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Sammanfattning 

Studien hade till syfte att adaptera och validera den multidimensionella stressenkäten Dundee 

Stress State Questionnaire (DSSQ) som mäter stress utifrån 12 skalor som sammanfaller kring 

tre högre dimensioner: uppgiftsfokus, ångest och oro. DSSQ adapteras från originalspråket, 

engelska, till svenska. Tillämpbarheten för den svenska versionen av DSSQ undersöks genom 

att studera enkätens reliabilitet och validitet samt genom att tillämpa enkäten i två olika kontext, 

där två olika typer av uppgifter genomförs, ett arbetsminnestest och en polisstudentövning.  

Sammantaget visade resultatet att den svenska adaptionen av DSSQ har en hög reliabilitet. 

Dock gick det inte att bekräfta att den svenska adaptionen av DSSQ bibehåller samma 

faktormodell som originalversionen av DSSQ. Den statistiska analysen visade att de 

förändringar som identifierats i deltagarnas sinnesstämning delvis stämmer överens med 

tidigare forskning. Slutsatsen är att fler deltagare behövs för att validera faktormodellen hos 

den svenska adaptionen av DSSQ och den svenska adaptionen av DSSQ anses vara tillämpar i 

forskning då den visar på god reliabilitet. 

 

Nyckelord: Dundee Stress State Questionnaire, DSSQ, stress, validera och adaptionsprocess. 

  



Abstract 

The purpose of this study was to adapt and validate the Dundee Stress State Questionnaire 

(DSSQ), which measures stress based on 12 scales that cohere around three higher order 

dimensions: task engagement, distress and worry. DSSQ is adapted from its original language, 

English, to Swedish. The applicability of the Swedish version of DSSQ is tested by studying 

the questionnaire's reliability and validity, and by applying the survey in two different contexts, 

where two different tasks are performed, a work memory task and a police student exam task. 

Overall, the result showed that the Swedish adaptation of DSSQ has high reliability. However, 

it was not possible to confirm that the Swedish adaptation of DSSQ maintained the same factor 

model as the original DSSQ has. The statistical analysis showed the changes identified in the 

participants' moods partly in lines with previous research. The conclusion is that more 

participants are needed to validate the factor model for the Swedish adaptation of DSSQ and 

since the Swedish adaptation of DSSQ shows good reliability, it can be applied in research. 

 

Keywords: Dundee Stress State Questionnaire, DSSQ, stress, validation and adaptation process. 



Förord 

I genomförandet av min masteruppsats involverades en rad olika personer. Jag vill därför rikta 

ett stort tack till Dig som bidragit i denna studie som deltagare, till Umeå polishögskola och 

Luleå tekniska universitet som möjliggjorde datainsamling samt till min handledare Erik Prytz. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min kära familj och mina närmaste vänner som stöttat 

och peppat mig. Tack vare er fick jag den energi som behövdes för att fortsatt hela vägen fram 

till mållinjen. 

Jag hoppas nu att den svenska adaptionen av DSSQ ska komma till användning i forskning som 

genomförs på svensktalande deltagare. Den som är intresserad av att ta del av den svenska 

adaptionen av DSSQ kan kontakta Erik Prytz vid Linköpings universitet för mer information. 
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Inledning 

Stress är ett växande samhällsproblem och vanligt förekomamnde både i arbetslivet och i 

vardagskontext (American Psychological Association, 2012; Herrero, Saldaña, Rodriguez & 

Ritzel, 2012). Upplevd stress kan orsakas av hög arbetsbelastning, exempelvis om uppgifter som 

ingår i arbetet är mycket krävande, sker under tidspress eller sannolikheten för att misslyckas med 

uppgiften är hög. Ett icke fungerande socialt samspel eller den kontext där en uppgift utförs kan 

också vara bidragande faktorer till upplevd stress, exempelvis om det är en farlig arbetsplats, om 

temperatur och bullernivå är hög eller om individen måste arbeta långa skift som blir tröttsamma 

(Matthews, Szalma, Panganiban, & Neubauer, 2013). Stress sker under olika tidsramar. Den kan 

vara akut och ske under en kort intervall, eller vara kronisk vilket innebär att det är ett långvarigt 

tillstånd hos individen (Matthews, Davies, Westerman, & Stammers, 2000). 

För att studera uppgiftsrelaterad stress kan förändringar i individens kognitiva tillstånd mätas med 

subjektiva mätinstrumentet så som en enkät (Matthews m.fl., 2013). Enkäter kan användas för att 

kartlägga individens hälsa, livsakvalité eller tillstånd (Hall m.fl., 2017) samt för att undersöka 

subjektiva stresstillstånd, vilket kan ge indikationer på hur individer anpassar sig till krävande 

uppgifter (Matthews m.fl., 2002). Inom den nutida stressforskningen anses stress vara ett 

multidimensionellt tillstånd som inkluderar motivation, kognition och affekt (Hockey, 1997; 

Matthews m.fl., 1999; Matthews m.fl., 2002) därför måste stress mätas med multidimensionella 

mätinstrument (Matthews m.fl., 1999; Matthews m.fl., 2002). Detta då endimensionella 

mätinstrument exempelvis enkäter som mäter ångest har bidragit till en ökad förståelse kring stress 

men är begränsade eftersom denna typ av mätinstrument inte kan förklara samtliga stresstillstånd 

eller övergångarna mellan olika stresstillstånd (Matthews m.fl., 2013).  

Utifrån denna ståndpunkt utvecklade Matthews m.fl., (1999) Dundee Stress State Questionnaire 

(DSSQ) som mäter tre dimensioner av stress: uppgiftsfokus, ångest och oro (Matthews m.fl., 1999; 

Matthews m.fl., 2002). DSSQ är ett väletablerat mätinstrument då det visat på goda psykometriska 

egenskaper. Bland annat har de skalor som ingår i enkäten visat på hög intern validitet i ett flertal 

kontexter, och valideringsstudier har visat att olika stressprofiler som överensstämmer med de tre 

dimensionerna kan identifieras beroende på uppgiftens karaktär och krav (Matthews m.fl., 2002). 

DSSQ ger en omfattande mätning av stress som saknas i andra enskilda subjektiva mätinstrument 
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(Matthews m.fl., 1999). Till följd av denna tillämpningsbarhet har DSSQ översatts till en rad olika 

språk bland annat tyska (Langner m.fl., 2010), hebreiska (Matthews & Zeidner, 2012), japanska 

(Okamura, Tsuda, & Yajima, 2004), ryska (Kamzanova, Matthews & Kustubayeva, 2012) och 

hindi (Tiwari, Singh & Singh, 2009), dock inte till svenska. 

Likt en majoritet av de enkäter som är framtagna i syfte att användas inom forskning är DSSQ 

skrivna i ett engelskatalande land och är således anpassade till dessa kulturer, språk och tilltänkta 

populationer. För att använda DSSQ i andra kulturer, språk eller populationer krävs därför en 

modifiering. Denna modifiering kan åstadkommas genom en adaptionsprocess där mätinstrumentet 

anpassas till den tilltänkta populationens kultur och språk. Att modifiera befintliga mätinstrument 

istället för att skapa ett nytt har flera fördelar. Detta då mätinstrument i regel är väletablerat och 

validerat sedan tidigare. En annan fördel med att modifiera ett mätinstrument är för framtida 

forskning där resultat framtagna med enkäten kan jämföras mellan olika kulturer och populationer. 

För att säkerställa att mätinstrument som adapterats har en hög validitet och reliabilitet är det av 

vikt att mätinstrumentet valideras. Genom att tillämpa en adaptionsprocess och validering kan det 

undersökas om den modifierad enkät mäter samma koncept som ursprungsenkäten (Hall m.fl., 

2017).  

Syfte och Frågeställningar 

Denna studie har till syfte att översätta och anpassa den engelska orginalverisonen av DSSQ till 

svenska genom att genomföra en adaptionsprocess. De psykometriska egenskaperna hos den 

svenska versionen av DSSQ ska sedan valideras genom att studera enkätens reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten undersöks genom att tillämpa Cronbachs alfa, detta för att fastställa 

enkätens mätsäkerhet. Enkätens validitet undersöks med konfirmatorisk faktoranalys (CFA) för att 

undersöka om den svenska versionen bibehåller samma faktormodell som originalversionen av 

DSSQ. För att undersöka om den svenska variationen av DSSQ är tillämpbar i olika svenska 

kontext ska enkäten användas vid två olika typer av uppgifter. Data insamlad från dessa tillfällen 

ska analyseras med en mixad-metod ANOVA för att studera om det finns signifikanta skillnad i 

deltagarnas sinnesstämning före och under genomförandet av en uppgift. Det ska även undersökas 

om de olika uppgifterna bidrar till olika förändringar i deltagarnas sinnesstämning. 
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Bakgrund 

Redan under 1300-talet användes termen stress och syftade till lidande, strapats och motgång. 

Under 1600-talet förekommer termen inom fysiologin och det är under 1800-talet som termen 

börjar användas inom medicinforskning för att beskriva en form av ohälsa (Lazarus & Folkman, 

1984). Hans Selye, definierade 1936 stress som den försvarsreaktionen som består av fysiologiska 

reaktionsmönster som identifierats hos individer som utsatts för stora yttre påfrestningar 

(stressorer) (Lazarus & Folkman, 1984). Det är efter Selyes publikation som termen stress 

populariserades (Rom & Reznick, 2015) och har sedan dess blivit vanligt förekommande begrepp 

i vardagen. Det råder dock en otydlighet i vad som menas med stress då definitionerna varierar. 

Likaså varierar vad som definieras som en stressor och studier visar på motstridiga resultat rörande 

hur individer reagerar på en viss typ av stressor exempelvis att en stressor kan öka prestationen 

medan det i andra studier har rapporterats att samma stressor sänker prestationen (Matthews m.fl., 

2000). Upplevelsen av en stressor varierar mellan individer men också hos individen. Det en 

individ upplever som en stressor i en kontext behöver inte nödvändigtvis upplevas som en stressor 

i en annan kontext, vilket kan vara beroende av den kontroll som individen upplever att den har i 

situationen (Matthews m.fl., 2000). Lazaurus och Folkman (1984) menade att stressorer kan vara 

en händelse i livet, ett stimuli eller någon form av betingelser som orsakar spänning hos individen. 

Det anses vara allmänt känt att stress och andra emotionstillstånd kan sammankopplas med 

fysiologiska reaktioner hos individen, exempelvis emotionen ångest kopplas samman med ökad 

hjärtfrekvens. Till följd av detta har mycket av den experimentella stressforskning fokuserat på att 

skapa förståelse rörande akut stress genom att studera stressorer som individer utsätts för 

exempelvis sömnbrist eller oljud samt studerat vilka reaktioner detta skapar hos individen 

(Matthews m.fl., 2000).  

Två traditionella teorier som försöker förklara samspelet mellan emotion och fysiologiska 

förändringar hos individen är James-Langes teori och Cannon-Bard teori (Matthews m.fl., 2000). 

James-Langes teori utgår från att emotion är den tolkning som individen gör av de kroppsliga 

förändringar som sker på grund av stimuli från omgivningen. Det sker först en kroppslig reaktion 

och sedan skapas en emotion som en reaktion på denna kroppsliga förändring (Coleman & Snarey, 

2011). Utifrån James-Langes teori upplever individen sig som ledsen efter observationen att tårar 

rinner ner för kinden (Matthews m.fl., 2000). Cannon (1927) ställde sig kritisk till James-Langes 
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teori och utvecklade Cannon-Bard teorin där emotion och kroppsliga förändringar anses vara en 

reaktion som sker på grund av neurologiska signaler som skickas från thalamus. Därför sker också 

både emotion och kroppsliga förändringar parallellt (Dror, 2014).  

De teoretiska perspektiven inom den nutida forskningen av stress har genomgått stora förändringar 

(Matthews, 2016). Där dagens kognitiva modeller av stress förkastar de traditionella teorierna om 

emotion och menar att det är översimplifierade, vilket blir tydligt då de inte kan redogöra för det 

motsägelser som tidigare stressforskning visar (Matthews m.fl., 2000). Istället för att studera stress 

som en reaktion av externa stressorer ses emotionella förändringar och andra symtom av stress som 

ett resultat av den interaktion eller överföring som sker mellan individen och miljö. Denna process 

är dynamisk och ständigt pågående där individen tolkar och försöker förstå sin omgivning samt 

hantera de externa krav som finns (Matthews, 2016). Det är dock av vikt att nämna att om än stress 

studeras som en dynamisk process istället för en enkel respons är det troligt att en del av individens 

bedömningar som resulterar i upplevd stress sker omedvetet. Det är därför troligt att det finns flera 

processystem som bidrar till emotionella tillstånd (Matthews m.fl., 2000). En teori som på sin tid 

var banbrytande och som har stort inflytande på den nutida stressforskningen är Lazarus och 

Folkman (1984) transaktionsteori där de menar att stress inte är en given del av ett stimuli utan det 

som orsakar stress är individens egna kognitiva bedömning (eng. appraisal) av ett stimuli, de krav 

som finns i omgivningen samt individens upplevelse av sin förmåga att hantera situationen. Detta 

kan förklara varför ett och samma stimuli kan tolkas olika beroende på individ och kontext.  

Lazarus och Folkman (1984) definierar stress som ”a relationship between the person and the 

environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and 

endangering his or her well-being.” (s.21).  De flesta forskare inom nutida stressforskning 

accepterar denna definition (Matthews m.fl., 2000) och det är denna definition av stress som arbetet 

utgår ifrån. Lazarus och Folkman (1984) definierar också coping som är ett vanligt förekommande 

koncept inom stressforskning. De definierar coping som ”constantly changing cognitive and 

behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing 

or exceeding the resources of the person.” (s.141). Denna definition skiljer sig från andra 

definitioner genom att den fokuserar på transaktionen mellan individ och omgivning, definierar 

coping som en medveten ansträngning där individen samlar sina resurser för att kunna hantera 

http://dod.mtm.se/play/9534_0015.smil#rgn_txt_0015_0015
http://dod.mtm.se/play/9534_0015.smil#rgn_txt_0015_0015
http://dod.mtm.se/play/9534_0015.smil#rgn_txt_0015_0015
http://dod.mtm.se/play/9534_0063.smil#rgn_txt_0063_0002
http://dod.mtm.se/play/9534_0063.smil#rgn_txt_0063_0002
http://dod.mtm.se/play/9534_0063.smil#rgn_txt_0063_0002
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upplevd stress och att definitionen berör hur individen hanterar en händelse vilket kan innebära att 

undvika, acceptera eller minimera upplevd stress.  

Transaktionsteorin 

I Lazarus och Folkman (1984) transaktionsteori delas individens bedömning in i två processer, 

primär bedömning (eng. primary apprasial) och sekundär bedömning (eng. secondary apprasial). 

Dessa två processer likväl som interaktionen mellan individ och omgivning är ständigt pågående. 

Om än namnet primär och sekundär kan uppfattas som att de följer en viss ordningsföljd eller att 

den ena ”primära” är viktigare än ”sekundär” så är detta inte fallet, utan båda är grundläggande 

processer som ske i varierande ordningsföljd.  

I primär bedömning gör individen en bedömning av det som sker vilket kan kategoriseras i en av 

följande tre kategorier; positiv, irrelevant eller stressfull. Om bedömningen är att händelsen är 

irrelevant innebär det att individens välmående inte påverkas, om en händelse bedöms som positiv 

innebär det att välmående bibehålls eller ett ökat välmående för individen. Om en individ gör någon 

av dessa två bedömningar så kommer individen med största sannolikhet inte uppleva stress. 

Bedömningen stressfull kan delas in i tre underkategorier skada/förlust, hot eller utmaning. Om en 

individ redan åsamkat sig någon form av skada exempelvis en sjukdom, försämrat självförtroende 

eller förlorat en närstående klassas det som skada/förlust. Bedömningen hot berör skada eller 

förlust som individen tror kommer att hända men ännu inte skett. Bedömningen utmaning liknar 

hot men till skillnad från hot fokuserar utmaning på de potentiella vinster eller lärdomar som 

individen får ut av situation. De tre underkategorierna av stressfull kan, antingen enskilt eller i en 

kombination med varandra, leda till upplevd stress hos individen (Lazarus & Folkman, 1984).  

Om en händelse bedöms som stressfull eller en utmaning så behöver personen på något vis bemöta 

detta. Bedömningen för vilken reaktion som ska ges sker i den sekundära bedömningen. I sekundär 

bedömning utvärderas vilka möjligheter som finns i situationen och en komplex 

övervägningsprocess av möjliga copingstrategier görs. I övervägningsprocessen analyseras det om 

en strategi eller ett flertal strategier är möjliga att tillämpa, sannolikheten för att strategin uppnår 

vad som förväntas och eventuella konsekvenser som kan uppstå om en viss strategi tillämpas. 

Copingstrategier delas in i två kategorier problem- eller uppgiftsfokuserad coping där individen 
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försöker göra förändringar i den yttre miljön och emotionell coping där individen försöker förändra 

sin egna uppfattning och känslor rörande det som orsakar stress (Lazarus och Folkman, 1984). 

Endler och Parker (1990) anser, utöver de två redan beskrivna copingstrategierna, att undvikande 

coping (eng: avoidence) är den tredje grundläggande kategori som bör inkluderas i 

copingstrategier. Undvikande coping innebär att individen undviker en stressfull uppgift genom att 

fokusera på andra uppgifter, exempelvis se på tv istället för att studera inför en examination eller 

genom att vända sig till andra personer för social stöttning.  

Re-apprasial (omvärdering) är ett annat viktigt koncept i transaktionsteorin. Med omvärdering 

menas att individen som gjort en primär- eller en sekundär bedömning kan omvärdera sin tidigare 

bedömning genom ny information som personen fått från sin omgivning. Där en händelse som 

bedöms som stressfull omvärderas till att bedömas som positiv eller tvärtom. Det finns en 

underkategori som kallas försvars omvärdering, där individen i efterhand gör en ny bedömning av 

en tidigare händelsen där händelsen anses vara mer positiv eller att den skada som individen fått 

bedöms som lindrigare än vad den tidigare bedömts som. Det är utifrån interaktionen mellan 

primär- och sekundär bedömning som stress hos individen kan uppstå exempelvis om kostnaden 

anses vara stor eller om bedömningen görs att individen saknar en acceptabel strategi för att hantera 

händelsen så kommer individen mest troligt uppleva stress (Lazarus & Folkman, 1984).  

 

Figur 1. Illustration av Lazarus & Folkman (1984) Transaktionsteori av M. Bergqvist (personlig 

kommunikation, 6 november 2018).  Undvikande coping är föreslagen av Endler och Parker (1990) därav 

gråmarkerad i illustrationen.  
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Dundee Stress State Questionnaire 

För att kunna mäta stress behövs ett omfattande mätinstrument eftersom stress är en 

flerdimensionellt konstrukt och sammanfaller kring dimensionerna motivation, kognition och 

affekt (Hockey, 1997; Matthews m.fl., 1999; Matthews m.fl., 2002). Därför bör dessa dimensioner 

inkluderas i ett mätinstrument som har till syfte att mäta individens upplevda stress. Utifrån denna 

multidimensionella teoretiska ståndpunkt och avsaknaden av ett omfattande subjektivt 

mätinstrument utvecklades DSSQ (Matthews m.fl., 1999; Matthews m.fl., 2000; Matthews, 2001).  

DSSQ är i ett subjektivt, multidimensionellt mätinstrument för att mäta stress vid genomförandet 

av en uppgift. Enkäten bygger på en faktormodell som urskiljer 11 grundläggande tillståndsfaktorer 

(se tabell 1), även kallade första ordningens faktorer, som sammanfaller kring tre andra ordningens 

faktorer: uppgiftsfokus (eng. task engagement), ångest (eng. distress) och oro (eng. worry) 

(Matthews m.fl., 1999; Matthews m.fl., 2002; Matthews m.fl., 2013). Matthews m.fl., (1999) 

utvecklade DSSQ utifrån Hilgards (1980) ”trilogy of mind” där de tre domänerna affekt, motivation 

och kognition anses vara grundläggande tillstånd hos individen. Därför bör skalor som mäter dessa 

tre tillstånd inkluderas i ett mätinstrument som avser att skapa en omfattande bedömning av 

individens stresstillstånd och för att vidare kunna kartlägga hur dessa tillstånd förhåller sig till 

varandra (Matthews m.fl., 2002). 

Med DSSQ kan förändringar i individens stresstillstånd som sker till följd av uppgift- och 

miljöstressorer mätas. För att mäta detta får individen svara på en enkät före och efter de genomfört 

en uppgift (Matthews m.fl., 2013). I pre-enkät ska individen svara på hur det känns i nuet och i 

post-enkät ska individen svara på hur det kändes under genomförandet av uppgiften. Pre- och 

postenkäten består av fyra delar med 90 frågor i vardera. Affektiva, motivations och kognitiva 

aspekter av stress mäts i enkätens fyra delar. Affekt mäts i den första delen som kallas 

känslotillstånd (eng. mood state), motivation mäts i andra delen som kallas motivation, kognition 

är indelad i två delar, del tre tankesätt (eng. thinking style) och del fyra tankar (eng. thinking 

content). Dessa fyra delar innefattar, utöver skalor framtagen av författarna till enkäten, tidigare 

utarbetade frågor och skalor som är relaterade till stress. Tillsammans mäter de fyra delarna 11 

skalor och varje skala har sju till åtta indikatorer (frågor) som mäter den specifika faktorn 

(Matthews m.fl., 1999; Matthews m.fl., 2002).  
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Tabell 1. Sammanställning av hur första ordningen faktorer (skalorna i DSSQ) sammanfaller under andra 

ordningens faktorer och dimensioner. Samt antalet frågor och exempel på frågor som mäter en vis skala. 

Andra ordningens  

faktorer (dimensioner) 

Första ordningens 

faktorer (Skalor) 

Domäner 

Hilgard (1980) 

Antal 

frågor 

Exempel på fråga i DSSQ 

Uppgiftsfokus Energinivå Affekt   8 Jag känner mig energisk. 

 Ilska/frustration Affekt   5 Jag känner mig arg. 

 Koncentration Kognition   7 Min uppmärksamhet är riktad mot 

andra saker än själv uppgiften. 

 Framgångs- 

motivation 

Motivation   7 Jag vill prestera bättre än de flesta. 

 Inremotivation Motivation   7 Det är givande att göra uppgiften. 

     

Ångest Spänning Affekt   8 Jag känner mig nervös. 

 Hedonisk ton Affekt   8  Jag känner mig glad. 

 Kontroll och 

förtroende 

Kognition   8 Jag känner mig säker på min egna 

förmåga. 

     

Oro Självfokuserad 

uppmärksamhet 

Kognition   8 Jag är mycket självmedveten. 

 Självkänsla Kognition   7 Jag är orolig för att framstå som 

obegåvad. 

 Uppgiftsrelevanta 

tankar 

Kognition   8 Jag tänkte på svårigheterna med 

uppgiften. 

 Uppgiftsirrelevanta 

tankar 

Kognition   8 Jag tänkte på personliga bekymmer. 

 

Den första delen, känslotillstånd, berör individens känslor. Känslotillståndet mäts genom energi 

(exempelvis alert eller seg), spänning (exempelvis nervös eller avslappnad), hedonisk ton 

(exempelvis glad eller deprimerad) och ilska/frustration (exempelvis uppretad eller arg). 

Ilska/frustration korrelerar med (även kallat: laddar mot) faktorn hedonisk ton men kan mätas i en 

egen skala om så önskas. Om Ilska/frustration mäts som egen skala innehåller DSSQ 12 skalor, om 

denna skala inkluderas i Hedonisk ton har DSSQ 11 skalor. Den andra delen av enkäten mäter 

motivation. Motivation är indelad i två skalor. Inre motivation mäter individens egna intresse för 

uppgiften och framgångsmotivation mäter viljan att prestera bättre än andra på uppgiften. Del tre 

utvärderar individens tankesätt, som denne generellt sett har, samt individens tankar om den uppgift 

som ska genomföras eller som just har genomförts. Tankesätt mäts genom att undersöka 

självfokuserad uppmärksamhet (självmedvetenhet eller dagdrömmar), självkänsla (social- och 

prestationssjälvkänsla), koncentration och kontroll och förtroende (individens upplevelse av 
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kontroll i situationen samt förtroende för sin egna prestationsförmåga). Del fyra, tankar, utvärderar 

de specifika tankar som individen haft under de senaste tio minuterna, genom att undersöka två 

skalor av kognitiv påverkan i form av uppgiftsrelevanta tankar (tankar rörande ens prestation på 

uppgiften) och uppgiftsirrelevanta tankar (tankar som är riktat mot annat än själva uppgiften).  

Skalorna laddar mot de tre dimensionerna på följande sätt (se även tabell 1); Uppgiftsfokus 

innefattar hög energinivå, ilska/frustration, hög koncentration samt motivations-skalorna. Ångest 

innefattar låg hedonisk ton, spänning och låg kontroll och förtroende, Oro innefattar självfokuserad 

uppmärksamhet, låg självkänsla, samt uppgiftsrelevanta- och uppgiftsirrelevanta tankar. 

Uppgiftsfokus omfattar samtliga tre domäner kategoriserade av Hilgard (1980) och ångest omfattar 

domänerna affekt och kognition och oro omfattar endast den kognitiva domänen (Matthews m.fl., 

1999; Matthews m.fl., 2002).  

Enligt Matthews (2001) kan upplevd stress leda till både direkta och indirekta påverkningar på 

individens prestationsförmåga på uppgiften där en direkt effekt innebär att individen självmant som 

en del av sin copingstrategi exempelvis väljer att fokusera på en av två uppgifter som ska 

genomföras parallellt. Den indirekta effekter är en följd av emotionsfokuserad coping vilket kan 

bidra till för uppgiften irrelevanta tankar och som på så vis stör uppgiften.  

De tre dimensioner i DSSQ förknippas med olika typer av bedömningar och copingstrategier 

(Matthews m.fl., 2002) och genom att kartlägga förändringar i individens sinnesstämning inom 

respektive skala kan mätningen i DSSQ användas för att göra antaganden rörande objektiva 

prestationer. Uppgiftsfokuserad stress orsakas av hög kognitiv belastning och ansträngning och 

karaktäriseras av uppgiftsfokuserad coping samt att avsaknad av uppgiftsfokus kan leda till 

försämrad vigilans. Ångest triggas om en individ gör en bedömning att uppgiften överstiger dennes 

förmåga att hantera den och associeras med emotionell coping, där ångest är en tydlig indikator på 

att operatörens arbetsminnes kapacitet är överbelastad. Oro associeras med emotionsfokuserad 

coping och undvikande coping och triggas av uppgifter som leder till att individen granskar sig 

själv och ifrågasätter sina egna målsättningar. Det är av intresse att kartlägga operatörens 

stresstillstånd för att kunna göra antaganden om dennes prestationsförmåga under olika typer av 

uppgifter (Matthews m.fl., 2013). 

http://dod.mtm.se/play/482_0340.smil#rng_txt_0340_3321
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NASA Task Load Index 

Upplevd arbetsbelastningen hos en individ vid genomförandet av en uppgift är beroende av de 

förutsättningar som finns och individens egna förmåga. Allt som oftast ställs högre krav på 

individen än vad denne har resurser för att hantera uppgiften exempelvis vid tidspress. Vid en hög 

arbetsbelastning riskerar individen att öka prestation på bekostnad av att exempelvis upplevd stress 

och trötthet. Det är därför av intresse att undersöka den upplevda arbetsbelastningen hos en individ 

vid genomförandet av en uppgift för att kunna dra slutsatser om en viss uppgift orsakar en hög 

arbetsbelastning (Hart, 2006). Ett av de mest använda mätinstrumenten för arbetsbelastning är 

NASA Task Load Index (NASA TLX) (Hart & Staveland, 1988). 

Eftersom att arbetsbelastning är en komplex konstrukt och det råder en otydlighet i vad som bör 

definiera arbetsbelastning så krävs det flera dimensioner för att mäta arbetsbelastning (Hart, 2006). 

NASA TLX är att multidimensionellt självskattningsmätinstrument som består av sex stycken 

dimensioner (se bilaga 1). Dessa dimensioner mäts genom att individen, direkt efter slutförd 

uppgift, svarar på hur krävande uppgifter var utifrån fysisk belastning, mental belastning, tidspress, 

upplevd prestations-, ansträngnings-, och frustrationsnivå. Fem av de angivna skalorna rankar 

deltagaren från lågt till högt medan prestationsskalan rankar individen från högt till lågt (Hart & 

Staveland, 1988). Hart och Staveland menar att dessa dimensioner, i någon kombination, 

representerar den arbetsbelastning som de flesta individer upplever när de genomför de flesta 

uppgifter (Hart, 2006). 

Det finns två tillvägagångsätt för att mäta det totala värdet av arbetsbelastningen. Antingen kan en 

tvåstegsprocess genomföras där deltagaren svarar på NASA TLX följt av att göra 15 parvis 

skattningar där varje parameter i NASA TLX ställs mot varandra. I denna skattning ska deltagaren 

ange vilken dimension som mest bidrog till den upplevda arbetsbelastningen under genomförandet 

av uppgiften. Summan av denna parvisskattning multipliceras sedan med det värde som skattats i 

NASA TLX (Bustamante & Spain, 2008). Det andra tillvägagångsättet, som även kallas för Raw-

TLX (Grier, 2015), är att beräkna individens medelvärde av de skattningar som gjorts i NASA 

TLX. Oftast används det sistnämnda tillvägagångsättet eftersom det är mer tidseffektivt samt att 

risken är mindre för mätningsfel (Bustamante & Spain, 2008). För att bedöma om det 

arbetsbelastningsvärde som uppmäts är högt eller lågt kan värdet jämföras mot tidigare publicerade 
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arbetsbelastningsvärden (Grier, 2015). Grier (2015) presenterar en sammanställning av 237 studier 

(N =1173) där NASA TLX används och sammanfattade ett globalt arbetsbelastningsmedelvärde 

för olika uppgifter exempelvis arbetsminnestest som inkluderar studier i att återge och komma ihåg 

stimuli och fysisk aktivitet som inkluderar studier på militär- och polisövningar. 

Adaptionsprocess 

Den process när en enkät översätts från ett språk till ett annan, för att sedan testats mot den 

population den är avsedd för, kallas för adaptionsprocess. Adaptionsprocess används som begrepp 

eftersom det är en komplex uppgift att översätta en enkät och fler steg än att helt enkelt översätta 

enkäten krävs för att säkerställa att översättningen håller en hög kvalité (Acquadro, Conway, 

Hareendran, & Aaronson, 2008; Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; da Mota Falcão, Ciconelli, & 

Ferraz, 2003; Hall m.fl., 2017; Tsang m.fl., 2017; Tanzer, 2005). Det råder ingen konsensus kring 

vilka steg som ska ingå i denna process, hur omfattande varje steg ska vara eller vilken terminologi 

som ska användas. Dock är de flesta forskare eniga om att en flerstegsprocess ska tillämpas där två 

av stegen som ska ingå i processen är att enkäten översätts och på något vis valideras (Acquadro 

m.fl., 2008; Danielsen, Pommergaard, Burcharth, Angenete & Rosenberg, 2015; Hall m.fl., 2017;).  

I litteraturen lyfts flera aspekter som bör tas i hänsyn under adaptionsprocessen så som kulturella 

och språkliga skillnader, idiomiska uttryck, vetenskaplig terminologi och vilken kontext 

instrumentet är avsett för (Acquadro m.fl., 2008; Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; Hall m.fl., 

2017; Tanzer, 2005).  

Innan adaptionsprocessen påbörjas bör den eller de forskare som har upphovsrätt på original 

instrumentet kontaktas för att ge deras medgivande för användandet av deras enkät (Hall m.fl., 

2017). Först efter medgivandet kan det första steget i adaptionsprocessen påbörjas som är att 

översätta enkäten från originalspråket till det tilltänka språket. För att minska risken för exempelvis 

kulturell, psykologisk eller teoretisk bias (Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012) bör minst två 

översättare användas. De ska vara tvåspråkiga, deras språkkunskaper ska vara mycket goda i det 

språk som originalenkäten är skriven och det tilltänka språket ska vara deras modersmål (Acquadro 

m.fl., 2008; Beaton, Bombardier, Guillemin & Ferraz, 2000; Bonomi m.fl., 1996; Borsa, Damásio 

& Bandeir, 2012; da Mota Falcão, Ciconelli & Ferraz, 2003; Rahman, Iqbal, Waheed, & Hussain, 

2003; Tsang m.fl., 2017). De ska även ha en god förståelse för den kultur där enkäten sedan ska 
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tillämpas. Det är fördelaktigt om översättarna är bosatta i det tilltänkta landet (Hall, m.fl. 2017). 

Översättarna ska självständigt producera var sin översättning (Acquadro m.fl., 2008; Beaton m.fl., 

2000; Bonomi m.fl., 1996; Borsa, Damásio & Bandeir, 2012; da Mota Falcão, Ciconelli & Ferraz, 

2003; Hall m.fl., 2017; Rahman m.fl., 2003; Tsang m.fl., 2017). En av översättarna bör också vara 

väl införstådd i det koncept och område som enkäten är framtagen inom (Beaton m.fl., 2000; Borsa, 

Damásio & Bandeir, 2012; Tsang m.fl., 2017). Enligt Beaton m.fl. (2000) bör den andra 

översättaren vara novis rörande det område som enkäten är framtagen inom och bör inte bli 

informerad om syftet med enkäten. Detta för att minska risken för att språket blir allt för 

akademiskt. Rahman m.fl. (2003) menar i motsatts till Beaton m.fl. (2000) att samtliga översättare 

ska vara mycket kompetenta inom berört forskningsområdet för att säkerställa att de har kunskap 

och förståelse om de koncept som används. Ett tredje tillvägagångsätt för detta steg är att anlita 

professionella översättare som uppmanas att använda ett språk som passar den tänkta populationen 

där de kan omformulera frågor så att dessa blir mer lingvistiskt korrekta (Bonomi m.fl., 1996).  

En del förespråkar att återöversätta enkäten (eng. backward translation) som ett steg i 

adaptionsprocessen. I detta steg översätts de framtagna översättningarna tillbaka till 

originalspråket. De översättare som genomför steget ska vara tvåspråkig där enkätens 

originalspråket är modersmålet och de har mycket goda kunskaper i det tilltänkta språket. Syftet 

med detta steg är att säkerställa att översättningen är korrekt och att eventuella feltolkningar eller 

mångtydiga ordval identifieras (Tsang, Royse & Terkawi, 2017). Swaine-Verdier m.fl. (2004), 

Thorsen (2005) och Hall m.fl. (2017) menar dock att återöversättning saknar vetenskaplig 

förankring. Swaine-Verdier m.fl. (2004) och Thorsen (2005) anser vidare att detta steg snarare kan 

vara skadlig eftersom en väl genomförd översättning kan leda till att den återöversatta versionen 

inte alls liknar originalenkäten samt att risken finns att återöversättningen är bristfällig. Båda 

situationerna kan orsaka onödigt tvivel på den första översättningen. Därför menar Swaine-Verdier 

m.fl. (2004) och Thorsen (2005) att detta steg i adaptionsprocessen ger lite information som är av 

intresse och leder till en onödigt stor arbetsbelastning. Istället anser Swaine-Verdier m.fl. (2004) 

att kvalitén säkerställs i själva översättningen och inte efter det att översättningen är gjord. För att 

uppnå detta föreslår Swaine-Verdier m.fl. (2004) att den grupp som ska arbeta med översättningen 

har kunskap om enkäten, hur enkäten har utarbetats, den teori som enkäten grundas i samt syftet 

med tillämpningen av enkäten.  
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Nästa steg i adaptionsprocessen är att sammanställa översättningarna till en gemensam enkät. Detta 

görs genom att varje fråga separat granskas och bedöms utifrån följande kategorier; semantisk-, 

idiom-, lingvistiska-, kulturella- och konceptuella skillnader. De två översättarna diskuterar varje 

fråga som vid behov omarbetas och förbättras (Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; Tsang, Royse & 

Terkawi, 2017). Två brister som ofta identifieras i detta steg är att översättningen antingen är för 

akademisk vilket kan leda till att den avsedda populationen får svårt att tolka innehållet eller 

motsatsen att enkäten har förenklats allt för mycket vilket orsakar att kontentan i frågor inte 

bibehållits (Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012). 

Efter enkäten sammanställts av de två översättarna ska den granskas av självständiga experter. 

Dessa experter ska granska och jämföra originalenkäten och översättningen utifrån följande fyra 

kategorier; semantiken bibehålls vilket inkluderar en granskning om ord som används vid 

översättningen har samma betydelse som det ursprungliga ordet, om det förekommer grammatiska 

fel i översättningen eller om frågan kan ha fler än en betydelse. Idioms betydelse bibehålls vilket 

innebär en bedömning om en kulturell anpassning av idiom har gjorts där översättningen får samma 

betydelse i det tilltänkta språket som i originalspråket. Att koncept har samma betydelse vilket 

innebär att det koncept som används om än det översätts korrekt ska ha samma innebörd inom det 

tilltänkta språket som i originalspråket (Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; da Mota Falcão, 

Ciconelli & Ferraz, 2003; Hall m.fl., 2017; Tsang, Royse & Terkawi, 2017). Ett exempel på detta 

är konceptet familj som i ett land kan inkludera kärnfamiljen (föräldrar och deras barn) medan i 

andra kulturer kan konceptet vara bredare och inkludera fler individer (Hall m.fl., 2017). Den fjärde 

kategorin är om frågan är applicerbar i den nya kulturen. Om frågan inte kan appliceras ska den 

ersättas med en likvärdig fråga (Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; da Mota Falcão, Ciconelli & 

Ferraz, 2003; Hall, m.fl, 2017; Tsang, Royse & Terkawi, 2017) exempelvis en fråga om hur ofta 

gräsmattan klipps är inte anpassningsbar i en tilltänkta populationen som i regel bor i en bostad 

utan gräsmatta. Två andra aspekter att ta hänsyn till i översättningen är om frågorna rör ämnen som 

är tabu eller anses vara kränkande i det tilltänkta landet (Hall, m.fl, 2017). Experterna ska vara 

insatta i det område enkäten är avsedd för och de ska även vara tvåspråkiga. De ska göra en 

lingvistisk granskning där de ska bedöma om enkätens språk, format och information är lämpligt 

med tanke på den avsedda populationen (Bonomi m.fl., 1996; Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; 

Hall m.fl., 2017; Tsang, Royse & Terkawi, 2017). De olika experterna bör även ha varierande 

bakgrunder som är relevant för det område som enkäten tillämpas inom (da Mota Falcão, Ciconelli 
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& Ferraz, 2003). Om experterna identifierar brister i adaptionen ska detta påtalas och 

förädringsförlsag ska erhållas. Det är av viktigt att experter och översättare når konsensus rörande 

ändringar och den slutgiltiga versionen av enkäten (Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; Tsang, 

Royse & Terkawi, 2017). 

Efter att konsensus nåtts rörande enkäten ska den testas på individer ur den tänkta populationen. 

Detta görs i en pilotstudie där respondenter svarar på enkäten följt av en intervju eller öppna frågor 

i slutet av enkäten där respondenten anger hur de tolkat frågorna (Beaton m.fl., 2000; Rahman, 

m.fl., 2003; Tsang, Royse & Terkawi, 2017). Syftet med detta steg i adaptionsprocessen är att 

samla in data för att kunna dra slutsatser om enkäten har, utifrån populationen, blivit kulturellt 

anpassad, lingvistiskt anpassad exempelvis att ord som förekommer i enkäten är bekanta för 

populationen, att instruktionerna uppfattas korrekt och slutligen att respondenten tolkar ord och 

frågor på det sätt som de är avsedda (Beaton m.fl., 2000; Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; 

Rahman m.fl., 2003; Tsang, Royse & Terkawi, 2017). I denna pilotstudie bör cirka åtta till tio 

respondenter delta i (Rahman m.fl., 2003). Om respondenten anser att ord eller frågor i någon 

ovangiven aspekt är bristfällig bör förslag på andra ord eller formuleringar ges av respondenten 

(Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; Tsang, Royse & Terkawi, 2017). 

Adaptionsprocessen är en dynamisk process och om brister i adaptionen identifierats i något av de 

angivna stegen kan det vara nödvändigt att revidera enkäten och sedan genomföra steget på nytt 

(Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; Tsang, Royse & Terkawi, 2017). Adoptionsprocessen bör 

dokumenteras där det tydligt framgår vilka steg som vidtagits och vad som genomförts i varje steg 

(Danielsen m.fl., 2015). 

Validering 

Efter att adaptionsprocessen är slutförd och den slutgiltiga enkäten testats i en pilotstudie och 

eventuella ändringar genomförts ska enkäten valideras. Att validera enkäten är en nödvändighet då 

adaptionsproessen inte redogör för de psykometriska egenskaperna hos enkäten. För att validera 

enkäten genomförs statistiska analyser för att undersöka i vilken utsträckning enkäten kan tillämpas 

i den tänkta kontexten. Adaptionsprocessen och validering är två separata men kompletterande 

steg. Vad som anses vara en tillräckligt omfattande valideringsprocess råder det ingen konsensus 
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om. Dock anses det att en mer omfattande validering bör eftersträvas för att bedöma enkätens 

psykometriska egenskaper (Borsa, Damásio & Bandeir, 2012). 

För att kunna fastställa validitet i ett mätinstrument måste först reliabiliteten fastställas. Hög 

reliabilitet visar på att mätinstrumentets är pålitligt och mäter det den avser att mäta (Tavakol & 

Dennick, 2011). Med Cronbachs alfa undersöks den interna konsistensen i mätinstrumentet och ett 

värde mellan .70 till .95 indikerar på hög reliabilitet. Om värdet är lägre indikerar det att en eller 

flera variabler inom en skala inte mäter samma latenta variabel, även kallad faktor, och vid högre 

alfavärde indikerar det att variablerna mäter samma sak och därav blir redundanta (Tavakol & 

Dennick, 2011; Terwee m.fl., 2007). Vid mätinstrument som är flerdimensionella ska Cronbachs 

alfa analyseras för varje skala som mätinstrumentet innehåller eftersom att reliabilitetstestet utgår 

från att alla variabler mäter samma faktor. Att genomföra Cronbachs alfa på samtliga variabler i 

ett flerdimensionellt mätinstrument bidrar därför till mätningsfel. Genom att analysera varje skala 

enskilt kan Cronbachs alfa bekräfta att skalan är endimensionell. För att skapa högre reliabilitet i 

ett mätinstrument bör det innehålla flera variabler som mäter samma faktor och där variabler som 

har en låg korrelation till faktorn kan uteslutas för att öka reliabiliteten (Tavakol & Dennick, 2011). 

För att vidare validera ett multidimensionellt mätinstrument kan dess faktorstruktur undersökas i 

en faktoranalys. Faktoranalys används för att undersöka om det finns faktorer i ett dataset som kan 

förklara variansen och kovariansen i en större mängd observerade variablerna (exempelvis frågor 

i en enkät), som ofta kallas för indikatorer. Genom att tillämpa faktoranalys kan ett dataset blir mer 

överskådligt då antalet variabler som analyseras minskar genom att indikatorerna reduceras till ett 

färre antal faktorer. Både exploratorisk faktoranalys (EFA, eng. exploratory factor analysis) och 

konfirmatorisk faktoranalys (CFA, eng. confirmatory factor analysis) kan tillämpas i forskning där 

båda analyserna grupperar indikatorer under ett färre antal faktorer som kan förklara sambandet 

mellan indikatorerna. Hur denna gruppering görs skiljs åt mellan de två modellerna där det i EFA 

på förhand inte görs några antaganden om hur många faktorer som finns eller hur 

faktorladdningarna kommer te sig. EFA används för att kunna dra slutsatser om vilka faktorer som 

kan utläsas och undersöka vilka observerade variabler som ska behållas som indikatorer då de anses 

mäta latenta dimensioner. CFA däremot tillämpas för att verifiera en antagen faktorstruktur i de 

observerade variablerna och testar validiteten i mätinstrumentet, det vill säga om det som avses att 

mätas faktiskt mäts. De hypoteser som skapas i CFA grundas i teori och tidigare empiri där antalet 
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faktorer som antas finnas samt hur indikatorerna kommer att ladda till dessa faktorer bestäms a 

priori. Sedan bedöms faktorlösningen utifrån hur väl den kan beskriva den kovarians som finns i 

datasetet (Brown, 2006). Vilken av analysmetoderna som bör tillämpas bedöms av forskaren 

utifrån den data som ska analyseras (Borsa, Damásio & Bandeir, 2012). I regel används EFA i ett 

tidigt skede när ett mätinstrument utvecklas och konstruktvaliditet undersöks och skalor skapas. 

CFA används i senare skede då teori underbygger modellen (Brown, 2006) om det finns en antagen 

faktorstrukturen (även kallat faktormodell) bör CFA används. Hur många respondenter som fordras 

för att tillämpas CFA är inte fastställt, dock finns en tumregel att fem till tio deltagare per indikator 

som mäts är önskvärt (Brown, 2006) och totalt minst 100 deltagare för att säkerställa stabilitet i 

kovariansmatrisen (Terwee m.fl., 2007). Vid validering av komplexa mätinstrument förväntas det 

att viss skillnad i faktormodells struktur identifieras som en följd av variation i insamlad data, och 

det är av vikt att diskutera de förändringar som identifierats i valideringsprocessen utifrån 

kvalitativa och kvantitativa aspekter (Borsa, Damásio & Bandeir, 2012).  
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Metod 

Nedan beskrivs genomförandet av studien som skedde i två faser. I adaptionsprocessen samlades 

data in genom experter som granskade översättningen och i en pilotstudie där ett arbetsminnestest 

genomfördes. Valideringen skedde under den andra fasen av studien där datainsamling 

genomfördes i syfte att validera översättningen av enkäten. Denna datainsamling skedde vid en 

polisstudentövning (I-20 övning) och en studie där ett arbetsminnestest genomfördes. 

Adaptionsprocess 

Respondenter 

I adoptionsprocessen deltog två översättare, författaren och uppsatshandledaren, en kvinna och en 

man. I granskningen av adaptionen deltog tre experter (tre män). En pilotstudie genomfördes med 

sex respondenter, varav tre män med Målder= 32, och tre kvinnor med Målder= 35. För att delta i 

pilotstudien krävdes det att respondenten har mycket goda kunskaper i svenska språket såväl tal 

som skrift. 

Material 

Det material som användes vid datainsamlingen vid arbetsminnestestet var en dator för att 

genomföra arbetsminnestestet, svenska versionen av DSSQ och NASA-TLX i pappersformat, 

penna och ett papper med 18 rutor där orden från varje sett skrevs ner. Arbetsminnetestet 

programmerades i Psytoolkit som är en gratis programvara som används för att skapa experiment 

och online enkäter (https://www.psytoolkit.org/).  

Datainsamling 

Data insamlades genom att de två översättarna skapade var sin översättning. Dessa översättningar 

sammanställdes till en version. Kvalitativdata insamlades genom experters kommentarer och 

intervjuer med deltagarna i pilotstudien, detta beskrivs mer utförligt under procedur.  

Analys 

De skillnader som identifierades mellan de två översättarnas svenska version av DSSQ diskuterade. 

Kommentarer och förändringsförslag som insamlades från experter och respondenterna i 

https://www.psytoolkit.org/
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pilotstudien samanställdes i ett dokument för att sedan diskuteras mellan de två översättarna. Detta 

beskrivs mer utförligt under procedur. 

Arbetsminnestest 

Arbetsminnestestet som användes i pilotstudien baserades på den modifiering som Matthews och 

Campbell (2010) gjort på Turner och Engle’s (1989) operation span task. Deltagaren sitter vid en 

dator och får stimuli presenterat i form av en bild med en matematisk uträkning och ovanför 

uträkningen ett substantiv skrivet i versaler exempelvis ”FÖNSTER”, se figur 2. Talet som visas i 

uträkningen är indelat i två delar, den första delen är en enklare multiplikation eller division och 

den andra delen är addition eller subtraktion exempelvis ”(9/3) + 8” eller ”(5*6) – 4 = 26”. Detta 

stimuli visas i två sekunder. Sedan visas en svart skärm under fyra sekunders tid. Under dessa fyra 

sekunder ska deltagaren trycka på tangent ”j” för att svara att uträkningen är korrekt eller ”n” om 

uträkningen är felaktig. I de felaktiga uträkningarna avvek angivet svar med minst fyra och som 

mest sex från det korrekta svaret exempelvis ”(2*5) – 8 = 6”.  Arbetsminnestestet bestod av totalt 

17 set, med fem bilder i varje set och det första setet var en provomgång. Under provomgång fick 

respondenterna feedback efter varje bild, ”rätt” om de angav rätt svar, ”fel” om de angav fel svar 

eller ”X” om tiden tog slut eller om de tryckt på fel tangent. Efter avslutad provomgång pausade 

uppgiften och respondenten kunde ställa frågor till provledaren innan arbetsminnestestet 

påbörjades. Arbetsminnestestet innehöll de resterande 16 seten och dessa set skedde löpande och 

ingen feedback gavs under pågående test. Efter att ett set var klart visades en text ”skriv ner orden” 

under 15 sekunder, under denna period skulle respondenten skriva ner orden, i den ordning som 

det presenterats, på ett papper som fanns bredvid datorn. När detta tidsspann var slut hördes ett pip-

ljud och texten ”nytt set” visades i tre sekunder. Respondenten skulle då förbereda sig för nästa set 

även om de inte var klara med att skriva ner orden från föregående set.  

 

 

Figur 2. Exempel på stimuli under arbetsminnetest 
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Procedur 

Först kontaktades den forskare som utvecklade DSSQ, Gerald Matthews, som gav sitt medgivande 

samt tillhandahöll det material som var nödvändigt för att adaptera DSSQ till svenska och sedan 

validera den svenska versionen av DSSQ. Efter medgivandet påbörjades adaptionsprocessen där 

författaren, som studerar en masterutbildning inom kognitionsvetenskap, och uppsatshandledaren, 

som har en doktorsexamen inom Human Factors och arbetar som forskare inom Human Factors, 

självständigt översatte DSSQ till svenska. Båda översättarna har svenska som modersmål och har 

mycket goda kunskaper i engelska och är väl insatta i forskningen som underbygger DSSQ, syftet 

med DSSQ samt vilken teori som enkäten grundas på. De två översättningarna jämfördes och vissa 

skillnader av ordval och tolkningar av vissa frågor som fanns i originalenkäten identifierades. Det 

fanns också frågor som både översättarna ansåg var svåra att hitta en lämplig svensk översättning 

till exempelvis fråga 5 under del 3 tankesätt ”I'm thinking deeply about myself”. Det som guidade 

översättarna i de frågor som var svåra att översätta var den skala som frågan var avsedd att mäta. 

Fråga 5 laddar mot skala självfokuserad uppmärksamhet därför bedömde översättarna att ”Jag 

tänker mycket på mig själv” var en annan formulering som bibehåller syftet med frågan. De två 

översättarna arbetade igenom samtliga frågor genom att jämföra de olika översättningarna och 

granska detta gentemot den skala som frågan avser att ladda mot. Under diskussionen nåddes 

konsensus rörande samtliga frågor och en gemensam översättning skapades kallad version 1. 

Version 1 skickades till tre granskare som ansågs ha tillräckligt goda kunskaper om stress för att 

ingå i en expertgrupp. Dessa tre experter granskade översättningen utifrån följande kategorier; 

semantisk, idiom, lingvistisk, koncept, applicerbarhet och enkätformat. Urvalet av granskare 

skedde genom att säkerställa att de har mycket goda kunskaper i både engelska och svenska. De 

valdes även ut genom att hitta experter med olika bakgrund. En av granskarna är doktorand inom 

psykologi, den andra har en masterexamen inom emotionspsykologi och den tredje granskaren har 

en kandidatexamen inom beteendevetenskap. Dessa granskare uppmanades att notera och 

kommentera eventuella brister som de identifierat i översättningen samt att komma med förslag på 

hur de anser att denna brist kan korrigeras. De kommentarer som inkom från experterna 

diskuterades och vissa justeringar gjordes, där ibland korrigerades stavfel och version 2 

utarbetades.  
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Version 2 testades i en pilotstudie där syftet var att utvärdera arbetsminnestestet och enkätens 

utformning. I pilotstudien deltog sex respondenter med olika yrkesbakgrunder. Samtliga 

datainsamlingstillfällen skedde i enskilt rum där deltagaren satt på en stol vid ett bord. Samtliga 

respondenter fick information om experimentet innan de fyllde i en samtyckesblankett (bilaga 2). 

Därefter påbörjade studien med att svara på pre-enkäten, version 2, för att sedan genomföra 

arbetsminnestestet. Efter slutfört arbetsminnetest svarade respondenterna på NASA-TLX och 

slutligen fyllde deltagaren i post-enkäten av version 2. Genomförandet av studien tog cirka 45 

minuter. Efter genomförd studie intervjuades deltagaren om version 2. Deltagarna fick svara på hur 

de uppfattat samtliga frågor, om det var något som var svårt att förstå eller om det fanns frågor och 

ord som ansågs kunde tolkas på olika sätt. Deltagaren frågades även om det var något med 

arbetsminnestestet eller NASA-TLX enkäten som var svår att förstå eller kunde misstolkas.  

Efter genomförd pilotstudie sammanställdes den återkoppling som gavs från deltagarna och mindre 

korrigeringar av version 2 genomfördes. Bland annat ansåg fyra deltagare att det var svårt att följa 

raderna på enkäten, vilket ökade risken att deltagaren råkade ringa in svaret på felaktig rad. Detta 

åtgärdades genom att göra varannan rad ljusgrå i bakgrunden. Efter att samtliga korrigeringar 

genomförts skapades den slutgiltiga versionen av enkäten som vidare i uppsatsen kommer kallas 

Swe-DSSQ. Arbetsminnestestet korrigerades något eftersom att samtliga deltagare i pilotstudien 

uppgav att testet var orimligt svårt. Ord som var mer än tvåstaviga byttes till enstaviga ord och de 

matematiska uträkningarna förenklades något genom att göra multipliceringarna enklare ex. 7×8 

byttes ut mot 7×2. 

Validering 

Respondenter 

Valderingstudien bestod av två studier, arbetsminnestest och I-20 övning, totalt deltog 89 

respondenter som svarade på pre Swe-DSSQ. Arbetsminnestestet N = 32, 15 män och 17 kvinnor, 

Målder= 30.8. I I-20 övningen deltog polisstudenter N = 57, 16 kvinnor och 41 män, Målder= 25.5. 

En respondents post Swe-DSSQ exkluderades på grund av att respondenten inte genomförde 

arbetsminnestestet enligt anvisningar. Respondenterna i arbetsminnestestet hade olika yrken se 

tabell under bilaga 3. 
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Material 

De material som användes för datainsamling i arbetsminnesstudien var arbetsminnetestet som 

programmerats i Psytoolkit, Swe-DSSQ med 12 skalor (Ilska/frustration mäts som egen skala) och 

NASA-TLX i pappersformat samt penna och ett papper med 18 rutor. Vid I-20 övningen användes 

Swe-DSSQ och NASA-TLX i pappersformat och penna. Forskaren gjorde fältanteckningar under 

pågående övning. I analysen används IBM SPSS Statistics 25 och IBM SPSS AMOS 20.0. 

Datainsamling 

Under valideringsprocessen samlades data in från två olika studier. Ena studien var ett 

arbetsminnestest och den andra var ett obligatoriskt övningstillfälle för polisstudenter vid 

Polishögskolan i Umeå. 

Arbetsminnetest 

Den första datainsamlingen skedde Vid Luleå Tekniska universitet (LTU). Respondenterna 

rekryterades genom epostmeddelande som skickades till samtliga studenter vid LTUs psykologi- 

och sociologikandidatprogram. Utöver dessa studenter rekryterades respondenter via social media. 

Arbetsminnestestet som beskrivs under metodavsnittet Adaptionsprocess användes i denna studie. 

I-20 övning 

Polisstudenter som går andra terminen vid Umeå Polishögskola deltog i studien. Vid 

datainsamlingen genomförde de ett obligatoriskt undervisningsmoment som heter I-20 övningen. 

Denna övning genomförs i syfte att träna verklighetstrogna scenarion och tillämpa kunskap de 

erhållit sedan tidigare rörande juridik, bedöma sin egna hälsa och fysiska förmåga, självskydd, 

taktik, konfliktreducerande metoder, ledarskap och grupprocesser. För att uppnå så trovärdiga 

scenarion som möjligt genomförs övningen utomhus och studenterna är iklädda uniform med 

skyddsväst och konstgjort vapen. De har även radio och öronsnäcka för att kunna kommunicera 

med varandra samt med lärarna som fungerar som regionledningscentral under övningstillfället. 

Studenterna delas in i fem basgrupper med sex studenter i varje grupp. Vid varje station är en 

student ur basgruppen platschef, vem som har denna roll skiftar mellan stationerna. Övningen är 

indelad i fem olika stationer där varje station berör ett område där studenternas förmågor testas och 

på fyra av fem stationer finns det figuranter (polisstudenter från andra klasser) som studenterna 

interagerar med. Det fem stationerna är Bråk, Demonstration, Observation/rekognosering, 

Brottsplats och LOB. För att öka den fysiska belastningen ska basgruppen inför varje scenario utgå 
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från en brytpunkt, från denna punkt jogga till scenariot och efter slutfört scenario jogga tillbaka till 

brytpunkten. De har cirka 40 minuter på sig vid varje station och sedan 15 minuter för att återgå 

till brytpunkten och ut till nästa station. Avståndet mellan brytpunkten och stationerna är cirka 700 

meter. Om de får vänta på nytt uppdrag vid brytpunkten ska de turas om att bära varandra på en 

bår för att hålla pulsen uppe under hela övningen.  

På stationen Bråk möts basgruppen av två grupper som bråkar med varandra vid en grillplats i 

skogen. Totalt finns där 12 figuranter och basgruppen ska försöka samla in information om vad 

som hänt och vilka individer som tillhör vilken grupp och lugna ner stämningen exempelvis genom 

att avlägsna ena gruppen från platsen.  

Vid Demonstrationsstationen möts basgruppen av 13 figuranter varav 12 deltar i en sittande 

demonstration på en väg för att hindra den figurant som är markägare från att ta sig fram på sin 

privata väg för att avverka sin skog. Det är basgruppens uppgift att använda konfliktreducerande 

metoder för att få demonstranterna att frivilligt lämna platsen. Om demonstranterna inte vill lämna 

platsen kan basgruppen överväga om det finns laglig grund att avlägsna demonstranterna. 

Vid Observation/rekognosering ska basgruppen göra ett span på en bil som har länkats till en rad 

olika inbrott. Deras mål är att inte synas, för att göra detta bör det justera sina kläder samt minimera 

eventuella ljud och föremål som kan röja (bli uppmärksammad av misstänkt gärningsman) deras 

tillhörighet. De ska sedan, utan att röjas, placera sig på platser så att de får en bra översikt över 

platsen. De kommunicera med varandra utifrån en specifik färgkodningsmetod, detta eftersom att 

de är placerade på olika platser och ser bilen från olika vinklar. Istället för att använda höger och 

vänster kallas en sida alltid exempelvis röd. Om de ser någon misstänkt röra sig kring bilen ska 

detta kommuniceras. Om platschefen bedömer att personerna kan sammankopplas med bilen så 

ska de arresteras. Vid denna station deltog två figuranter och två civila fordon användes. 

Brottsplatsstationen var den enda av de fem stationerna som saknade figuranter. Inför denna station 

får basgruppen information att det skett en grov misshandel på en plats och det ska nu undersöka 

platsen och inhämta kompletterande information. På denna station finns en utklädd docka, runt 

dockan finns flertalet föremål utspridda. Basgruppens uppgift att memorera de föremål som fanns 

på platsen samt att ta upp ett signalement på en individ in nära anslutning till brottsplatsen.  
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Vid den femte stationen, LOB, berörs lagen om omhändertagande av berusade personer. När 

basgruppen anländer finns det två polisbilar på plats som de kan använda sig av. De får information 

om att det finns en grupp med berusade personer vid en idrottshall i ett skogsparti där de grillar och 

dricker alkohol och basgruppen får i uppgift att kolla upp detta. På platsen finns det ölburkar, 

spritflaskor och två av sex figuranter sitter med varsin kniv och täljer, en figurant med diabetes 

ligger avsvimmad utom synhåll för övriga figuranter, en figurant sover och det övriga två sitter och 

pratar och lyssnar på musik. Stämningen är god och det är upp till basgruppen att fatta beslut om 

det stör allmänheten eller ej, om den sovande individen ska omhändertas enlig LOB samt att 

lokalisera den sjuka figuranten.  

Analys 

Först analyserades reliabiliteten i de 12 skalor som inkluderas i Swe-DSSQ. Detta gjordes genom 

att genomföra Cronbachs alfa där det undersöks i vilken utsträckning variablerna (frågorna) i 

vardera skala korrelerar med varandra. Ett gränsvärde som ofta används som en indikation på god 

intern reliabilitet är >.70 (Bobko, 2001), vilket är gränsvärdet i denna analys. Efter genomförd 

reliabilitet undersöktas validiteten genom tillämpning av konfirmatorisk faktoranalys (CFA).  

För att undersöka effekten på studiens beroendevariabler, varje enskild självskattningsskala, 

genomfördes en mixad-metod ANOVA för upprepad mätning (2 way mixed methods ANOVA). 

De inomgruppsvariabler som användes var de summerade pre- och post-data för varje enskild skala 

och grupperna; grupp 1, arbetsminnestest (förkortas: WM) och grupp 2, I-20 övningen (förkortas: 

I-20) användes som mellangruppvariabler. Styrkan med mixad-metod ANOVA är att skillnader 

inom respektive mellan grupper analyseras (Borg och Westerlund, 2006). 

Procedur 

Swe-DSSQ och NASA-TLX användes i två separata datainsamlingsstudier, arbetsminnestest och 

I-20 övning. Forskaren deltog vid samtliga datainsamlingstillfällen. Arbetsminnestudien 

genomfördes i ett kontor på LTUs campus. Innan respondenten påbörjade studien gavs muntlig och 

skriftlig information om studiens syfte, de olika moment som skulle genomföra och deras 

rättigheter och samtliga respondenter fyllde i en samtyckesblankett. Sedan börjades studien genom 

att respondenter svarade på pre-enkäten av Swe-DSSQ där demografiska frågor är inkluderade. 

Därefter gavs mer specifik information om det arbetsminnetest som de skulle genomföra, därefter 

genomfördes arbetsminnestest. Direkt efter avslutat arbetsminnestest svarade respondenten först 
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på arbetsbelastningsenkäten NASA-TLX och sedan på post-enkäten av Swe-DSSQ. Totalt tog 

datainsamlingen cirka 40 minuter.  

I-20 övningen var uppdelad i två grupper med 30 studenter i vardera. Samtliga studenter fick 

muntlig och skriftlig information och efter ifylld samtyckesblankett fyllde de i pre-enkäten av Swe-

DSSQ. Sedan genomförde de övningen och efter slutförd övning svarade de först på NASA-TLX 

och sedan på post-enkäten av Swe-DSSQ. Tre av studenterna anlände sent till uppstarten av 

övningen och hann därav inte svara på enkäten och deltog därför inte i studien. 

Efter datainsamlingen undersökes det om datasetet innehöll värden som är utanför 

svarsalternativen (exempelvis 5 var angivet på en intervallskala 0-4). Ett sådant värde 

identifierades och korrigerades med rätt värde. Sedan testades datasetet för saknade värden 

(missing values) N=19, <0.3%, i pre-data och N=21, <0.3%, i post-data. De saknade värden ersattes 

genom IMB SPSS Statistics 25 Replacing missing data funktion. Efter att datasetet var förberett 

påbörjades analysen av Swe-DSSQ psykometriska egenskaper. Först genomfördes Cronbachs alfa 

för att undersöka reliabiliteten. Efter detta genomfördes en konfirmatorisk faktoranalys för att 

undersöka om Swe-DSSQ bibehåller samma faktormodell som originalversionen av DSSQ.  

För att genomföra en mixad-metod ANOVA är en förutsättning är data är normalfördelad. För att 

testa om data som insamlat är normalfördelad undersöktes Skewness i SPSS genom att titta på 

vardera skala där data delades in efter grupp. För att undersöka om skewness var signifikant 

dividerades skewness med SD, om värdet var >+1.96 eller <-1.96 förkastades noll hypotesen (att 

data är normalfördelad) (Cramer & Howitt, 2004). För grupper där N >50 kan gränsvärdet 3.29 

istället tillämpas (Kim, 2013). Vidare undersöktes Shapiro-Wilk W test med .05 alfanivå (Altman, 

1991). Histogrammen från Shapiro-Wilk W test studerades med en normalfördelningskurva. I de 

skalor som inte var normalfördelade identifierades outliers. Dessa outliers korrigerades med en 

metod som kallas winsorizing som innebär att outliers ersätts med det högsta eller lägsta värdet 

inom skalan efter det att extremvärdet inte inkluderas (Dixon, 1960; Tukey, 1962). Totat ersattes 

14 värden (0,7 % av samtliga värden) på detta vis. Efter korrigering ansågs data vara normal 

fördelad.  

För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader i sinnesstämningen mellan grupperna samt 

före och under genomförandet av uppgiften genomfördes mixad-metod ANOVA. Signifikant 
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interaktionseffekter följdes upp med enkla effekt (eng. simple effect), för att kunna urskilja vart 

skillnaderna föreligger och vilken riktning effekten har. En enkel effekt är när man håller en 

oberoende variabel konstant och varierar den andra oberoende variabeln för att testa effekten på 

den beroende variabeln (Ho, 2006). Detta undersöktes med hjälp av en SPSS syntax som är ämnad 

för att undersöka enkla effekter. Syntaxen som användes var EMMEANS Subcommand, GLM: 

Univariate command (IBM, 2017). Om det saknades en signifikant interaktionseffekt undersöktes 

signifikanta huvudeffekter. 

Medelvärdet för antalet korrekta ord i följd samt rätt svar på de matematiska uträkningarna från 

arbetsminnestestet sammanställdes. Deltagarnas svar på NASA-TLX sammanställdes genom att 

räkna ihop varje individs skattning på respektive dimension. För att få ut medelvärdet för varje 

individ dividerades deras totala skattning med sex (NASA-TLX består av totalt sex dimensioner). 

Sedan sammanställdes medelvärdet för varje grupp. För att kunna bedöma om den skattade 

arbetsbelastningen var hög eller låg jämfördes resultatet mot den sammanställning av tidigare 

likvärdiga studier som presenteras i Grier (2015). 
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Resultat 

Reliabilitet 

För att beräkna reliabiliteten för Swe-DSSQ inre konsistens tillämpades Cronbachs alfa och 

resultatet presenteras i tabell 2. Alfa värden som erhölls i denna studie jämförs med alfa värden för 

original DSSQ som presenteras i Matthews m.fl., (1999). Motivation var en skala i Matthews m.fl., 

(1999) men delades senare in i två skalor, framgångs- och inremotivation därav används data från 

i Matthews, Campbell & Falconer (2001) för dessa två skalor i jämförelsen i tabell 2. 

Tabell 2. Alfavärde () i pre- och postmätning av DSSQ /Pre1(N=89), /Post1(N=88), 2(N=517), 
2(N=882)*. 

Skala /Pre1 /Pre2   /Post1 /Post2 

Energi .85 .80 .75 .82 

Spänning .81 .82 .81 .87 

Hedonisk ton .83 .86 .80 .88 

Ilska/frustration .87 ----- .73 ----- 

Framgångsmotivation .79 .87* .75 .87* 

Inremotivation .71 .75* .81 .81* 

Självfokuserad 

uppmärksamhet 
 

.76 .85 .77 .87 

Självkänsla .86 .87 .85 .89 

Koncentration .85 .85 .80 .89 

Kontroll och 

förtroende* 
 

.81 .89 .92 .90 

Uppgiftsrelevanta 

tankar 
 

.71 .78 .70 .77 

Uppgiftsirrelevanta 

tankar 

.72 .86 .69 .85 

1 = data insamlad i detta arbete. 2 = data hämtad från Matthews m.fl., (1999). ----- = data saknas. *Data 

hämtat från Matthews, Campbell & Falconer (2001) N=882. 
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Konfirmatorisk faktoranalys 

För att undersöka om Swe-DSSQ bibehåller samma relation till de underliggande dimensionerna 

som originalversionen av DSSQ tillämpades konfirmatorisk faktoranalys på pre-data från 

arbetsminnestest och I-20 övningen (N=89). Faktormodellen skapades utifrån den teori som DSSQ 

grundas i och analysen inkluderade de 11 första ordningens faktorer som anges i DSSQ 

originalversion, dvs Ilska/frustration inkluderades i Hedonisk ton skalan. För att dra slutsatser om 

hur väl a priori modellen passar datasetet undersöks olika anpassningsmått. De absolut 

anpassningsmåtten som undersöks är Chi-Square test (X2), Root mean square error of 

approximation (RMSEA) och standardized root mean square residual (SRMR). Dessa mått ger 

indikationer på hur väl faktormodellen passar enkätens datasett. Ett annat anpassningsmått som 

studeras är komparativ anpassning som inkluderar anpassningsmått Comparative fit index (CFI). 

CFI ger indikationer på hur väl faktormodellen passar datasetet i relation till andra tänkbara 

modeller. Samtliga anpassningsmått presenteras i tabell 3. Gränsvärden för god modell anpassning 

för RMSEA och SMSR är < .05 och värden .05-.08 tyder på en adekvat modell anpassning, för CFI 

är gränsvärdet ≥ .90 (Hooper, Coughlan & Mullen,  2008).  

 

Tabell 3. Konfirmatorisk faktoranalys baserat på den faktoriella struktur som anges i data hämtad från 

Matthews m.fl., (1999) och Matthews, Campbell & Falconer (2001). Swe-DSSQ pre-data (N=89) 

Inkluderas   df     χ2 CFI RMSEA SMSR  

Faktormodell 1 3347 7280.36* .357 .116 .1228  

Faktormodell 2 2290 4268.66* .517 .099 .1136  

χ2 = Chi-Squared test *p<.001, CFI= comparative fit index; RMSEA = root mean square of approximation; 

SRMR = standardized root mean square residual.  

 

Utifrån de anpassningsmått som undersöks kunde inte den antagna faktormodellen förklara den 

variation som finns datasetet, se tabell 3 raden Faktormodell 1. För att undersöka om enstaka 

indikatorer orsakade detta korrigerades faktormodellen genom att de indikatorer som hade en lägre 

faktorladdning än .40 i faktormodell 1 uteslöts inför analysen (tabell 4.1 under bilaga 4 redogör för 

indikatorers faktorladdning). Resultatet från den andra analysen visad i tabell 3 rad Faktormodell 

2.  
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Statistisk analys 

Arbetsminnesgruppens NASA-TLX skattning på M = 75.96 (SD = 7.39) är högre än 75% av de 

värden som rapporterats i likvärdiga arbetsminnestest och I-20 gruppens skattning M = 62.41 (SD 

= 13.49) är inom intervallen för vad 50 % av likvärdiga studier rapporterar (Grier, 2015). 

Deltagarna i arbetsminnestestet hade M = 45.64 (SD = 13.17) ord i rätt följd av totalt 80 ord och 

deltagarna hade rätt på M = 48.22 (SD = 10.97) av totalt 80 för de matematiska uträkningarna. 

Sammanställningen av de deskriptiva data för pre- och postmätningen för arbetsminnestest gruppen 

(eng. working memory: WM) och I-20 övningsgruppen (I-20) presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Deskriptiv data för pre- och postmätning. Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD), för WM 

N=31 och I-20 N= 57.  

                                             Pre Swe-DSSQ       Post Swe-DSSQ 

 

Skala 

   WM    

  M(SD) 

   I-20 

  M(SD) 

   WM 

  M(SD) 

   I-20 

  M(SD) 

 

 

 

 

Energinivå 21.94(4.73) 24.67(4.26) 25.77(3.57) 25.21(3.84)   

Spänning 
 

15.41(3.82) 17.51(4.08) 21.00(4.03) 16.75(4.21)   

Hedonisk ton 
 

26.35(5.07) 27.11(3.22) 21.77(2.80) 27.88(2.65)   

Ilska/frustration   7.16(2.72)   6.54(1.69)   8.42(2.54)   7.70(2.24)   

Framgångs- 

motivation 
 

14.77(6.26) 19.26(3.53) 17.32(6.84) 18.82(3.76)   

Inremotivation 
 

22.97(3.34) 24.93(3.13) 22.10(5.16) 25.30(2.90)   

Självfokuserad 

uppmärksamhet 
 

17.81(5.15) 16.60(4.81) 9.23(5.23) 12.72(5.24)   

Självkänsla 
 

19.94(5.07) 22.02(4.33) 18.81(6.41) 22.23(4.44)   

Koncentration 
 

18.94(4.94) 23.46(4.08) 22.97(4.77) 24.77(3.74)   

Kontroll och 

förtroende 

20.61(4.05) 20.72(4.78) 12.32(5.34) 21.53(4.77)   

Uppgiftsrelevanta 

tankar 

18.42(5.51) 19.68(4.66) 22.61(5.74) 18.05(4.02)   

Uppgiftsirrelevanta 

tankar 
14.42(4.58) 13.25(4.23)   9.97(1.99) 10.40(2.80)   

 

 



 

29 

 

För att jämföra den svenska populationen mot den population där original DSSQ tillämpats 

sammanställdes WM och I-20 gruppernas medelvärde (M) och standardavvikelsen (SD) från 

premätningen i respektive skala. Sammanställningen presenteras tillsammans med data inhämtad 

från originalversionen av DSSQ som presenteras i Matthews, Campbell & Falconer (2001) där 

enkäten tillämpas på amerikansk population. 

 

Tabell 5. Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för pre Swe-DSSQ 1(N=88), i jämförelse med data 

hämtad från Matthews m.fl., (1999) 2(N=517), och Matthews, Campbell & Falconer (2001) 2(N=882)* 

Skala M1(SD1) M2(SD2) 

Energinivå 23.7 (4.6) 20.1 (4.5) 

Spänning 16.9 (4.3) 16.6 (4.7) 
 

Hedonisk ton 26.8 (4.1) 24.4 (4.6) 
 

Ilska/frustration   6.9 (2.6)  ----- 
 

Framgångsmotivation 17.7 (5.1) 13.9 (5.9)* 
   

Inremotivation 24.2 (3.3) 17.4 (5.4)* 
   

Självfokuserad 

uppmärksamhet 
 

17.0 (4.9) 10.8 (6.8) 

Självkänsla 21.0 (5.4) 19.3 (6.3) 
 

Koncentration 22.0 (4.9) 19.8 (5.9) 
 

Kontroll och 

förtroende 
 

20.7 (4.5) 18.8 (5.7) 

Uppgiftsrelevanta 

tankar 
 

19.2 (5.0) 19.2 (6.0) 

Uppgiftsirrelevanta 

tankar 

13.6 (4.3) 14.0 (6.3) 

 Notis. ----- = data saknas. 

Förändringar i sinnesstämning 

Nedan presenteras deltagarnas sinnesstämning i premätningen som redogör för deltagarnas 

sinnesstämning före genomförandet av uppgiften och i postmätningen som redogör för deltagarnas 

sinnesstämning under pågående uppgift. Vidare presenteras resultatet från mixad-metod ANOVA 

för respektive skala som visar de förändringar som skett i deltagarnas sinnesstämning.  
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Del 1, känslotillstånd 

 
Figur 3a. Medelvärde för skalan Energi.   Figur 3b. Medelvärde för skalan Spänning. 

 

Figur 3c. Medelvärde för skalan Hedonisk ton. Figur 3d. Medelvärde för skalan Ilska/frustration 

 

Figur 3a-3d illustrerar medelvärdet för samtliga skalor i del 1, känslotillstånd, av Swe-DSSQ i 

pre- och postmätning för båda grupperna, WM N = 31, 1-20 N = 57. 

 

För skalan Energi fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 86) = 9.22, p = 

.003, ղp
2=.097. Interaktionseffekten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de två 

grupperna i premätningen F(1, 86) = 7.62, p = .007, ղp
2 = .081, men ingen signifikant skillnad i 

postmätningen F(1, 86) = .455, p = .502, ղp
2 = .005. Den signifikanta enkla effekten undersöktes 

även med Pairwise comparisons analys som visade att det fanns en signifikant skillnad i 

energinivån hos arbetsminnesgruppen före och under genomförandet av uppgift där deltagarnas 

energinivå var högre när de genomförde uppgiften, (M = 3.84, SE .873, p < .001). Dock hade 

uppgiften för I-20 gruppen ingen signifikant påverkan på deltagarnas energinivå (M =.544 , SE = 

.644, p = .401). 
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Figur 4. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Energi vid pre- och postmätning. 

 

För skalan Spänning fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 86) = 43.096, 

p < .001, ղp
2 = .334. Interaktionseffekten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de två 

grupperna i premätningen F(1, 86) = 5.496, p = .021, ղp
2 = .060, där deltagarna i 

arbetsminnesgruppen upplevde sig mindre spända än deltagarna i I-20 gruppen. Det fanns även en 

signifikant skillnad i postmätningen F(1, 86) = 21.024, p < .001, ղp
2 = .196, där deltagarna i 

arbetsminnesgruppen upplevde sig mer spänd än deltagarna i I-20 gruppen. Den signifikanta enkla 

effekten undersöktes även med Pairwise comparisons analys som visade att det fanns en signifikant 

skillnad i upplevd spänning hos arbetsminnesgruppen före och under uppgiften där deltagarna 

upplevde högre spänning när de genomförde uppgiften (M = 5.581, SE = .777, p < .001). Dock 

hade uppgiften för I-20 gruppen ingen påverkan på hur spända deltagarna upplevde sig (M = .754, 

SE = .573, p = .191). 

 
Figur 5. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Spänning vid pre- och postmätning. 
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För skalan Hedonisk ton fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 86) = 

33.124, p < .001, ղp
2 = .278. Interaktionseffekten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan de två grupperna i premätningen F(1, 86) = .719, p = .399, ղp
2= .008. Vid genomförandet 

av uppgift fanns det en signifikant skillnad mellan de två gruppernas hedoniska ton där 1-20 

gruppen var på bättre humör än arbetsminensgruppen F(1, 86) = 102.49, p < .001, ղp
2 = .544. Den 

signifikanta enkla effekten undersöktes även med Pairwise comparisons analys som visade att det 

fanns en signifikant skillnad i hedonisk ton hos arbetsminnesgruppen före och under 

genomförandet av uppgift där deltagarna var vid sämre humör när de genomförde uppgiften, (M = 

4.581, SE = .748, p < .001). För I-20 gruppen hade uppgiften ingen signifikant påverkan på 

deltagarnas upplevda humör (M = .772, SE = .552, p = .166). 

 

 
Figur 6. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Hedoniskton vid pre- och postmätning.  

 

För skalan Ilska/frustration fanns det ingen signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 86) = 

.033, p = .867, ղp
2 = .001. Det fanns ingen signifikant huvudeffekt för Grupp F(1, 86) = 2.608, p = 

.110, ղp
2= .029 men det fanns en signifikant huvudeffekt för Tid F(1, 86) =18.963 , p < .001, ղp

2= 

.181. Båda grupperna uppgav en högre grad av ilska/frustration vid genomförandet av uppgiften. 

För arbetsminnes gruppens värde ökade från M = 7.16, SD = 2.72 i premätningen till postmätningen 

M = 8.42, SE = 2.54. För I-20 gruppen ökade värdet från premätning M =6.54 , SE = 1.69 till 

postmätning M = 7.70, SE = 2.24. 
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Figur 7. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Ilska/frustration vid pre- och postmätning.  

Del 2, motivation 

 

Figur 8a. Medelvärdet för skalan Framgångsmotivation. Figur 8b. Medelvärde för skalan Inremotivation. 

 

Figur 8a och 8b. Illustrerar medelvärdet för samtliga skalor i del 2, motivation, av Swe-DSSQ i 

pre- och postmätning för båda grupperna, WM N =31, 1-20 N = 57. 

 

För skalan Framgångsmotivation fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 

86) = 4.484, p = .037, ղp
2 = .050, som visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de två 

grupperna i premätningen F(1, 86) = 18.544, p < .001, ղp
2 = .177, där deltagarna i I-20 gruppen 

uppgav att det hade en högre vilja att prestera bättre än övriga deltagaren än vad respondenterna i 

arbetsminnesgruppen uppgav. I postmätningen fanns det ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i den angivna framgångsmotivationen F(1, 86) = 1.775, p = .186, ղp
2 = .020. Den 

signifikanta enkla effekten undersöktes även med Pairwise comparisons analys som visade att det 

fanns en signifikant skillnad hos arbetsminnesgruppen före och under genomförandet av uppgiften 

där deltagarnas under genomförandet av uppgiften uppgav en högre motivation att prestera bättre 
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än övriga deltagare (M = 2.548, SE = 1.135, p = .027). För I-20 gruppen hade uppgiften ingen 

påverkan på deltagarnas framgångsmotivation (M = .439, SE = .837, p = .602). 

 
Figur 9. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Framgångsmotivation vid pre- och postmätning.  

 

För skalan Inre motivation fanns det ingen signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 86) = 

1.508, p = .223, ղp
2 = .017. Det fanns en signifikant huvudeffekt för Grupp F(1, 86) =18.070 , p < 

.001, ղp
2 = .174, men ingen signifikant huvudeffekt för Tid F(1, 86) = 0.248, p = .620, ղp

2= .003. 

Grupperna skilde sig signifikant åt i deras Inre motivation där I-20 gruppen hade signifikant högre 

inre motivation än arbetsminnesgruppen. 

 
Figur 10. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Inremotivation vid pre- och postmätning.  

 

 

 



 

35 

 

Del 3, tankesätt 

 

 
Figur 11a. Medelvärdet för skalan Självfokuserad  Figur 11b. Medelvärdet för skalan Självkänsla 

uppmärksamhet. 

 

 
Figur 11c. Medelvärde för skalan Koncentration. Figur 11d. Medelvärde för skalan Kontroll och 

förtroende. 

 

Figur 11a-11d illustrerar medelvärdet för samtliga skalor i del 3, tankesätt, av Swe-DSSQ i pre- 

och postmätning för båda grupperna, WM N = 31, 1-20 N = 57. 

 

För skalan Självfokuserad uppmärksamhet fanns det en signifikant interaktionseffekt för 

Tid*Grupp F(1, 86) = 11.310, p = .001, ղp
2 = .166. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna i premätningen F(1, 86) = 1.208, p = .275, ղp
2 = .014 men i postmätningen fanns det en 

signifikant skillnad mellan de två grupperna F(1, 86) = 8.942, p = .004, ղp
2 = .094, där deltagarna 

i arbetsminnesgruppen uppgav att de under genomförandet av uppgiften hade lägre fokus på sig 

själv samt färre dagdrömmande tankar än vad deltagarna i I-20 gruppen angav. Den signifikanta 

enkla effekten undersöktes även med Pairwise comparisons analys som visade att det fanns en 

signifikant skillnad i båda grupperna i pre- och postmätning, arbetsminnesgruppen (M = 8.581, SE 
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= 1.126, p < .001) och för I-20 gruppen (M = 3.877, SE = .830 , p < .001), där båda grupperna hade 

färre självfokuserade tankar under genomförandet av uppgiften. 

 

 
Figur 12. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Självfokuserad uppmärksamhet vid pre- och 

postmätning.  

 

För skalan Självkänsla fanns det ingen signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 86) = 

1.414, p = .238, ղp 
2= .016. Det fanns en signifikant huvudeffekt för Grupp F(1, 86) = 8.535, p = 

.004, ղp
2= .090. För Tid fanns det ingen signifikant huvudeffekt F(1, 86) = .665 p = .417, ղp

2 = 

.008. Grupperna skilde sig signifikant åt i deras Självkänsla där I-20 gruppen hade signifikant högre 

självkänsla än arbetsminnesgruppen. 

 

 
Figur 13. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Självkänsla vid pre- och postmätning. 
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För skalan Koncentration fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 86) = 

7.310, p = .008, ղp
2 = .078, där det fanns en signifikant skillnad mellan de två grupperna i 

premätningen F(1, 86) = 21.208, p < .001, ղp
2 = .198, deltagarna i arbetsminnesgruppen hade en 

lägre koncentrationsförmåga än deltagarna i I-20 gruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad i 

koncentrationsförmåga under genomförandet av uppgiften F(1, 86) = 3.826, p = .054, ղp
2 = .043. 

Den signifikanta enkla effekten undersöktes även med Pairwise comparisons analys som visade att 

det fanns en signifikant skillnad i båda grupperna i pre- och postmätning, arbetsminnesgruppen (M 

= 4.032, SE = .809, p <.001), I-20 gruppen (M = 1.316, SE = .596, p = .030), där båda gruppernas 

koncentration ökade under genomförandet av uppgiften. 

 

 
Figur 14. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Koncentration vid pre- och postmätning.  

 

För skalan Kontroll och förtroende fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 

86) = 141.885, p <.001, ղp
2 = .623. Interaktionseffekten visade att det inte finns en signifikant 

skillnad mellan de två grupperna i premätningen F(1, 86) = .011, p = .917, ղp
2 = .001 men i 

postmätningen fanns det en signifikant skillnad mellan de två grupperna F(1, 86) = 68.708, p < 

.001, ղp
2 = .444. Deltagarna i arbetsminnesgruppen hade lägre upplevd kontroll och förtroende för 

sin förmåga under genomförandet av uppgiften än vad I-20 gruppen hade. Den signifikanta enkla 

effekten undersöktes även med Pairwise comparisons analys som visade att det fanns en signifikant 

skillnad hos arbetsminnesgruppen före och under genomförandet av uppgift där deltagarnas 

upplevda kontroll och förtroende var lägre vid genomförandet av uppgiften, (M = 8.290, SE = .615, 

p < .001). Dock hade uppgiften för I-20 gruppen ingen signifikant påverkan på deltagarnas kontroll 

och förtroende sig (M = .807, SE = .453, p = .079). 
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Figur 15. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Kontroll och förtroende vid pre- och 

postmätning.  

Del 4, tankar 

 
Figur 16a. Medelvärdet för skalan Uppgiftsrelevanta Figur 16b. Medelvärde för skalan  

tankar.    Uppgiftsirrelevanta tankar. 

 

Figur 16a och 16b illustrerar medelvärdet för de två skalorna i del 4, tankar, av Swe-DSSQ i pre- 

och postmätning för båda grupperna, WM N =31, 1-20 N = 57. 

 

För skala Uppgiftsrelevanta tankar fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 

86) = 29.443, p < .001, ղp
2 = .255, det fanns ingen signifikant skillnad mellan de två grupperna i 

premätningen F(1, 86) = 1.301, p = .257, ղp
2 = .015. I postmätningen fanns det en signifikant 

skillnad mellan gruppernas tankar rörande uppgiften F(1, 86) = 18.959, p < .001, ղp
2 = .181 där 

arbetsminnesgruppen hade mer uppgiftsrelevanta tankar än I-20 gruppen. Den signifikanta enkla 

effekten undersöktes även med Pairwise comparisons analys som visade att det fanns en signifikant 

skillnad före och under genomförandet av uppgiften inom grupperna. För arbetsminnesgruppen (M 
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= 4.194, SE = .864, p < .001) ökade uppgiftsrelevanta tankar medans det för I-20 gruppen (M = 

1.632, SE = .637, p = .012) minskade de uppgiftsrelevanta tankarna. 

 
Figur 17. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Uppgiftsrelevanta tankar vid pre- och 

postmätning. 

 

För skala Uppgiftsirrelevanta tankar fanns det en signifikant interaktionseffekt för Tid*Grupp F(1, 

86) = 4.091, p = .046, ղp
2= .045. Interaktionseffekten visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan de två grupperna i premätningen F(1, 86) = 1.459, p = .230, ղp
2 = .017, eller i 

postmätningen F(1, 86) = 1.132, p = .290, ղp
2 = .013. Signifikant enkla effekten undersöktes även 

med Pairwise comparisons analys som visade att det fanns en signifikant skillnad före och under 

genomförandet av uppgiften inom grupperna. Både i arbetsminnesgruppen (M = 4.452, SE = .731, 

p < .001) och I-20 gruppen (M = 2.614, SE = .539, p < .001) minskade det uppgiftsirrelevanta 

tankarna under genomförandet av uppgift. 

 

Figur 18. Visar medelvärdet för respektive grupp för skalan Uppgiftsirrelevanta tankar vid pre- och 

postmätning. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Adaptionsprocess och validering 

Swe-DSSQ har god reliabilitet i sina skalor, där endast postskalan för Uppgiftsirrelevanta tankar 

hade ett alfa värde mindre än .70. Detta värde var .69 och anses visa på en acceptabel reliabilitet. 

Övriga alfa värden var mellan .70 till .92 som visar på en god reliabilitet i skalorna. I tabell 2 

jämförs alfa värden insamlade med Swe-DSSQ med alfa värden presenterade i Matthews m.fl., 

(1999) samt i Matthews, Campbell & Falconer (2001). Denna jämförelse visar på viss skillnad i 

skalornas reliabilitet mellan det två variationerna av DSSQ, vilket är väntat då en adaption av ett 

mätinstrument kommer leda till vissa skillnader i dess struktur.   

Av konfirmatorisk faktoranalys framkom det att ingen av de två faktormodeller som testades hade 

en god anpassning till datasetet men faktormodell 2 hade något bättre anpassning än faktormodell 

1. Det är vanligt att det uppstår förändringar i faktormodellens struktur vid modifiering av 

komplexa mätinstrument när det anpassas till ett nytt språk och ny kontext. Detta kan vara en orsak 

till att den antagna faktormodellen inte kunde verifieras. En annan trolig förklaring till att 

anpassningsmåtten visade att den antagna faktormodellen inte överensstämmer med datasetet är att 

för få deltagare deltog i studien, exempelvis är Chi-Square test känslig för små dataset (Stevens, 

1996) vilken kan vara orsaken till resultatet i denna studie. 

Pre Swe-DSSQ medelvärde jämförs med pre original DSSQ medelvärde i tabell 5. Denna 

jämförelse indikerar på små skillnader, dock bör det tas i beaktning att original DSSQ data är taget 

från en större population och det är möjligt att den svenska, på grund av färre deltagare, har något 

missvisande resultat. Det är endast två skalor där det identifierades en större skillnad mellan de två 

populationerna, dessa är, inre motivation och självfokuserad uppmärksamhet. I dessa skalor 

skattade svenska populationen betydligt högre än den amerikanska. Att skillnaderna mellan de 

övriga skalorna är små kan bero på att de två populationerna har liknande kulturella aspekter.   
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Statistisk analys 

För arbetsminnestestet skattade deltagarna högt på NASA-TLX i jämförelse med andra likvärdiga 

uppgifter medan I-20 övningen visade på ett medelvärde i upplevd arbetsbelastning i jämförelse 

med andra likvärdiga studier. Av detta resultat dras slutsatsen att deltagarna i arbetsminnestestet 

hade en hög arbetsbelastning och deltagarna vid I-20 övningen hade en något ansträngande 

arbetsbelastning utan att den kan anses vara hög. Detta kan var en orsak till det resultat som visades 

i mixad-metod ANOVA där deltagarna som genomförde arbetsminnestestet visade på förändringar 

i sin sinnesstämning före och under genomförandet av uppgiften i totalt tio skalor medan deltagarna 

i I-20 övningen hade signifikanta förändringar i sinnesstämningen i fem av skolarna. Att det finns 

skillnader i resultatet mellan grupperna samt före och under genomförandet av uppgiften visar på 

en känslighet i mätinstrumentet där olika uppgifter resulterar i olika förändringar i deltagarnas 

sinnesstämning.  

För deltagarna i arbetsminnestestet skedde förändringar i sinnesstämning där den blev signifikant 

högre under genomförandet av uppgiften i följande skalor: Energi, Spänning, Ilska/frustration, 

Framgångsmotivation, Koncentration och Uppgiftsrelevanta tankar medan följande skalor blev 

signifikant lägre: Hedonisk ton, Självfokuserad uppmärksamhet, Kontroll och förtroende och 

Uppgiftsirrelevanta tankar. Detta resultat är i linje med tidigare forskning där bland annat Matthews 

m.fl, (2013) har publicerat resultat där deltagare vid genomförande av arbetsminnestest får ökade 

Spänning och Uppgiftsrelevanta tankar medan Hedonisk ton och Självfokuserad uppmärksamhet 

minskade. Att Spänning ökar är troligt en följd av att deltagarna upplever att de måste vara mycket 

fokuserad på uppgiften och i och med detta fokus ökar de Uppgiftsrelevanta tankarna medans de 

Uppgifteirrelevnata tankarna och Självfokuserad uppmärksamheten åtsidosätts för att kunna 

bibehålla fokus på uppgiften. Att Energi ökar kan ses som en positiv effekt av den akuta stress som 

uppgiften medför (Matthews m.fl., 2000). Den minskade Kontroll och förtroende är troligen ett 

resultat av att deltagarna upplever uppgiften som stressfull samt att de saknar förmåga och 

förutsättningar att hantera situationen som beskrivs av Lazarus och Folkman (1984). 

För I-20 deltagarna fanns det signifikanta skillnad i deras sinnesstämning under genomförandet av 

uppgiften i fem skalor där följande skalor var signifikant högre: Ilska/frustration och 

Koncentration, följande skalor var signifikant lägre: Självfokuserad uppmärksamhet, 

Uppgifterelevanta tankar och Uppgiftsirrelevanta tankar. Att det inte skedde ytterligare 
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förändringar i sinnesstämningen hos deltagarna kan ha orsakats av att de inte upplevde en hög 

arbetsbelastning samt att de upplevde att de hade förutsättningarna att hantera de krav som ställdes 

från deras omgivning. Detta kan vara ett resultat av studenterna upplevde att de hade tillräckligt 

med erfarenhet och kunskap för att klara deras obligatoriska övningsmoment. Att koncentrationen 

ökade kan vara ett resultat av att premätningen skedde klockan 8.00 på morgonen och post-

mätningen skedde vid klockan 15.00 och att deltagarna helt enkelt var mer alerta på eftermiddagen. 

En annan möjlig orsak till att få skalor visade på signifikanta förändringar i studenternas 

sinnesstämning är hur data insamlades. Det genomfördes en postmätning efter det att studenterna 

genomfört samtliga fem stationer. Post-enkäten är utformade för att deltagaren ska svara på deras 

sinnesstämning under de senaste minuterna exempelvis ”Var vänlig och indikera ungefär hur ofta du 

tänkte varje tanke under de senaste tio minuterna”. Vilket gör att resultatet begränsas till de senaste 

minuterna trots att övningen pågått under flera timmar. Att deltagarna i båda grupper fick en ökade 

negativa emotioner i Ilska/frustration kan antas vara en påföljd av stress (Matthews m.fl., 2013). 

Utifrån Swe-DSSQ kan det påvisas att deltagarna i arbetsminnestestet blev stressade under 

pågående uppgift. För att hantera denna stress uppgav flera av deltagarna att de valde att fokusera 

på den del av uppgiften som de själv ansåg sig kunna prestera bäst i, vilket antingen var att minnas 

orden eller att bedöma om den matematiska uträkningen var korrekt eller inte. Utifrån Lazarus och 

Folkman (1984) transaktions teori kan detta tolkas som en copingstrategi som deltagarna tillämpar 

för att hantera situationen som upplevs som stressfull. Det antas att den upplevda stressen för 

deltagarna i arbetsminnestestet orsakade en direkta påverkan på deras prestationsförmåga 

(Matthews, 2001) detta genom att deltagarna valde att fokusera på en av två uppgifter som skulle 

genomföras parallellt.  

Det finns signifikanta skillnader mellan grupperna i tio av skalorna där det är troligt att vissa 

skillnader orsakas av de olika förutsättningar som var inför genomförandet av uppgiften. Där 

deltagarna i arbetsminnestestet deltog frivillig medan det för I-20 deltagarna var ett obligatoriskt 

moment i deras utbildning. Därför antas det av författaren vara troligt att I-20 deltagarna var mer 

spända, hade mer energi, högre framgångsmotivation, koncentration och inremotivation inför 

genomförandet av uppgiften till följd av att det var ett obligatoriskt och betygsättande moment. Att 

deltagarna i I-20 gruppen angav i postmätningen att de var mer avslappnade, upplevde högre 
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kontroll och förtroende, högre självfokuserad uppmärksamhet, hade färre uppgiftsrelevanta tankar 

och var vid bättre humör kan ha orsakats av att momentet var avklarat. 

Metoddiskussion 

Att genomföra en adaptionsprocess var nödvändigt och de steg som inkluderades var viktiga för 

att säkerställa en väl genomförd adaption. Att exkludera återöversättning anses vara rätt beslut 

eftersom att steget inte ansågs bidra till en bättre adaption, detta moment hade även varit 

tidskrävande då två åter-översättare hade behövt rekryteras samt att det skulle ta tid för dem att 

genomföra återöversättningen. Utifrån tidsramen för detta arbeta var det därför rimligt att utesluta 

detta steg som anses saknar vetenskaplig förankring (Swaine-Verdier m.fl., 2004; Thorsen, 2005; 

Hall m.fl., 2017). Däremot hade fler experter kunnat inkluderas för att få mer återkoppling och 

alternativa översättningar.  

Under en adoptionsprocess kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till tidigare steg i adaptionen om 

brister i adaptionen identifierats (Borsa, Damásio, & Bandeir, 2012; Tsang, Royse & Terkawi, 

2017), i denna adaption genomfördes inte detta eftersom att de brister som identifierats i 

pilotstudien ansågs vara så små att detta inte krävdes, exempelvis att raderna var svåra att följa 

vilket kunde åtgärdas genom att göra varannan rad ljusgrå i bakgrunden. Däremot hade det varit 

fördelaktigt om experterna fått möjligheten att granskat enkäten på nytt efter det att ändringar 

genomförts till följd av deras kommentarer för att se om de hade ytterligare kommentarer. I övrigt 

anser författaren att adpationsprocessen genomfördes på att adekvat sätt vilket resulterade i en bra 

adaption av DSSQ.  

I valideringsprocessen undersöktes först reliabiliteten med Cronbachs alfa som visade på att 

mätinstrumentets är pålitligt och mäter det den avser att mäta. Efter att reliabiliteten bekräftats 

undersöktes den antagna faktormodellen. Resultatet visade att den antagna faktormodellen inte 

kunde bekräftas. Därav är valideringen i denna studie bristfällig. Den antagna orsaken till att 

faktormodellen inte kunde bekräftas var att för få respondenter deltog i studien. Det hade därav 

varit fördelaktigt om fler respondenter deltagit för att kunna utesluta möjligheten att bristen i 

faktormodellen orsakades av för få deltagare. Detta var dock inte möjligt inom tidsramen för detta 

arbete. 
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Genom att inkludera ett arbetsminnestest och en fysisk uppgift (I-20 övningen) i denna studie 

kunde analysen visa att Swe-DSSQ är tillämpbarhet i olika kontext och resultatet visade att olika 

uppgifter påverkar deltagarnas sinnesstämning på olika vis. En brist som identifierades från 

datainsamlingen vid 1-20 övningen var att deltagare svarade på post-enkäten efter de slutfört hela 

övningsmomentet. Istället för detta tillvägagångsätt hade det varit fördelaktigt om deltagarna vid 

1-20 övningen hade svarat på pre- och postenkäten inför och efter varje genomförd station. Detta 

för att kunna analysera eventuella skillnader i studenternas sinnesstämning vid varje stationerna. 

Detta var inte praktiskt genomförbart eftersom studenterna hade ett schema för övningsmomentet 

och detta schema lämna inte utrymme för att studenterna skulle hinna svara på enkäten mellan varje 

station.  

Framtida forskning 

Eftersom det i denna studie inte har kunnat bekräftas att Swe-DSSQ har samma bakomliggande 

faktorer som original enkäten bör detta studeras vidare i framtida forskning. För att kunna bekräfta 

faktormodellen hos Swe-DSSQ bör mer data insamlas genom fler deltagare. Genom en större 

population kan slutsatser dras om Swe-DSSQ bibehållit samma faktormodell eller om det vid 

adaptionen skett en viss ändring i de bakomliggande faktorerna. Framtida forskning kan med fördel 

inkludera fler typer av uppgifter exempelvis vigilanstest för att ytterligare undersöka Swe-DSSQ 

tillämpbarhet och reliabilitet.  

Slutsatser 

Till följd av att den antagna faktormodellen inte har bekräftats fordras vidare studier för att 

undersöka enkätens validitet. Efter det att en faktormodellen antagits kan Swe-DSSQ användas för 

att skapa stressprofiler hos deltagare som sedan kan användas för att göra antaganden om individers 

prestationsförmåga i olika kontext. Utifrån de signifikanta skillnader mellan grupperna som visades 

i den statistiska analysen kan det antas att det finns en mätkänslighet in Swe-DSSQ, detta kan 

ytterligare testas genom tillämpning i andra kontext. 
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Utifrån hög reliabilitet i Swe-DSSQ kan det antas att det finns en mätsäkerhet i enkäten och därför 

anser författaren att Swe-DSSQ kan tillämpas i forskning eftersom enkäten kan användas för att 

kartlägga förändringar i deltagares sinnesstämning. 
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Bilaga 1 

Upplevd arbetsbelastning under Uppgiften 

Vi är intresserade av hur krävande uppgiften var. Vänligen uppskatta den arbetsbelastning som 

just du personligen upplevde genom att sätta ett kryss på linjerna nedan (0 = lägst, 100 = högst). 

MENTAL BELASTNING 

Hur mycket mental aktivitet krävdes av dig (ex., tänkande, beslutsfattande, beräkningar, minnesfunktioner, etc.)? 

Var uppgiften lätt (0) eller svår (100)? Simpel (0) eller komplex (100)? Förlåtande (0) eller krävande (100)? 

FYSISK BELASTNING 

Hur mycket fysisk aktivitet krävdes av dig (ex., lyftande, puttande, skjutande, dragande, etc.)? Var uppgiften lätt 

(0) eller krävande (100)? Behaglig (0) eller utmattande (100)? Vilsam (0) eller arbetskrävande (100)? 

TIDSKRAV/TIDSPRESS 

Hur mycket tidspress kände du på grund av tempot i uppgiften? Var tempot långsamt och vilsamt (0), eller 

snabbt och frenetiskt (100)? 

 PRESTATIONSNIVÅ (Notera omvänd skala!) 

Hur väl lyckades du uppnå de mål du satte för dig själv eller blev tilldelad under uppgiften? Hur nöjd är du med 

din prestation i förhållande till dessa mål? Lyckades du uppnå målet för alla uppgifter (100) eller inte för någon 

uppgift (0)? 

ANSTRÄNGNINGSNIVÅ 

Hur mycket behövde du anstränga dig (mentalt och fysiskt) för att uppnå den prestationsnivå du hade? Ingen 

ansträngning alls (0) eller ansträngd till din absoluta max-kapacitet (100)? 

FRUSTRATIONSNIVÅ 

Hur frustrerad var du under uppgiften? Var du avslappnad (0) eller irriterad (100)? Lugn (0) eller stressad (100)? 

Nöjd (0) eller frustrerad (100)  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Samtycke för insamling av data 

Information om projektet 

Syftet med detta projekt är att adaptera (översätta och kulturellt anpassa) och validera 

stressenkäten Dundee stress state questionnaire (DSSQ). Denna stressenkät mäter stress utifrån 

fyra olika delar; känslotillstånd, motivation, tankesätt och tankar. Dessa olika delar 

sammanställs till tre olika stressmått: ångest, oro och uppgiftsfokus. Informationen från dessa 

stressmått kan sedan användas för att skapa en stressprofil exempelvis kan en person få hög 

uppgiftsfokus och låg ångest och en annan person i samma situation reagerar med hög ångest 

och låg uppgiftsfokus. 

  

Enkäten är adapterad till svenska och syftet med denna datainsamling är att validera enkäten. 

Validering är en viktig del för att kunna dra slutsatser om den svenska versionen av enkäten 

mäter samma saker som originalenkäten som är skriven på engelska. 

  

För att delta måste du läsa och prata flytande svenska. Under studien kommer du att svara på 

DSSQ förenkäten, efter genomfört övningsmoment kommer du svara på en 

arbetsbelastningsenkät, som heter NASA-TLX, och slutligen genomföra DSSQ efterenkät. 

 

Lagring och användning av data 

Resultatet kommer att publiceras i en masteruppsats och Linköpings universitet kommer att 

lagra data som kan komma att användas i framtida forskning och vetenskapliga publikationer. 

All data som samlas in kommer hanteras enligt de regler som gäller för integritet och god 

forskningssed vid Linköpings universitets. Dina svar är konfidentiella. Det är frivilligt att delta 

i studie och du kan när som helst välja att dra dig ur studien, inga frågor kommer att ställas till 

varför du väljer att göra det. 

 

Medgivande 

Genom att signera nedan bekräftar jag att jag tagit del av ovanstående information, muntlig 

eller skriftlig, haft tillfälle att ställa frågor och frivilligt ger mitt medgivande till att delta i denna 

studie och att materialet används på det sätt som beskrivits ovan. Jag är införstådd i att jag 

närsomhelst kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

……………………………   ………………………….. 

Namn   Signatur 

 

……………………… 

Datum 
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Tabell 3.1. De olika yrken som deltagare i arbetsminnestestet hade. 

Yrken 
antal 

 Affärsutvecklare 1 

Arbetsförmedlare 1 

Biomedicinsk analytiker 1 

Busschaufför 1 

Doktorand 1 

Egen företagare 1 

Frisör 1 

Föräldraledig 1 

Gruppchef 1 

IT-konsult 1 

IT-konsult 1 

Lärare 4 

Miljöarbetare 1 

Programmerare 1 

Sjuksköterska 3 

Student 7 

Säljare 1 

Trafikingenjör 1 

Trafikledare 1 

Ventilationstekniker 1 

Total 31 
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Tabell 4.1. Faktorladdning som varje indikator har till förstaordens dimension framtaget med CFA. 

Indikator* Energinivå Spänning Hedonisk 

ton 

Framgångs-

motivation 

Inre motivation 

1.3 -.620     

1.5 -.531     

1.7 .566     

1.11 .693     

1.16 -.861     

1.19 .516     

1.22 -.740     

1.24 .646     

1.4  .511    

1.6  -.741    

1.9  -.643    

1.10  -.647    

1.13  .395    

1.15  .314    

1.17  -.730    

1.21  .650    

1.1   -.388   

1.2   .628   

1.8   -.566   

1.12   .858   

1.14   .771   

1.18   -.169   

1.20   .946   

1.23   -.309   

2.4    -.114  

2.5    .659  

2.7    .832  

2.8    .629  

2.9    .708  

2.13    .832  

2.14    .704  

2.1     .692 

2.2     -.026 

2.3     -.672 

2.6     -.469 

2.10     .760 

2.11     -.776 

2.12     -.097 

 

  



 

 

 

Försättning tabell 4.1.  

Indikator* Självfokuserad 

uppmärksamhet 

Självkänsla Koncen-

tration 

Kontroll/ 

förtroende 

Uppgiftsrelevanta 

tankar 

Uppgiftsirrelevanta 

tankar 

3.1 .403      

3.2 .212      

3.3 .507      

3.4 .605      

3.5 .819      

3.6 .484      

3.7 .675      

3.8 .491      

3.10  .723     

3.11  .649     

3.13  .800     

3.15  .668     

3.16  .722     

3.17  .486     

3.18  .744     

3.19   .706    

3.20   .467    

3.21   .808    

3.22   .752    

3.24   .492    

3.25   .716    

3.26   .774    

3.9    .590   

3.12    .500   

3.14    .469   

3.23    .326   

3.27    .761   

3.28    .694   

3.29    .602   

3.30    .776   

4.1     .375  

4.2     .519  

4.3     .519  

4.4     .498  

4.5     .561  

4.6     .170  

4.7     .707  

4.8     .505  

4.9      .312 

4.10      .534 

4.11      .743 

4.12      .250 

4.13      .550 

4.14      .510 

4.15      .445 

4.16      .517 

*indikatornumrering= 1.3, första delen av enkäten dvs känslotillstånd och tredje frågan i den delen (3. 

Energisk). Indelningen baseras på tidigare litteratur. Se tabell 4.2 för beskrivning av indikatorn. 

 

 

 



 

 

 

Tabell 4.2. Beskrivning av indikatorerna med en lägre faktorladdning är .40 

Indikator Exempel på fråga i DSSQ 

1.13 Jag känner mig… Samlad 

1.14 Jag känner mig… Deprimerad 

1.15 Jag känner mig… Rofylld 

1.23 Jag känner mig… Nöjd 

2.2 Enda anledningen att göra uppgiften är för att få en belöning (t.ex. betalning). 

2.4 Jag är orolig för att jag inte kommer göra mitt bästa. 

2.12 Jag känner mig likgiltig inför min prestation. 

3.2 Jag är mycket självmedveten. 

3.23 Mitt tänkande är generellt sett klart och skarpt. 

4.6 Jag tänkte på syftet med experimentet. 

4.9 Jag tänkte på mina familjemedlemmar. 

4.12 Jag tänkte på något som gjorde mig arg.  

 

 
 


