Kvartalsenkät
Mars 2013
Stress, arbetsliv och hälsa

Arbets- och miljömedicin
Lund

Du når oss på adressen:

Arbets- och miljömedicin
Alwallhuset, Barngatan 2A
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 LUND

Telefon:

Kai Österberg, psykolog
Njördur Viborg, psykolog

046-17 72 92
046-17 31 72

Expedition:

Lisbeth Prahl

046-17 72 91

E-post:

kai.osterberg@med.lu.se
njordur.viborg@med.lu.se
lisbeth.prahl@med.lu.se

6037401337

Tänk på följande när du fyller i enkäten:

)
)
)

)
)
)

Räkna med att det tar c:a 15 minuter att besvara enkäten.
Läs noga instruktionen i rubriken för varje grupp av frågor
så att du förstår syftet med frågorna och hur du skall svara på dem.
Alla frågor bör besvaras. Försök att alltid välja något av svarsalternativen på varje fråga i formuläret. Välj det svarsalternativ som kommer
närmast din uppfattning även om du inte tycker att något av
alternativen stämmer helt perfekt.
Svara spontant! Du bör inte fundera för länge på var fråga.
Titta inte bakåt! En del frågor kan tyckas vara upprepningar av
tidigare frågor. Bry dig inte om detta utan svara alltid spontant på
varje ny fråga.
Kryssa bara i en enda ruta som svar på varje fråga (om inget
annat anges).
Vi vill ha ditt svar senast den 22 mars.

" Formuläret läses in optiskt, det är därför viktigt att markera tydligt inom
rutorna, t ex så här 7 och att använda blå eller svart kulspetspenna!

" Om du ångrar dig efter att du kryssat i en ruta, fyll den felaktigt ikryssade
rutan helt  och sätt ett nytt kryss i rätt ruta 7.

" Försök skriva siffror enligt mallen: 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9
Tack för din medverkan!

4148401338

-

Datum för ifyllandet:
1.

-

Vilken är din nuvarande sysselsättning?
Du kan ange flera alternativ, men inte mer än 100% totalt.

Yrkesarbetar (eller är egen företagare),
ange procent av heltid:

% av heltid

Studerar, ange procent av heltid:

% av heltid

Föräldraledig/tjänstledig,
ange procent av heltid:

% av heltid

Arbetsmarknadsåtgärd
Arbetslös, ange procent av heltid:

% av heltid

Förtidspensionerad, sjukpensionerad

Om du f n inte yrkesarbetar utan
studerar, bör du svara på enkätens
frågor om arbete, arbetskamrater
etc som om det gällde dina
studier och din studiemiljö.

Om du f n inte yrkesarbetar alls
utan är arbetslös, sjukskriven,
föräldraledig eller liknande, bör
du svara på enkätens frågor om
arbete, arbetskamrater etc som
du tror att du skulle ha besvarat
dem när du senast var i arbete.

Långtidssjukskriven (mer än 1 månad)
Annat, vad?

2. Har du en chef och/eller arbetskamrater?
Om du är t ex egenföretagare eller småföretagare har du förmodligen ingen chef och kanske
inte heller några arbetskamrater.
Jag har både en chef och arbetskamrater
Jag har en chef men inga arbetskamrater
Jag har arbetskamrater men ingen chef
Jag har ingen chef och inga arbetskamrater
Instämmer
fullständigt

Instämmer
inte alls

3.

De flesta av mina mål i livet rör
mitt arbete.

1

2

3

4

5

6

7

Kryssa lämplig ruta mellan 1 och 7.
En av de minst
viktiga sakerna
i mitt liv

4.

Hur viktigt är arbetet i ditt liv?

1

En av de mest
viktiga sakerna
i mitt liv
2

Kryssa lämplig ruta mellan 1 och 7.
3017401332
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3

4

5

6

7

1.

Fördela 100 poäng genom att ange hur betydelsefulla följande områden är i ditt liv för närvarande.

a.

Fritid (t ex hobbies, sport, rekreation,
umgänge med vänner)..................................

b.

Samhälle (t ex frivilliga organisationer,
fackföreningar, politiska organisationer)......

c.

Arbete...........................................................

d.

Religion........................................................

e.

Familj...........................................................

f.

Studier..........................................................
SUMMA:

l 0 0

Kontrollera att summan blir 100!

2.

Mycket sällan
eller aldrig

Ganska
sällan

a. Är du nöjd med kvaliteten på det
arbete du gör?
b. Är du nöjd med den mängd arbete
du gör?
c. Är du nöjd med din förmåga att
lösa problem i arbetet?
d. Är du nöjd med din förmåga att
upprätthålla ett gott förhållande
till dina arbetskamrater?
Har du inga arbetskamrater,
svara inte på fråga d.

3264401336
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Ibland

Ganska
ofta

Mycket ofta
eller alltid

1. Har din situation på arbetet förändrats
positivt eller negativt senaste månaderna?

Ja, i hög grad positivt
Ja, i viss grad positivt
Nej, ingen nämnvärd förändring
Ja, i viss grad negativt
Ja, i hög grad negativt

Om du svarat "ja" ovan, beskriv gärna på vilket sätt din situation på arbetet har förändrats.

2. Har ditt privatliv förändrats positivt eller
negativt senaste månaderna?

Ja, i hög grad positivt
Ja, i viss grad positivt
Nej, ingen nämnvärd förändring
Ja, i viss grad negativt
Ja, i hög grad negativt

Om du svarat "ja" ovan, beskriv gärna på vilket sätt ditt privatliv har förändrats.

8499401331
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Frågorna nedan handlar om olika upplevelser, beteenden och besvär som man kan få till exempel
efter en tids stress. Syftet med frågorna är att ge oss en ungefärlig bild av din aktuella form, så som
du upplever den själv.
- Försök att besvara alla frågorna så gott du kan.
- Kryssa bara i en ruta per rad.
OBS! Om du inte har någon chef och/eller arbetskamrater, svara "Inte alls" på sådana frågor (nr 8,
9 och 14)

Hur mycket har du under senaste månaden känt av eller lagt märke till följande:

Sömn och återhämtning

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

1. Svårigheter att somna?
2. Upprepade uppvaknanden eller störd/orolig sömn?
3. För tidigt (slutligt) uppvaknande och/eller för lite sömn
(ej utsövd)?

Avgränsning mellan arbete och fritid
4. Att arbetet tar så mycket energi att du förlorar orken
att ta itu med saker som behöver göras därhemma?
5. Att problem på arbetet gör dig irriterad därhemma?
6. Svårigheter att koppla av på fritiden pga ständiga
tankar på arbetet?
7. Svårigheter att sova pga ständiga tankar på arbetet?
Gemenskap och socialt stöd på arbetsplatsen
8. Bristande stöd och/eller hjälp av dina närmaste
arbetskamrater?
9. Bristande stöd och/eller hjälp av din närmaste chef?

9474401335
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Kontroll över arbetsuppgifterna eller egen förmåga

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

Lite

En hel del

Mycket

Inte alls

10. Att du börjat tappa kontrollen över dina arbetsuppgifter?
11. Att du börjat förlora din entusiasm/glädje för arbetsuppgifterna?
12. Att du börjat känna dig mindre effektiv i att sköta dina
arbetsuppgifter?
13. Att du fått svårare att fatta beslut i arbetet?
14. Att du fått sämre tålamod eller ork för samarbete med
arbetskamraterna?

Privatliv och fritidsaktiviteter
15. För lite tid till umgänge med vänner och bekanta?
16. Nedsatt ork eller lust till umgänge med vänner och bekanta?
17. Nedsatt ork eller lust till dina vanliga fritidsintressen?

Hälsobesvär
18. Hjärtklappning eller obehagskänsla i hjärttrakten
(t ex tryck över bröstet)
19. Ljud- eller ljuskänslighet
20. Försämrat närminne
21. Försämrad koncentrationsförmåga eller förvirring
22. Yrsel, ångest eller oro
23. Svår trötthet/energibrist som inte minskar efter vila
24. Otålighet
25. Brusar upp (blir irriterad) för småsaker
26. Tar illa vid dig för småsaker (t ex haft nära till gråten)
27. Känslor av hopplöshet eller maktlöshet
28. Känner dig initiativlös

0142401338
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1. Har du nu känt dig psykiskt och/eller fysiskt
utmattad under mer än två veckor?

Nej

Ja

Om Nej, gå vidare till nästa
sida (sida 9).
2. Anser du att denna utmattning beror på att du
varit utsatt för stress under lång tid, dvs att du
varit utsatt för stor påfrestning eller upplevt dig
pressad under 6 månader eller mer?

Nej

Ja

3. Har du under de senaste två veckorna upplevt:
a) Koncentrations- eller minnessvårigheter?

Ja

Nej

b) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav
eller göra saker under tidspress?

Ja

Nej

c) Att du varit känslomässigt lättrörd eller
lättirriterad?

Ja

Nej

d) Problem med sömnen?

Ja

Nej

e) Att du känt dig kroppsligt svag eller
lättare blir uttröttad?

Ja

Nej

f) Kroppsliga besvär som smärtor/värk, ont i
bröstet, hjärtklappning, besvär från mage
eller tarm, yrsel eller ökad ljudkänslighet?

Ja

Nej

4. Har ovanstående besvär (fråga 1-3) påtagligt
försämrat ditt välbefinnande och/eller din
funktionsförmåga (arbetsförmåga, familjeliv,
fritidsaktiviteter eller andra viktiga avseenden)?

Ja, i allra högsta grad
Ja, något
Nej, inte alls

1152401330
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Här nedan beskriver vi ett antal tillstånd som alla kan uppleva då och då. Var god fyll i, i vilken mån dessa
upplevelser vanligtvis förkommer hos dig under större delen av din dagtid.
Nästan
aldrig

0

Kryssa lämplig ruta från 0 (nästan aldrig) till 6 (nästan alltid).

1

2

1. Jag känner mig trött.
2. Jag känner mig pigg.
3. Jag känner mig fysiskt utmattad.
4. Jag känner att jag fått nog.
5. Jag känner mig full av energi.
6. Mina "batterier" är "uttömda".
7. Jag känner mig alert.
8. Jag känner mig utbränd.
9. Jag känner mig mentalt trött.
10. Jag känner att jag inte orkar gå upp
på morgonen.
11. Jag känner mig aktiv.
12. Jag känner mig dåsig.
13. Jag är spänd.
14. Jag känner mig avspänd.
15. Jag känner mig rastlös.
16. Jag känner en stark inre spänning.
17. Jag känner mig för trött för att tänka.
18. Jag har svårt att koncentrera mig.
19. Jag känner mig trögtänkt.
20. Jag kan inte tänka klart.
21. Det är svårt för mig att tänka på
komplicerade saker.
22. Jag känner mig splittrad i tankarna.

6855401335
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3

4

5

Nästan
alltid

6

Avsikten med följande frågor är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du
försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna.
Frågorna innehåller en rad olika påstående om hur man kan må i olika avseenden. Påståendena
uttrycker en rad olika grader av obehag, från frånvaro av obehag till maximalt uttalat obehag.
Markera det svarsalternativ från 0 till 6, som du tycker bäst stämmer med hur du mått de senaste två
veckorna. Svarsalternativen som inte har text är mellanting av alternativen ovanför och under.
1. Koncentrationsförmåga
Här ber vi dig ta ställning till din förmåga att hålla tankarna samlade och koncentrera dig. Tänk
igenom hur du fungerar vid olika sysslor som kräver olika grad av koncentrationsförmåga, t ex
läsning av komplicerad text, lätt tidningstext och TV-tittande.
0 Jag har inte svårt att koncentrera mig utan läser, tittar på TV och för samtal som vanligt.
1
2 Jag har ibland svårt att hålla tankarna samlade på sådant som normalt skulle fånga min uppmärksamhet.
3
4 Jag har ofta svårt att koncentrera mig.
5
6 Jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting.

2. Minne
Här ber vi dig beskriva din förmåga att komma ihåg saker. Tänk efter om du har svårt att komma
ihåg namn, datum eller vardagliga ärenden.
0 Jag kommer ihåg namn, datum och ärenden jag ska göra.
1
2 Det händer att jag glömmer bort sådant som inte är så viktigt men om jag skärper mig minns jag för det mesta.
3
4 Jag glömmer ofta bort möten eller namnen på personer som jag känner mycket väl.
5
6 Jag glömmer dagligen bort betydelsefulla saker eller saker som jag skulle gjort.

3. Kroppslig uttröttbarhet
Frågan gäller hur du har det med din fysiska ork. Känner du dig t ex mer fysiskt trött än vanligt
efter vardagliga sysslor eller någon form av kroppsansträngning?
0 Jag känner mig som vanligt och utför fysiska aktiviteter som ingår i vardagen eller tränar som jag brukar.
1
2

Jag känner att fysiska ansträngningar är mer tröttande än normalt men rör mig ändå som vanligt i
det avseendet.

3
4

Jag har svårt att orka med kroppsansträngning. Det fungerar så länge jag rör mig i normal takt men jag
klarar inte att öka takten utan att bli darrig och andfådd.

5
6 Jag känner mig mycket svag och orkar inte ens att röra mig kortare sträckor.
0894401332
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4. Uthållighet
Här vill vi att du tänker efter hur din uthållighet är och om du blir lättare psykiskt trött än vanligt i
olika vardagliga situationer.
0 Jag har lika mycket energi som vanligt. Jag har inga särskilda svårigheter att genomföra mina
vardagliga sysslor.
1
2 Jag klarar av att genomföra vardagliga sysslor men det går åt mer energi och jag blir fortare
trött än vanligt. Jag behöver ta pauser oftare än vanligt.
3
4 Jag blir onormalt trött av att försöka utföra mina vardagssysslor och umgänge med andra människor
tröttar ut mig.
5
6 Jag orkar inte göra någonting.

5. Återhämtning
Här ber vi dig beskriva hur väl och hur snabbt du återhämtar dig psykiskt och fysiskt när du har
blivit uttröttad.
0 Jag behöver inte vila under dagen.
1
2 Jag blir trött under dagen men det räcker med en liten paus för att jag ska återhämta mig.
3
4 Jag blir trött under dagen och behöver långa pauser för att bli piggare.
5
6 Det spelar ingen roll hur mycket jag vilar, det är som om jag inte kan ladda om mina batterier.

6. Sömn
Här ber vi dig beskriva hur du sover. Tänk efter hur god sömnen varit och/eller om du känt dig
utsövd under de senaste två veckorna. Bedömningen skall avse hur du faktiskt sovit, oavsett om du
tagit sömnmedel eller ej.
0 Jag sover gott och tillräckligt länge för mina behov och känner mig för det mesta utvilad när jag vaknar.
1
2 Ibland sover jag oroligare och vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer att jag inte
känner mig utsövd efter en natts sömn.
3
4 Jag sover ofta oroligt eller vaknar under natten och har svårt att somna om. Det händer ofta att jag inte
känner mig utsövd efter en natts sömn.
5
Jag sover oroligt eller vaknar varje natt och har svårigheter att somna om. Jag känner mig aldrig utvilad
6 eller utsövd när jag vaknar.
5044401334
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7. Överkänslighet för sinnesintryck
Frågan gäller om du tycker att något eller några av dina sinnen blivit mer känsliga för intryck
t ex ljud, ljus, dofter eller beröring.
0 Jag tycker inte att mina sinnen är känsligare än vanligt.
1
2 Det händer att ljud, ljus eller andra sinnesintryck känns obehagliga.
3
4 Jag upplever ofta ljud, ljus eller andra sinnesintryck som störande eller obehagliga.
5
6 Ljud, ljus eller andra sinnesintryck stör mig så mycket att jag drar mig undan för att mina sinnen ska få vila.

8. Upplevelsen av krav
Här ber vi dig ta ställning till hur du reagerar på krav som du upplever ställs på dig i vardagen.
Kraven kan komma från omgivningen eller dig själv.
0 Jag gör det jag ska eller vill göra utan att uppleva det som särskilt krävande eller besvärligt.
1
2

Vardagliga situationer som jag tidigare hanterat utan särskilda problem kan ibland kännas krävande och
orsaka obehag eller få mig att bli lättare stressad än vanligt.

3
4

Situationer som jag tidigare hanterat utan problem känns nu ofta krävande och orsakar ett starkt obehag
eller en stark stress.

5
6 Det mesta känns krävande och jag klarar inte av att hantera det överhuvudtaget.

9. Irritation och ilska
Frågan gäller hur lättirriterad eller arg du känner dig inombords oavsett om du visat något utåt
eller ej. Tänk särskilt efter hur lättväckt din irritation varit ("kort stubin"), i förhållande till vad
som utlöst den, och på hur ofta och hur intensivt du känt dig arg eller irriterad. Om du
överhuvudtaget inte kan känna några sådana känslor, skall du sätta din markering vid 0.
0 Jag känner mig inte särskilt lättirriterad.
1
2 Jag känner mig mer otålig eller lättirriterad än vanligt men det går snabbt över.
3
4 Jag blir lättare arg eller provocerad än vanligt. Ibland förlorar jag fattningen på ett sätt som inte är
normalt för mig.
5
6 Jag känner mig ofta alldeles rasande invärtes och måste anstränga mig till det yttersta för att behärska mig.

8898401334
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Finns det speciella omständigheter som du tror har påverkat dina svar i enkäten? (valfri fråga)
(Du kan kryssa i flera alternativ eller inget alls)
Graviditet
Klimakterium
Smärtor pga sjukdom eller olycka
Annan sjukdom
Störd nattsömn pga buller eller småbarn
Nybliven småbarnsförälder eller svårt att kombinera arbete och föräldraskap
För kort sömnlängd pga sent sänggående
Avsevärt förlängd pendlingstid till arbetet
Nyligen bytt arbetsort/arbetsplats, bostad eller andra betydande familjeomständigheter
Annat, fyll i nedan

Har du synpunkter på enkäten? (valfri fråga)
Hjälp oss gärna att förbättra enkäten genom att här skriva dina synpunkter på vad du tycker borde
ändras.

Tack för din medverkan!
Var vänlig kontrollera att du fyllt i alla sidorna.
8419401333
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Arbets- och miljömedicin i Lund

9151401337

