, sömn och vila krävs 
för att bibehålla aktivitetsbalans i vardagen. Vidare redogörs vikten av att utföra aktiviteter 
med olika karaktär som sociala, mentala, fysiska samt återhämtning. Om en obalans uppstår 
mellan aktivitetsområdena med olika karaktär kan detta vara en av förklaringarna till ökad 
självupplevd stress. En annan förklaring till stress kan vara att tiden inte räcker till för 
önskade aktiviteter i vardagen [5].  Om människan upplever en hög stressnivå kan kognitiva 
förmågor påverkas och leda till svårigheter att ta initiativ, planera samt genomföra dagliga 
aktiviteter [27,35].  
En anledning till att korrelationen ligger på en medium nivå kan bero på att aktivitetsbalans 
och stress är en subjektiv upplevelse och varje människa hanterar och påverkas av dessa 
fenomen på olika sätt [1,22]. En begränsning med denna studie är att bakomliggande aspekter 
till obalans av aktiviteter och stress inte framkommer vilket exempelvis skulle kunna vara 
studierelaterade eller personliga aspekter.  Det är möjligt att dessa studierelaterade eller 
personliga aspekter skulle kunna ha påverkat korrelationsnivån i studien.  
I svenska samhället är stress ett aktuellt fenomen som ökar, vilket påverkar antalet 
sjukskrivningar och välmående hos många människor [31]. Författarna anser att i dagens 
samhälle ställs höga krav på människan gällande utbildning och jobb parallellt med familjeliv 
och sociala livspusslet. Genom att se ett samband mellan aktivitetsbalans och stress menar 
författarna på att en djupare förståelse och helhet över hur en balans av aktiviteter är centralt 
för välmående och hälsa i vardagen.  
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6.2.2 Aktivitetsbalans och stress i de olika terminerna  
I studien skattade termin 1 högst aktivitetsbalans respektive lägst självupplevd stress, detta 
resultatet var överraskande för författarna då studier [1,3] påvisat att första året på 
universitetet ofta bidrar till ökad stressnivå då många nya utmaningar ska hanteras. Eftersom 
termin 1 endast studerat under cirka två månaders tid när undersökningen ägde rum tror 
författarna kan ha påverkat resultatet. Akademiska stressorer som innefattar studier, 
förväntningar och tidshantering har rapporterats vara lägre hos läsår ett jämfört med två och 
tre vilket kan vara en bidragande faktor till lägre självskattad stress [1]. En påverkande faktor 
kan vara att börja på universitet kan ses som en positiv händelse och kan upplevas som 
positiv stress, vilket i sin tur kan bidra till lägre självskattad stress [34]. Den låga 
självupplevda stressen kan ha bidragit till den höga självskattade aktivitetsbalansen i termin 
1.  
Ett statistisk signifikant test kan endast utföras på högst tre variabler, därför valde författarna 
att jämföra terminerna i de olika läsåren [36]. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde 
utläsas mellan terminerna självskattade aktivitetsbalans och självupplevda stress. Det har 
påvisats att stress stannar på en hög nivå hela studietiden vilket kan vara en bidragande faktor 
till att det inte var så stora skillnader mellan terminerna [1].  
 

6.2.3 Demografiska variabler i förhållande till aktivitetsbalans och stress  
Resultatet i studien påvisade en skillnad gällande självskattad aktivitetsbalans mellan kvinnor 
och män vilket inte överraskade författarna. En bakomliggande orsak skulle kunna vara att 
kvinnor i större utsträckning än män har visat sig ha komplexa aktivitetsmönster med flera 
parallella aktiviteter att hantera i sin vardag [10]. Detta resultat skiljer sig från Wagmans & 
Håkanssons studie [6] där ingen signifikant skillnad framkom mellan könen. I påståendet 
“Jag har balans mellan att göra saker för min egen skull och för andras skull” fanns en 
signifikant skillnad, där kvinnorna skattade lägst. Två tidigare studier [7,8] har påvisat 
liknande resultat att en obalans mellan att göra saker för sin egen skull och för andras skull 
varit en bidragande orsak till obalans i vardagen bland kvinnor.  
I frågan “Har du under den senaste månaden känt dig stressad över att tiden inte räcker till för 
fritidsaktiviteter?” framkom en signifikant skillnad mellan könen, där kvinnorna skattade 
lägst. Kvinnor beskrivs kunna uppleva höga stressnivåer om inte energi finns för att utföra 
hushållssysslor och fritidsaktiviteter, vilket överensstämmer med resultatet i studien [7].  
Resultatet gällande självskattad aktivitetsbalans mellan deltagare som har barn boende 
hemma respektive inte har framkom en signifikant skillnad. Två studier [6,18] stödjer detta 
resultat där deltagare som hade barn boende hemma skattade en lägre aktivitetsbalans jämfört 
med dem utan barn. Att ha barn leder ofta till att flera aktiviteter ska koordineras i vardagen 
och mycket tid som läggs på barnen leder till att föräldrarnas fritidsaktiviteter får stå åt sidan 
och på så sätt hindras aktivitetsbalansen [19].   

 
Genom studien framkom det att mellan åldersgrupperna gällande aktivitetsbalans fanns en 
skillnad där deltagare mellan 20-25 år skattad högre aktivitetsbalans jämfört med deltagare 
26-57 år. En orsak till lägre självskattad aktivitetsbalans av deltagare 26-57 år skulle kunna 
vara att medelålders vuxna ofta är i en utmanande period och att flera har barn att ta hand om 
och ibland även åldrande föräldrar. Detta kan bidra till stress och en obalans av vardagens 
aktiviteter. Vidare framkom det att unga vuxna ofta har många krav som att skapa karriär, 
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bilda familj samt upprätthålla relationer, vilket kan begränsa tiden för önskade aktiviteter i 
vardagen, detta är dock inget som stödjer resultatet i den aktuella studien då unga vuxna 
skattade en högre aktivitetsbalans [18]. 
 

6.2.4 Strategier för att bibehålla aktivitetsbalans  
Den mest frekventa strategin för att bibehålla aktivitetsbalans var planering, prioritering och 
skapa struktur på vardagen. Litteraturen beskriver att meningsfulla aktiviteter är individuellt 
men kan innebära att utföra sociala och fysisk aktivitet, återhämta sig samt att ha en struktur 
på vardagen vilket tyder på likheter från studiens resultat [28]. Resultatet kan kopplas 
samman med Schmidt och Hansson [29] studie som beskrivs att strategier forskarstudenter 
använder sig av för att bibehålla välmående och balans i vardagen var exempelvis fysisk 
aktivitet, planering och egenvård. Författarna blev inte förvånade över att planering, 
prioritering och struktur samt fysisk aktivitet var de två vanligaste strategierna. Dock var det 
förvånande att så få använde sig av strategin egentid men det kan vara på grund av att egentid 
kan innebära olika saker för den enskilda individen.  
 

7. Slutsats och vidare forskning  
Resultatet i studien påvisade en korrelation mellan självskattad aktivitetsbalans och 
självupplevd stress hos arbetsterapeutstudenter. I termin 1 redovisades den högst 
självskattade aktivitetsbalansen respektive lägst självupplevda stressen. Inom de 
demografiska områdena kön, ålder och deltagare med barn boende hemma respektive inte har 
framkom en statistisk signifikant skillnad. Ur genusperspektiv behövs mer forskning gällande 
aktivitetsbalans och stress samt att undersöka ett större geografiskt område med ett större 
urval för att kunna generalisera resultatet. Det hade varit intressant att undersöka 
bakomliggande faktorer i en studie om korrelationen mellan aktivitetsbalans och stress. I 
vidare forskning hade det varit intressant att göra en kvalitativ forskning där bakomliggande 
faktorer enklare skulle kunna identifieras och bidra till ett fördjupat perspektiv och 
människors erfarenheter. 
 

8. Arbetsterapipraxis 

Resultatet från studien skulle kunna vara användbart för arbetsterapeuter genom att få en 
fördjupad kunskap om aktivitetsbalans som är ett centralt begrepp inom arbetsterapi. Hur 
aktivitetsbalans påverkar människan i det dagliga livet samt hur begreppet kan kopplas till 
stress. Arbetsterapeutstudenter generellt kan genom denna studie ta med sig kunskap om 
detta ut i det kliniska arbetet med klienter [16]. I arbete med klienter kan det vara av vikt för 
arbetsterapeuten att ta hänsyn till hur balansen ser ut mellan att utföra saker för sin egen skull 
respektive för andras skull samt se över tiden för att utföra fritidsaktiviteter i vardagen då 
dessa påståenden var lågt skattade hos kvinnor i medelåldern och för personer som har barn 
boende hemma. 
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Bilaga 1, enkätformulär 
 
1.Kön  

◻ Man       

◻ Kvinna       

◻ Ickebinär 

 

2. Hur gammal är du?   
____________________________ 

 

3. Vilken termin studerar du?   

◻ Termin 1  

◻ Termin 2   

◻ Termin 3 

◻ Termin 4 

◻ Termin 5 

◻ Termin 6 

 

4. Har du barn boende hemma?   

◻ Ja 

◻ Nej 

 

5. Jobbar du utanför dina studier?  

◻ Ja, några timmar i veckan 

◻ Ja, halvtid 

◻ Ja, heltid 

◻ Nej 

 

Aktivitetsbalans: Fråga 6-15 kryssa för det alternativ som passar bäst in på dig  

 

Aktivitetsbalans definieras som att ha rätt mängd och variation av aktiviteter i vardagen. 

 

6. Jag har balans mellan att göra saker för min egen skull och för andras skull  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 
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◻ 5= Instämmer helt 

 

 

7. Jag har balans mellan att göra saker ensam och tillsammans med andra 

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

8. Jag har balans mellan saker jag måste göra och saker jag vill göra  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

9. Jag har tid att göra saker jag verkligen vill göra 

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1=Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

10. Jag har tillräckligt med tid att göra sådant jag måste göra  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

11. Jag har balans mellan arbete, hemmasysslor, fritid, vila och sömn 

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 
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◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

12. Jag har balans mellan fysiska, sociala, mentala och vilsamma aktiviteter 

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

13. Jag är nöjd med den tid som jag lägger på olika aktiviteter i vardagen  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

14. Jag är nöjd med antalet aktiviteter som utförs under en vanlig vecka  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

15. Jag är nöjd med den tid som jag lägger på vila, återhämtning och sömn 

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

Stress i vardagen: Fråga 16-21 kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig  

 

16. Har du under den senaste månaden känt dig stressad på grund av studier? 
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◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

17. Har du under den senaste månaden känt dig stressad över att tiden inte räcker till för fritidsaktiviteter? 

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

18. Har du under den senaste månaden känt dig stressad över hushållssysslor?  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

19.Har du under den senaste månaden känt dig stressad över din ekonomi?  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 

 

20. Har du under den senaste månaden känt dig stressad över din sömn/vila?  

◻ 0= Tar helt avstånd 

◻ 1= Tar mycket avstånd 

◻ 2= Tar delvis avstånd 

◻ 3= Instämmer delvis 

◻ 4= Instämmer mycket 

◻ 5= Instämmer helt 
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21. Om du upplevt sämre aktivitetsbalans har du gjort något för att förbättra den? Och i sådana fall vad har du 
gjort då?  


