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Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i dagens samhälle. Tidigare forskning har visat 

att påfrestande arbetsförhållanden, i form av höga krav och låga kontrollmöjligheter i 

arbetet, har ett positivt signifikant samband med psykisk ohälsa. En alltför hög 

stressexponering i arbetslivet kan alltså ses som en bidragande orsak till psykisk ohälsa. 

Vidare har tidigare forskning visat att fysisk aktivitet har ett negativt signifikant 

samband med psykisk ohälsa och kan förebygga stressrelaterade problem. Syftet med 

denna studie är att undersöka om fysisk aktivitet har en modererande effekt på 

sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa. Den teoretiska 

utgångspunkten i studien är Karaseks krav-kontroll-modell. Data baseras på 

Levnadsundersökningen (LNU) 2010. Urvalet i denna studie består av yrkesverksamma 

personer i åldrarna 19-64 och det sammanlagda urvalet efter avgränsningar och bortfall 

är på 1423 individer. Data analyseras med hjälp av linjär regressionsanalys. Studien 

bekräftar sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa, både då en 

bivariat analys genomförs och när justering för kontrollvariabler görs i multivariata 

analyser. Vidare bekräftar studien att det finns ett negativt signifikant samband mellan 

fysisk aktivitet och psykisk ohälsa, då en bivariat analys genomförs. Däremot hittas 

inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa, när justering för 

kontrollvariabler görs i en multivariat analys. Ingen signifikant modererande effekt av 

fysisk aktivitet på sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa 

hittas. 

 

Nyckelord 

Psykisk ohälsa, fysisk aktivitet, arbetsförhållanden, hög ansträngning i arbetet, krav-

kontroll-modellen.
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Inledning 
 

Medellivslängden ökar generellt sett alltmer och vi lever allt längre (Folkhälsomyndigheten 

2018; Socialstyrelsen 2017). Samtidigt mår vi allt sämre, omkring 20 procent av 

befolkningen drabbas varje år av psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten 2018). Det är en 

ökning jämfört med tidigare år (Folkhälsomyndigheten 2018; Socialstyrelsen 2017). 

Det finns ingen entydig förklaring till orsakerna bakom den växande psykiska ohälsan i 

Sverige. Något som man sett i internationella studier är att arbetsförhållanden kan spela en 

viktig roll (Socialstyrelsen 2003), utöver människors livssituation och stress i det privata livet 

(Jonsdottir och Lindegård 2016). En allt för hög stressexponering i arbetslivet kan ses som en 

bidragande faktor bakom den växande psykiska ohälsan (Jonsdottir och Lindegård 2016). 

 

Forskning visar att det finns ett samband mellan ansträngande arbete och psykisk ohälsa. 

Höga krav och låg kontroll i arbetet har angetts som några av de riskfaktorer som kan bidra 

till att personal drabbas av stress, psykisk ohälsa och i förlängningen sjukskrivs (Haraldsson, 

Petersson, Persson och Strand 2016; Häusser, Mojzisch, Niesel och Schulz-Hardt 2010). 

Enligt Arbetsgivarverket (2013) så upplever personer med höga arbetskrav eller psykiskt 

ansträngande arbete bland annat mer sömnstörningar än andra.  

 

Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är ett växande problem (Socialstyrelsen 2017). 

Arbetsmiljöverket (2016) visar att psykiska påfrestningar och stress är de vanligaste 

orsakerna till arbetsrelaterade besvär och sjukskrivningar, detta gäller både män och kvinnor. 

Statistik visar att upp mot 15 procent av kvinnor och 8 procent av män upplever 

stressrelaterade besvär på grund av psykiska orsaker i sitt arbete (Arbetsmiljöverket 2016). 

Vidare visar Arbetsmiljöverket (2015) att 50 procent av alla sysselsatta varje vecka känner 

sig uttröttade i kroppen eller håglösa. Psykiska besvär är idag den dominerande orsaken till 

långtidssjukskrivningar (Vingård 2015).  

 
Förutom det lidande som individen drabbas av till följd av psykisk ohälsa, samt den långa tid 

det tar att återhämta sig och komma tillbaka till arbetet efter en långtidssjukskrivning, så 

leder även den psykiska ohälsan idag till stora kostnader för samhället i form av sjukvård och 

andra utgifter från socialförsäkringssystemet. Inte nog med det så skapar det också 
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produktionsbortfall. I och med de svårigheter och kostnader som psykisk ohälsa resulterar i, 

är detta samhällsproblem ett ständigt aktuellt ämne som lett till omfattande diskussioner i 

media (Jonsdottir och Lindegård 2016). 

 

Tidigare studier visar att ett välkänt sätt att förebygga och motverka stress och främja psykisk 

hälsa är genom att utöva fysisk aktivitet (White, Babic, Parker, Lubans, Astell-Burt och 

Lonsdale 2017). Regelbunden fysisk träning har visat positiva resultat för både den fysiska 

och psykiska hälsan. Det har även visat sig att personer som är fysiskt inaktiva lättare blir 

deprimerade än de som utför regelbunden fysisk aktivitet samt att fysisk aktivitet minskar 

depressiva symtom. Fysisk aktivitet tycks vara en lika effektiv behandlingsform som andra 

former av behandling vid depression enligt viss forskning (Socialstyrelsen 2003). Vidare 

utvecklar personer som tränar regelbundet i mindre utsträckning psykisk ohälsa trots hög 

stressexponering (Jonsdottir och Lindegård 2016).  

 

Tidigare forskning kring hur fysisk aktivitet påverkar psykisk ohälsa är dock inte entydig. 

Något som tidigare studier inte har fokuserat på är om fysisk aktivitet kan vara en 

motverkande faktor vid sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa. 

Eftersom stress i arbetslivet är en del av många människors vardag i dagens samhälle och kan 

vara en bidragande faktor bakom den växande psykisk ohälsan, är det av intresse att 

undersöka om fysisk aktivitet kan mildra de negativa effekterna av stress i arbetslivet. 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fysisk aktivitet har en modererande effekt på 

sambandet mellan påfrestande arbetsförhållanden och psykisk ohälsa.  

 

1.  Finns det ett samband mellan hög ansträngning i arbetet och upplevd psykisk ohälsa? 

 

2. Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och lägre upplevd psykisk ohälsa? 

 

3. Motverkar fysisk aktivitet sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk 

ohälsa? 
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Avgränsningar 
 

Denna studie kommer att undersöka yrkesverksamma personer i åldrarna 19–64.  

Med påfrestande arbetsförhållanden samt hög ansträngning i arbetet menas i denna uppsats 

personer som upplever att dom har höga krav och låga kontrollmöjligheter i arbetet.  

Med fysisk aktivitet avses individer som utövar någon form av motions- frilufts- eller 

idrottsverksamhet, såsom exempelvis långpromenader. 

Psykisk ohälsa avser individer som upplever besvär såsom trötthet, sömnbesvär, nervösa 

besvär och/eller lider av depression i olika grad.  

Vidare definitioner samt motiveringar till nämnda begrepp och avgränsningar finns 

specificerade i avsnittet “Variabler” under “Metod och data”. 

 

Disposition 
  

Uppsatsen inleds med en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter. Därefter följer 

ett avsnitt om tidigare forskning baserat på studiens syfte och frågeställningar. Utifrån teori 

och tidigare forskning formuleras sedan ett antal hypoteser. Vidare beskrivs metodval, 

datamaterial, urval samt de variabler som studien inkluderar i avsnittet metod och data. Sedan 

redovisas studiens huvudsakliga resultat. Slutligen följer en diskussion kring studiens resultat, 

kritiska reflektioner och förslag till framtida forskning inom området. 

 

Teori 
 

En av de mest använda och vedertagna modellerna med utgångspunkt i hur 

arbetslivsförhållanden påverkar människors hälsa och välbefinnande är Karaseks (1979) 

krav-kontroll-modell. Krav-kontroll-modellen har en tydlig stress-teoretisk utgångspunkt som 

fokuserar på specifika aspekter i arbetsmiljön såsom arbetskrav och den enskildes kontroll 

över sin arbetssituation. Han menar att balansen mellan dessa utgör viktiga faktorer vad gäller 



 
 
 
 

4 

 

arbetsförhållandena. Enligt modellen leder höga krav i arbetet i kombination med låga 

kontrollmöjligheter till hög mental ansträngning i arbetet (Karasek 1979). Denna teori har fått 

ett stort genombrott och är allmänt erkänd när det kommer till forskning inom psykosocial 

arbetsmiljö och hälsa.  

 

Som tidigare nämnts så antas en allt för hög stressexponering i arbetslivet vara en bidragande 

faktor till den växande psykiska ohälsan. Då syftet med denna studie är att undersöka om 

fysisk aktivitet motverkar sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa, är 

Karaseks teori om interaktionen mellan krav och kontroll i arbetet av relevans då samspelet 

mellan dessa faktorer tycks vara en avgörande faktor för stressexponering i arbetet. 

Kombinationen av höga krav i arbetet och låga kontrollmöjligheter antas i sin tur vara en 

betydelsefull orsak till psykisk ohälsa. 

 

Utgångspunkten i teorin är att den psykosociala arbetsmiljön är beroende av mängden 

arbetskrav och de kontrollmöjligheter individen har i arbetet. Höga arbetskrav kombinerat 

med låga kontrollmöjligheter är förenat med vad Karasek benämner som ett 

“högstressarbete”, dvs hög ansträngning i arbetet (Karasek 1979). 

 

Utöver “högstressarbeten” finns enligt modellen tre andra kategorier av arbete vilka är 

“aktiva arbeten”, “passiva arbeten” och “lågstressarbeten”. Dessa kan ses i figur 1. 

I den första kategorin “aktiva arbeten” har individer höga krav kombinerat med hög kontroll, 

vilket antas vara utvecklande både i och utanför arbetet då personer i denna kategori både 

utmanas av krav i arbetet och samtidigt får använda sina kunskaper. 

Motsatsen till “aktiva arbeten” är “passiva arbeten”. I kategorin “passiva arbeten” antas 

individer ha låga krav och låg kontroll vilket leder till en inaktivitet som hämmar ens 

problemlösningsförmåga och som även kan resultera i likgiltighet. “Passiva arbeten” 

förmodas därav att vara otillfredsställande. I den sista kategorin “lågstressarbeten” har 

personer låga krav och hög kontroll (Karasek 1979). 

 

Fokus i denna uppsats ligger på den första typen av arbetsförhållanden “högstressarbeten”, 

där personer har höga krav och låg kontroll, vilket är den typ av arbete som enligt modellen 

förmodas vara sammankopplad med stress i arbetet utöver “passiva arbeten” (Karasek 1979). 
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Modellen innehåller även två diagonaler, en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal, vilket 

också presenteras i figur 1. Stressdiagonalen visar att då kraven i arbetet ökar samtidigt som 

kontrollmöjligheterna minskar, så ökar även den mentala ansträngningen. Detta indikerar på 

en ökad risk för ohälsa. Ju längre ut på diagonalen ett arbete befinner sig desto större är denna 

risk (Karasek 1979). Aktivitetsdiagonalen representerar situationer där kraven i arbetet och 

kontrollmöjligheterna matchar varandra, dvs där jobbkraven och kontrollmöjligheterna är lika 

stora. Detta innebär att den negativa effekten av höga krav försvinner (Karasek 1979). 

Då denna uppsats fokuserar på psykisk ohälsa till följd av stress i arbetet är stressdiagonalen 

av mest relevans. 

 

 
 

Karaseks (1979) krav-kontroll-modell har senare utvecklats till att även innefatta stöd. 

Enligt den senare teorin kan, utöver kontrollmöjligheter, socialt stöd från chefer och kollegor 

fungera som en buffert mot den negativa stress som uppkommer vid höga arbetskrav 

kombinerat med låga kontrollmöjligheter (Karasek och Theorell 1990). Genom att individer 

får vägledning, återkoppling på utfört arbete och upplever samhörighet med arbetskollegor, 

kan socialt stöd skapa positiva sociala interaktioner. Det kan i sin tur antas bidra till en bättre 

psykosocial arbetsmiljö och på så sätt göra att individer kan hantera höga krav bättre 

(Karasek och Theorell 1990). Socialt stöd är således en buffert mot sambandet mellan hög 
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ansträngning i arbetet och psykiska ohälsa som flera studier undersökt. Denna studie syftar 

till att undersöka fysisk aktivitet som en alternativ buffert mot negativ stress som uppkommer 

i samband med höga krav och låga kontrollmöjligheter i arbetet.  

 

Då ingen relevant sociologisk teori kring hur fysisk aktivitet påverkar den psykiska ohälsan 

funnits, utan endast teorier om hur fysiologiska och medicinska aspekter påverkar psykisk 

ohälsa, ges i avsnittet “Tidigare forskning” en inblick i hur fysisk aktivitet och psykisk ohälsa 

samspelar med varandra. 

 

Tidigare forskning 
 

Hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa 
 

Tidigare forskning med utgångspunkt i Karaseks krav-kontroll-modell visar genomgående på 

signifikanta samband mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa. Detta samband 

bekräftas både i tvärsnittsstudier och i longitudinella studier (Häusser et al. 2010; Jonge et al. 

2010).  

 

Sambandet är starkt när det gäller tvärsnittsstudier och additiva effekter. I tvärsnittsstudier 

mäts sambanden med insamlad data från en viss tidpunkt. Additiva effekter innebär att två 

oberoende variabler (exempelvis krav och kontroll) predicerar ett utfall (i exempelvis psykisk 

ohälsa) separat, där varje variabel ökar den förklarade variansen i den beroende variabeln 

(Häusser et al. 2010).  

 

Däremot är sambandet när det gäller longitudinella studier på krav och kontroll i arbetet och 

psykisk ohälsa svagare. Stödet för sambandet har också visat sig vara svagare då man har 

mätt multiplikativa effekter, dvs då två oberoende variabler integrerar med varandra och 

predicerar ett utfall. En multiplikativ effekt kan exempelvis vara när höga krav i kombination 

med låg kontroll visar sig ha en starkare effekt på psykisk ohälsa jämfört med fallet då man 
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mäter de oberoende variablerna separat (Häusser et al. 2010). 

 

Tidigare forskning som inkluderar stöd från bland annat arbetskollegor och chefer i Karaseks 

modell om krav och kontroll i arbetet, finner mestadels en mildrande effekt av socialt stöd på 

sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa (Ljungblad och Näswall 

2009; Wood et al. 2010). Socialt stöd har därmed visats fungera som en buffert mot negativ 

stress som uppkommer i samband med höga krav kombinerat med låga kontrollmöjligheter i 

arbetet. Dock har evidensen när stöd inkluderats i modellen inte varit lika entydig (Häusser et 

al. 2010). Viss forskning visar på en motsatt effekt av socialt stöd, d.v.s. att sambandet 

mellan krav och kontroll och psykisk ohälsa istället förstärks när man tagit hänsyn till stöd 

(Ljungblad och Näswall 2009).  

 

Fysisk aktivitet och psykisk ohälsa 
 

När det gäller sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa visar tidigare forskning 

på ett positivt samband mellan utövande av fysisk aktivitet och psykisk hälsa, både när det 

kommer till tvärsnitts- och longitudinella studier (Lindwall et al. 2012; White et al. 2017; 

Lindwall et al. 2014). Lindwall et al. (2012) och Lindwall et al. (2014) visar att fysisk 

aktivitet är sammankopplat med bland annat mindre depression, ångest och utbrändhet. Det 

finns alltså fastställda positiva hälsoeffekter när det gäller den psykiska hälsan vid utförande 

av fysisk aktivitet. Vidare pekar forskningen på att fysisk aktivitet även kan förebygga 

stressrelaterade problem såsom bland annat trötthet (Jonsdottir och Lindegård Andersson 

2016; Wennberg et al. 2016). 

 

Dock är inte all forskning när det kommer till hur fysisk aktivitet påverkar psykisk ohälsa lika 

entydigt. Beroende på vilken typ av aktivitet det gäller, visar tidigare studier på olika resultat 

när det gäller fysisk aktivitet och dess effekter på den psykiska ohälsan. Alla former av fysisk 

aktivitet är inte sammankopplade med bättre psykisk hälsa. “Leisure-time physical activity”, 

här översatt till “fysisk aktivitet som utövas på fritiden”, är i tidigare studier genomgående 

sammankopplat med bättre psykisk hälsa. Ett flertal studier har däremot visat att olika former 

av fysisk aktivitet emellanåt har ett negativt samband med psykisk hälsa medan andra former 

av fysiska aktiviteter inte har något samband alls med psykisk hälsa (White et al. 2017). 
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Exempelvis har “work-related physical activity”, här översatt till “fysisk aktivitet som är 

arbetsrelaterad”, ett positivt samband med psykisk ohälsa. Vidare har “Household physical 

activity”, här översatt till “fysisk aktivitet som utförs i hushållet” inget samband med psykisk 

ohälsa (White et al. 2017). 

 

Dock går det inte att säga något om kausaliteten i sambanden eftersom det gäller 

tvärsnittsstudier. D.v.s. riktningen i sambandet kan lika gärna gå åt andra hållet, en lägre 

upplevd psykisk hälsa kan vara en orsak till inaktivitet (Lindwall et al. 2012). Då dessa 

studier behandlar sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa samt indikerar på att 

olika former av fysisk aktivitet kan vara viktiga faktorer för förebyggande av stressrelaterad 

ohälsa, är forskning inom detta ämne av intresse för denna studie. 

 

Fysisk aktivitet i samband med hög ansträngning 
i arbetet och psykisk ohälsa 
 

Vidare när det kommer till hur fysisk aktivitet, arbetsförhållanden och psykisk ohälsa 

interagerar med varandra är detta ett relativt nytt forskningsområde där det inte gjorts så 

mycket tidigare studier (Häusser och Mojzisch 2017). Likt studier som undersöker sambandet 

mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa, visar forskning som undersöker vad fysisk 

aktivitet har för påverkan på psykisk ohälsa i samband med hög ansträngning i arbetet, att 

vissa former av fysisk aktivitet, exempelvis “leisure-time physical activity” här översatt till 

“fysisk aktivitet som utövas på fritiden” är korrelerat med bättre psykisk hälsa. Detta gäller 

bland annat i yrken som antas vara förknippade med hög arbetsrelaterad stress. Fysisk 

aktivitet indikerar då bland annat på en lägre upplevd psykisk ohälsa (Bogaert et al. 2014).  

 

Vidare är vissa former av fysisk aktivitet, såsom exempelvis “work-related physical activity” 

här översatt till “fysisk aktivitet som är arbetsrelaterad", precis som i studier av sambandet 

mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa, sammankopplat med sämre psykisk hälsa. 

Samtidigt har andra former av fysisk aktivitet, såsom exempelvis “household physical 

activity”, här översatt till “fysisk aktivitet som utförs i hushållet”, inte något samband alls 

med psykisk hälsa (Bogaert et al. 2014). 
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Slutligen tyder forskning inom detta område alltså på att fysisk aktivitet påverkar den 

psykiska hälsan olika beroende på vilken form av fysisk aktivitet som utförs (Bogaert et al. 

2014).  

 

Hypoteser 
 

Med utgångspunkt i teori och tidigare forskning har följande hypoteser formulerats: 

 

Hypotes 1 (H1) - hög ansträngning i arbetet är kopplat till högre psykisk ohälsa. 

 

Hypotes 2 (H2) - fysisk aktivitet är kopplat till lägre psykisk ohälsa. 

 

Hypotes 3 (H3) - hög ansträngning i arbetet har en svagare koppling till psykisk ohälsa bland 

fysiskt aktiva. 

 

Metod och data 
 

Datainsamling 
 

Studien är baserad på tvärsnittsdata hämtad från Levnadsnivåundersökning (LNU) som är 

genomförd 2010. LNU är en surveyundersökning som sedan 1968 samlas in varje årtionde av 

Institutet för social forskning (SOFI) vilka är verksamma vid bland annat Stockholms 

Universitet. LNU:s syfte är att samla in information om människors levnadsvillkor inom en 

rad olika områden som bland annat inkluderar hälsa och arbetsförhållanden. Vid varje 

undersökningstillfälle ingår omkring 6 500–7 300 individer i det ursprungliga urvalet. Data 

som samlas in baseras på ett slumpmässigt urval representativt för Sveriges befolkning i 

åldrarna mellan 18–75 (Institutet för social forskning 2018). I undersökningen från 2010 
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ingick ursprungligen 7253 personer i urvalet, varav 4415 individer responderat, vilket ger en 

total svarsfrekvens på 60,9% (Institutet för social forskning, 2018).  

 

Urval 
 

Då syftet med studien är att undersöka om fysisk aktivitet påverkar sambandet mellan hög 

ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa har en avgränsning i urvalet gjorts. 

Eftersom fokus i denna studie ligger på personer som är yrkesverksamma har en avgränsning 

vad gäller individernas ålder gjorts så att underlaget endast inkluderar personer mellan 19–64. 

Individer under 19 år har inte tagits med då antagandet gjorts att dessa oftast inte kommit ut i 

arbetslivet ännu. Eftersom den allmänna pensionsåldern i Sverige är 65 har även alla 

individer från och med 65 och uppåt exkluderats då dessa individer därav inte anses vara av 

relevans för denna studie. Efter nämnd avgränsning, är urvalet i denna studie på 3679 

individer.  

 

Variabler 
 

I detta avsnitt följer en beskrivning av de variabler som ingår i studien. Utöver psykisk 

ohälsa, som valts som beroende variabel, samt hög ansträngning i arbetet och fysisk aktivitet, 

som valts som de oberoende variablerna, har även ett antal kontrollvariabler relevanta för 

studiens syfte valts ut. Dessa variabler redogörs för i följande avsnitt. 

 

Beroende variabel 
 
Psykisk ohälsa 

Till denna studie har variabeln psykisk ohälsa valts ut som beroende variabel. För att mäta 

psykisk ohälsa används ett index baserat på trötthet, sömnbesvär, nervösa besvär samt 

depression. Variabeln mäter på så sätt olika typer av besvär som är vanligt förekommande vid 

långvarig stress. Dessa besvär utgör sammantaget ett mått som indikerar på att det psykiska 

välbefinnandet är nedsatt (Ekman & Arnetz; 2002; Theorell 2003). Variabeln är mätt på en 

skala mellan 1–16 där siffran 1 motsvarar att man upplever minst besvär och siffran 16 
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motsvarar att man upplever mest besvär. Frågorna i surveyundersökningen var utformade 

som “Har du under de senaste tolv månaderna haft...trötthet/sömnbesvär/nervösa 

besvär/depression”. Svarsalternativen var följande fyra alternativ “Nej”, “Ja, lätt”, Ja, svår”, 

“Ja, grad saknas”.  

Variabeln är diskret på ordinalnivå. 

 

Oberoende variabler 
 

Hög ansträngning i arbetet 

Variabeln “Hög ansträngning i arbetet” mäts genom ett index som är skapat med 

utgångspunkt i Karaseks teori om krav och kontroll i arbetet. Den är baserad på uppgifter om 

mängd krav och beslutsutrymme i arbetet. Krav är baserat på de ursprungliga variablerna 

“Psykiskt ansträngande arbete” och “Jäktigt arbete” där frågorna ställts som “Är ditt arbete 

psykisk ansträngande?” samt “Är ditt arbete jäktigt?”. Om man har svarat “Ja” på båda dessa 

har krav kodats som 1, annars 0. Beslutsutrymme är baserat på de ursprungliga variablerna 

“Kan bestämma arbetstakt” och “Ej enformigt arbete” där frågorna utformats som “Kan du 

själv bestämma din arbetstakt?” och “Är ditt arbete enformigt?” Om man har svarat “Ja” på 

den förstnämnda frågan och “Nej” på den senare frågan, har beslutsutrymme kodats som 1, 

annars 0. Utifrån dessa svarsalternativ har följande tre kategorier om krav och 

beslutsutrymme i arbetet skapats. “Beslut ej krav”, “Ej beslut men krav” och “Övrigt”. 

Utifrån indexet har sedan en dummyvariabel skapats där kategorin “Ej beslut men krav” 

kodats som 1 och kategorierna “Beslut men krav” och “Övrigt” kodats som 0. D.v.s. de som 

upplever hög ansträngning i arbetet jämförs med de som inte upplever det.  

Denna variabel är således en dikotom variabel på nominal skalnivå.  

 

Fysisk aktivitet 

För att mäta fysisk aktivitet ställdes frågan “Utövar du någon motions-, frilufts- eller 

idrottsverksamhet, t.ex. långpromenader? Om ja: Hur ofta?”. Svarsalternativen var följande 

“Ja, flera ggr/vecka”, “Ja, ca en gång/vecka”, “Ja, 1-3ggr/månad”, “Ja, men mer sällan” samt 

“Nej”. Personer som svarat “Ja..” i någon form har kodats som 1, medans personer som 

svarat “Nej” har kodats som 0. Variabeln jämför på så sätt personer som utför någon form av 

fysisk aktivitet med personer som inte gör det. Referenskategorin är de som svarat “Nej”, 

alltså personer som inte utför någon form av fysisk aktivitet. 
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Variabeln fysisk aktivitet är dikotom och på nominal skalnivå. 

 

Kontrollvariabler 
 

Kön  

Kön har kodats om till en dummyvariabel där ”Man” har värdet 1 och “Kvinna” har värdet 0. 

Kvinna utgör således referenskategorin. Eftersom tidigare forskning har visat att det är 

betydligt fler kvinnor som drabbas av symptom såsom stress, sömnbesvär, trötthet och ångest 

är det av vikt att kontrollera för kön (Socialstyrelsen 2017). 

Variabeln är dikotom på nominal skalnivå. 

 

Ålder 

Då ålder kan vara en betydelsefull förklaringsfaktor för hälsa är det en viktig aspekt att ta 

hänsyn till (Folkhälsomyndigheten 2018). För att kontrollera för respondenternas ålder så har 

variabeln “Födelseår” kodats om till “Ålder”. Som tidigare nämnts i avsnittet “Urval” har 

personer under 18 och över 64 exkluderats.  

Variabeln är kontinuerlig samt på kvotnivå. 

 

Utbildning 

Respondenternas utbildning är en annan viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom skillnaderna i 

psykisk ohälsa kan skilja sig åt mellan individer med olika utbildningsnivå 

(Folkhälsomyndigheten 2018). Variabeln är utformad så att den mäter individens högsta 

utbildningsnivå uppdelat i tre kategorier. Dessa är följande “Förgymnasial nivå”, där högsta 

nivån inkluderar grundskola eller folkskola, “Gymnasial nivå”, där högsta nivån inkluderar 

2–3 årigt yrkesinriktat gymnasium eller 3 årigt teoretiskt gymnasium och “Eftergymnasial 

nivå”, där högsta nivån inkluderar postgymnasium eller universitet- eller högskoleexamen 

samt forskarutbildning. Två av dessa kategorier har sedan kodats om till dummyvariabler där 

den ena variabeln är kodad som “Gymnasial nivå”=1, och där den andra är kodad som 

“Eftergymnasial nivå”=1. Referenskategorin är därmed “Förgymnasial nivå” vilken har 

kodats som 0.  

Denna variabel är dikotom och på ordinalnivå. 
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Arbetstimmar 

Variabeln “Arbetstimmar” mäter hur många timmar respondenten arbetar under en ordinarie 

arbetsvecka. Frågan som ställdes i surveyundersökningen var “Hur många timmar är din 

ordinarie veckoarbetstid?”. 

Då arbetstid visat sig ha betydelse för människors hälsa, är även antal arbetstimmar av 

relevans att kontrollera för (Arbetsmiljöupplysningen u.å.). Fler arbetstimmar kan leda till en 

större konflikt mellan arbete och privatliv, vilket i sin tur kan resultera i stress och psykisk 

ohälsa (Nordenmark 2004). 

Variabeln är diskret och på kvotnivå. 

 

Antal barn 

Variabeln mäter antal yngre barn i hushållet födda mellan 2000–2009, dvs i åldrarna mellan 

1-10. Svarsalternativen utgör en skala mellan 0-5.   

Att skaffa barn utgör en stor omställning i livet och är något som därmed kan antas påverka 

föräldrars välmående. Särskilt att ha småbarn kan tänkas bidra till ökad stress i vardagen, 

vilket i sin tur påverkar den psykiska hälsan hos dessa föräldrar (Ekman och Arnetz 2002). 

Därav är det av vikt att kontrollera för variabeln “Antal barn”. 

Variabeln är diskret samt på kvotnivå. 

 

Stöd 

Som nämnts i avsnitten “Teori” och “Tidigare forskning” har socialt stöd visat sig vara en 

viktig buffert mot sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa. Stöd från 

kollegor och chefer har visat sig kunna ge en mildrande effekt mot negativ stress (Ljungblad 

och Näswall 2009). Även variabeln stöd är därav av relevans att ha med som en 

kontrollvariabel. För att mäta socialt stöd ställdes frågan “I vilken grad innebär ditt arbete att 

du kan få stöd och hjälp från dina arbetskamrater då det behövs?”. Svarsalternativen var 

följande “I mycket hög grad”, “Hög grad”, “I viss grad”, “I liten grad”, “Inte alls”. Dessa har 

rangordnats på en skala mellan 1-5, där 1 motsvarar “Inte alls” och 5 motsvarar “I mycket 

hög grad”.  

Variabeln är diskret på ordinalnivå.  
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Bortfall 
 

I tabell 1 visas antal respondenter exklusive bortfall i det ursprungliga materialet från 

Levnadsnivåundundersökning 2010, bortfall samt bortfall i procent för samtliga variabler 

som ingår i studien. Bortfall i tabellen utgörs av svar som saknades i det ursprungliga 

materialet. Bortfallen har inte tagits med i analysen. Utöver svar som saknas samt de 736 

individer som exkluderats ur variabeln ålder, innehöll de ursprungliga variablerna ”Hög 

ansträngning i arbetet”, ”Stöd”, ”Arbetstimmar” och variabeln ”Utbildning” även ”ej aktuella 

svar” i det ursprungliga materialet. Variabeln ”Hög ansträngning i arbetet” hade 1728 ej 

aktuella svar. Variabeln ”Stöd” hade 1718 ej aktuella svar. Vidare hade variabeln 

”Arbetstimmar” 1718 ej aktuella svar. Fortsättningsvis hade variabeln ”Utbildning” 2130 ej 

aktuella svar. 

 

Dessa ej aktuella svar, inklusive bortfall samt de 736 individer som exkluderats ur variabeln 

ålder gav ett effektivt urval på 1423 individer. 

 

 

Tabell 1. Frekvenstabell över samtliga variabler. 

Variabler Antal 
respondenter 
exklusive 
bortfall 

Bortfall Bortfall i 
procent 

    

Psykisk ohälsa 
 
Hög ansträngning i 
arbetet 

4408 
 
4400 

7 
 
15 

0,16 
 
0,34 

    

Fysisk aktivitet 
 
Kön 
Kvinna ref 
 
Ålder 
 
Utbildning 
(Förgymnasial ref) 

4398 
 
4415 
 
 
4415 
 
4397 
 

17 
 
0 
 
 
0 
 
18 
 

0,38 
 
0 
 
 
0 
 
0,41 
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Gymnasial 
Eftergymnasial 
 
Arbetstimmar 
 
Stöd 
 
Antal barn 
 

 
 
 
4386 
 
4393 
 
4415 

 
 
 
29 
 
22 
 
0 

 
 
 
0,66 
 
0,50 
 
0 

n 1423         

 

 

Analysmetod 
 

Studien genomförs med hjälp av en kvantitativ metod. Eftersom syftet är att analysera 

korrelationen mellan fysisk aktivitet, hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa, lämpar 

sig en kvantitativ forskningsansats bättre än en kvalitativ forskningsansats. Med hjälp av en 

kvantitativ forskningsansats får man en bred kunskap om ämnet som är generaliserbart. 

Analysmetoden som kommer att användas är linjär regressionsanalys. Linjära 

regressionsanalyser kommer att genomföras med hjälp av statistikprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) som genom OLS (Ordinary Least Squares) tar 

fram en prediktionslinje som bäst sammanfattar sambandet mellan den beroende variabeln 

och de oberoende variablerna. Prediktionslinjen tas fram genom att minimera avstånden 

mellan observerade och predicerade värden (Edling och Hedström 2003).  

Linjär regressionsanalys lämpar sig bäst för beroende variabler på intervall- eller kvotnivå 

men kan även användas till variabler på ordinalnivå (Labovitz 1970) vilket gör den till en 

lämplig metod. Då syftet med studien är att testa hypoteser som är baserade på teori och 

tidigare forskning är förhållningssättet följaktligen deduktivt (Bryman 2011). 

 

Två bivariata regressionsanalyser kommer inledningsvis att genomföras. En där sambandet 

mellan den beroende variabeln psykisk ohälsa och den oberoende variabeln hög ansträngning 

i arbetet undersöks - modell 1. Och en där sambandet mellan den beroende variabeln psykisk 

ohälsa och den oberoende variabeln fysisk aktivitet undersöks - modell 2. Fortsättningsvis 



 
 
 
 

16 

 

kommer två multivariata regressionsanalyser att genomföras, som undersöker samma 

samband som i modell 1 och 2, men med ett antal kontrollvariabler inkluderade - modell 3 

och 4. Dessa kontrollvariabler är kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn och stöd. 

Vidare kommer en ytterligare multivariat regressionsanalys att genomföras, som innefattar 

den beroende variabeln psykisk ohälsa, de oberoende variablerna hög ansträngning i arbetet 

och fysisk aktivitet, samt nämnda kontrollvariabler - modell 5. Slutligen kommer en 

multivariat regressionsanalys att genomföras, där en interaktionsvariabel mellan fysisk 

aktivitet och hög ansträngning i arbetet inkluderas i modellen - modell 6. 

 

Syftet med modell 1–5 är att testa hypotes 1 (H1) -  krav/kontroll är kopplad till högre 

psykisk ohälsa och hypotes 2 (H2) - fysisk aktivitet är kopplad till lägre psykisk ohälsa.  

Syftet med modell 5–6 är att testa hypotes 3 (H3) -  krav/kontroll har en svagare koppling till 

psykisk ohälsa när man är mer fysiskt aktiv. 

 

Resultat och analys 
 

Deskriptiv statistik 
 

I tabell 2 visas deskriptiv statistik över samtliga variabler. Utifrån tabell 2 kan vi se att 705 

individer (26,4%) upplever hög ansträngning i arbetet. Medan 1963 individer (73,6%) inte 

upplever det. Vad gäller variabeln fysisk aktivitet kan vi se att 3943 individer (89,7%) utför 

någon form av fysisk aktivitet och alltså är fysiskt aktiva. Medan 455 individer (10,3%) inte 

utför någon form av fysisk aktivitet och således är inaktiva. Vidare kan vi se att 2158 

individer (48,9%) är kvinnor och 2257 individer (51,1%) är män. När det gäller 

utbildningsnivå på respondenterna har 309 individer (13,6%) högst förgymnasial utbildning. 

927 individer (42,9%) har högst gymnasial utbildning och 986 individer (43,5%) har 

eftergymnasial utbildning. 

 

Vidare kan vi se att variabeln psykisk ohälsa har ett medelvärde på 2,85 och en 

standardavvikelse på 3,658. Variabeln ålder har ett medelvärde på 42,03 och en 
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standardavvikelse på 13,237. Fortsättningsvis kan vi se att variabeln arbetstimmar har ett 

medelvärde på 36,77 och en standardavvikelse på 8,102. Variabeln stöd har ett medelvärde på 

3,97 och en standardavvikelse på 0,966. Slutligen kan vi se att variabeln antal barn har ett 

medelvärde på 0,34 och en standardavvikelse på 0,722. 

 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik. 

Variabler Totalt       

Psykisk ohälsa 
Medelvärde 
Min./Max. 
Standardavvikelse 
 
Hög ansträngning i arbetet 
Hög ansträngning 
Övriga 

 
2,85 
1 min / 16 max 
3,658 
 
 
705 (26,4%) 
1967 (73,6%) 

  
 
 
 
 
 
 
 

     

Fysisk aktivitet 
Fysiskt aktiva 
Fysiskt inaktiva 

  
3943 (89,7%) 
455 (10,3%) 

        

Kön 
Kvinnor 
Män 
 
Ålder 
Medelvärde 
Min./Max. 
Standardavvikelse 
 
Utbildning 
Förgymnasial 
Gymnasial 
Eftergymnasial 
 
Arbetstimmar 
Medelvärde 
Min./Max. 
Standardavvikelse 

 
2158 (48,9%) 
2257 (51,1%) 
  
 
42,03 
19 år / 64 år 
13,237 
 
 
309 (13,6%) 
972 (42,9%) 
986 (43,5%) 
 
 
36,77 
-1 h / 70 h 
8,102 
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Stöd 
Medelvärde 
Min./Max. 
Standardavvikelse 
 
Antal barn 
Medelvärde 
Min./Max. 
Standardavvikelse 
 

 
 
3,97 
1 min / 5 max 
0,966 
 
 
0,34 
0 barn / 5 barn 
0,722 
 

n  1423          

 

 

Linjära regressionsmodeller 
 

I tabell 3 presenteras sex linjära regressionsmodeller med psykisk ohälsa som beroende 

variabel, modell 1–6. Därefter redogörs de centrala resultaten med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar. Inledningsvis beskrivs resultaten från modell 1, 3 och 5 med syfte att 

besvara frågeställning 1. Vidare beskrivs resultaten från modell 2, 4 och 5 med syfte att 

besvara frågeställning 2. Slutligen beskrivs resultaten från modell 5 och 6 med syfte att 

besvara frågeställning 3. 

 

 

Tabell 3. Linjära regressionsmodeller med psykisk ohälsa som 

beroende variabel.  

Oberoende 
variabler 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6  

Hög 
ansträngning i 
arbetet 

 
 
0,924** 

   
 
 0,494* 

   
 
 0,492** 

 
 
 0,759 

 

Fysisk aktivitet   -0,812**  -0,143 -0,112 -0,030  
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Kön 
Kvinna ref 
 
Ålder 
 
Utbildning 
(Förgymnasial 
ref) 
Gymnasial 
Eftergymnasial 

  
  
  
  

  
  
  

-0,838** 
 
 
-0,014 
 
 
 
 
-0,421 
-0,487 

-0,913** 
 
 
-0,015 
 
 
 
 
-0,391 
-0,454 

-0,844** 
 
 
-0,014 
 
 
 
 
-0,420 
-0,480 

-0,843** 
 
 
-0,014 
 
 
 
 
-0,423 
-0,481 

 

Arbetstimmar 
 
Stöd 
 
Antal barn 
 
Hög 
ansträngning i 
arbetet*Fysisk 
aktivitet 

    -0,030* 
 
-0,144 
 
-0,116 

-0,029* 
 
-0,149 
 
-0,126 
 
 

-0,030* 
 
-0,145 
 
-0,116 

-0,030* 
 
-0,144 
 
-0,118 
 
 
 
 
-0,288 

 

N 
R2 

1423 
0,015 

1423 
0,005 

1423 
0,043 

1423 
0,038 

1423 
0,043 

1423 
0,043 

 

* Signifikant på 0,05 nivå | ** Signifikant på 0,01 nivå 

 

 

Finns det ett samband mellan hög ansträngning i 
arbetet och upplevd psykisk ohälsa? 
 
I modell 1 i Tabell 3 undersöks sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk 

ohälsa genom en bivariat analys. Modell 1 i Tabell 3 visar på ett signifikant samband mellan 

hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa. Regressionskoefficienten för hög ansträngning 

i arbetet är på 0,924, vilket innebär att individer som har hög ansträngning i arbetet i 

genomsnitt har 0,924 högre upplevd psykisk ohälsa jämfört med individer som inte har hög 

ansträngning i arbetet. Resultatet är statistiskt signifikant på 1% nivå, vilket betyder att det 

med 99% säkerhet finns ett samband i populationen. 
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R2 värdet ligger på 0,015, vilket visar att variabeln hög ansträngning i arbetet kan förklara 

1,5% av variansen i psykisk ohälsa. 

Därmed bekräftar modell 1 att det finns ett samband mellan hög ansträngning i arbetet och 

psykisk ohälsa. Modell 1 ger således stöd för hypotes 1 (H1) - hög ansträngning i arbetet är 

kopplat till högre psykisk ohälsa. 

 

I modell 3 i Tabell 3 undersöks sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk 

ohälsa, kontrollerat för kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn och stöd, genom en 

multivariat analys. Även Modell 3 i Tabell 3 (s.) visar ett signifikant samband mellan hög 

ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa. 

Regressionskoefficienten för hög ansträngning i arbetet ligger i modell 3 på 0,494, vilket 

innebär att personer som har hög ansträngning i arbetet i genomsnitt har 0,494 högre upplevd 

psykisk ohälsa jämfört med individer som inte har hög ansträngning i arbetet, när man tagit 

hänsyn till relevanta kontrollvariabler. Sambandet är signifikant på 5 % nivå, vilket innebär 

att det finns ett samband i populationen med 95% säkerhet. Dock är detta samband svagare i 

modell 3 jämfört med modell 1. I modell 1 har kontrollvariabler inte tagits med i beaktande. 

R2 värdet i Modell 3 ligger på 0,043, vilket innebär att 4,3 % av variansen i psykisk ohälsa 

kan förklaras med hjälp av variablerna hög ansträngning i arbetet kön, ålder, utbildning, 

arbetstimmar, antal barn och stöd. R2 värdet har ökat i modell 3 jämfört med i modell 1, dvs 

större del av variansen i psykisk ohälsa kan förklaras i modell 3. 

Därmed bekräftar även modell 3 att det finns ett samband mellan hög ansträngning i arbetet 

och psykisk ohälsa, kontrollerat för kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn och stöd. 

Modell 3 ger alltså stöd för hypotes 1 (H1) - hög ansträngning i arbetet är kopplat till högre 

psykisk ohälsa. 

 

Även modell 5, som utöver nämnda kontrollvariabler också tar hänsyn till om personer utför 

någon form av fysisk aktivitet eller inte till, visar att det finns ett samband mellan hög 

ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa, kontrollerat för fysisk aktivitet, kön, ålder, 

utbildning, arbetstimmar, antal barn samt stöd. Modell 5 ger alltså fortsatt stöd för hypotes 1 

(H1) - hög ansträngning i arbetet är kopplat/sammankopplat till högre psykisk ohälsa. 
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Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och 
lägre upplevd psykisk ohälsa? 
 

I modell 2 undersöks sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa genom en bivariat 

analys. Modell 2 i Tabell 3 visar på ett signifikant samband mellan fysisk aktivitet och 

psykisk ohälsa. Regressionskoefficienten för fysisk aktivitet är på -0,812, vilket innebär att 

individer som utför någon form av motionsaktivitet i genomsnitt har 0,812 lägre upplevd 

psykisk ohälsa, jämfört med individer som inte utför någon form av motionsaktivitet. 

Resultatet är statistisk signifikant på 1% nivå, detta innebär att det finns ett samband i 

populationen med 99% säkerhet. 

R2 värdet i Modell 2 ligger på 0,005, det innebär att 0,5% av variansen i psykisk ohälsa kan 

förklaras med hjälp av variabeln fysisk aktivitet. 

Därmed bekräftar modell 2 att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk 

ohälsa. Modell 2 ger följaktligen stöd för hypotes 2 (H2) - fysisk aktivitet är kopplat till lägre 

psykisk ohälsa. 

 

I modell 4 i Tabell 3 undersöks sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa, 

kontrollerat för kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn och stöd genom en 

multivariat analys. Modell 4 i tabell 3 visar inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet 

och psykisk ohälsa, eftersom regressionskoefficienten för fysisk aktivitet inte är signifikant. 

R2 värdet i Modell 4 ligger på 0,038, vilket innebär att 3,8 % av variansen i psykisk ohälsa 

kan förklaras med hjälp av variablerna fysisk aktivitet, kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, 

antal barn och stöd. R2 värdet har ökat i modell 4 jämfört med i modell 2, dvs större del av 

variansen i psykisk ohälsa kan förklaras i modell 4. 

Modell 4 dementerar därmed att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och psykisk 

ohälsa, när nämnda kontrollvariabler inkluderas i modellen. Modell 4 ger alltså inte stöd för 

hypotes 2 (H2) - fysisk aktivitet är kopplat till lägre psykisk ohälsa. 

 

Även i modell 5, som utöver nämnda kontrollvariabler också tar hänsyn till om personer har 

hög ansträngning i arbetet eller inte, visas inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet 

och psykisk ohälsa, kontrollerat för hög ansträngning i arbetet, kön, ålder, utbildning, 

arbetstimmar, antal barn samt stöd. Modell 5 dementerar därmed fortsatt hypotes 2 (H2) - 

fysisk aktivitet är kopplat till lägre psykisk ohälsa. 
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Motverkar fysisk aktivitet sambandet mellan hög 
ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa? 
 

I modell 5 i Tabell 3 undersöks sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk 

ohälsa, kontrollerat för kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn, stöd, samt fysisk 

aktivitet, genom en multivariat analys. Modell 5 visar ingen nämnvärd skillnad när det 

kommer till sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa jämfört med 

modell 3, där fysisk aktivitet inte tas med i beaktande, utöver signifikansnivån. 

Regressionskoefficienten för hög ansträngning i arbetet ligger i modell 5 på 0,492, jämfört 

med regressionskoefficienten i modell 3 som ligger på 0,494. Sambandet mellan hög 

ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa påverkas därmed inte nämnvärt, då det även 

kontrolleras för om individer utför någon form av fysisk aktivitet eller inte, utöver nämnda 

kontrollvariabler. Sambandet är i modell 5 signifikant på 1 % nivå, vilket innebär att det finns 

ett samband i populationen med 99% säkerhet. 

R2 värdet i modell 5 ligger på 0,043 vilket innebär att 4,3% av variansen i psykisk ohälsa kan 

förklaras med hjälp av variablerna hög ansträngning i arbetet, fysisk aktivitet, kön, ålder, 

utbildning, arbetstimmar, antal barn samt stöd. R2 värdet i modell 5 har inte förändrats 

jämfört med i modell 3. 

Utifrån modell 5 kan hypotes 3 (H3) - hög ansträngning i arbetet har en svagare koppling till 

psykisk ohälsa bland fysiskt aktiva, varken bekräftas eller dementeras. 

 

I modell 6 i tabell 3 undersöks om det finns en interaktionseffekt mellan fysisk aktivitet och 

hög ansträngning i arbetet, genom att inkludera en interaktionsvariabel i modellen. 

Interaktionsvariabeln tas med för att undersöka om fysisk aktivitet påverkar sambandet 

mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa, kontrollerat för fysisk aktivitet kön, 

ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn samt stöd samt hög ansträngning i arbetet*fysisk 

aktivitet. 

Modell 6 visar ingen interaktionseffekt mellan fysisk aktivitet och hög ansträngning i arbetet, 

eftersom regressionskoefficienten för interaktionsvariabeln hög ansträngning i arbetet*fysisk 

aktivitet inte är signifikant.  

R2 värdet i modell 6 ligger på 0,043, vilket innebär att 4,3% av variansen i psykisk ohälsa 

kan förklaras med hjälp av variablerna hög ansträngning i arbetet, fysisk aktivitet, kön, ålder, 

utbildning, arbetstimmar, antal barn, stöd samt hög ansträngning i arbetet*fysisk aktivitet.  
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Modell 6 visar således att fysisk aktivitet inte motverkar sambandet mellan hög ansträngning 

i arbetet och psykisk ohälsa, kontrollerat för fysisk aktivitet, kön, ålder, utbildning, 

arbetstimmar, antal barn samt stöd samt hög ansträngning i arbetet*fysisk aktivitet. Modell 6 

ger följaktligen inte stöd för hypotes 3 (H3) - hög ansträngning i arbetet har en svagare 

koppling till psykisk ohälsa bland fysiskt aktiva. 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om fysisk aktivitet har en modererande effekt på 

sambandet mellan påfrestande arbetsförhållanden och psykisk ohälsa. Utifrån syftet 

formulerades tre centrala frågeställningar som uppsatsen behandlat. Baserat på det teoretiska 

ramverket samt tidigare forskning antogs sedan dels att hög ansträngning i arbetet är kopplat 

till högre psykisk ohälsa. Samt att fysisk aktivitet är kopplat till lägre psykisk ohälsa. Vidare 

antogs att hög ansträngning i arbetet har en svagare koppling till psykisk ohälsa bland fysiskt 

aktiva. 

 

När det gäller frågeställning 1. “Finns det ett samband mellan hög ansträngning i arbetet och 

upplevd psykisk ohälsa?” visade uppsatsens resultat i modell 1, 3 och 5 att det finns ett 

signifikant samband mellan hög ansträngning i arbetet och upplevd psykisk ohälsa, 

kontrollerat för fysisk aktivitet, kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn samt stöd. 

Vilket stämmer överens med vad tidigare forskning visat (Jonge et al. 2010; Wood et al. 

2010). 

  

Fortsättningsvis besvarades uppsatsen frågeställning 2. “Finns det ett samband mellan fysisk 

aktivitet och lägre upplevd psykisk ohälsa?” via modell 2, 4 och 5. Den bivariata analysen 

visade ett signifikant negativt samband mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa. Det 

innebär att individer som är fysiskt aktiva har lägre psykisk ohälsa. Den multivariata 

analysen, i modell 4, visade däremot inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet och 

psykisk ohälsa, kontrollerat för kön, ålder, utbildning, arbetstimmar, antal barn och stöd. Inte 

heller i modell 5, som även kontrollerade för variabeln hög ansträngning i arbetet, visades 

något signifikant samband mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa. Det innebär således att 

individer som är fysiskt aktiva inte har lägre psykisk ohälsa. Detta kan till viss del sägas 
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stämma överens med vad tidigare forskning visat eftersom tidigare forskning inte visat på 

entydiga resultat gällande sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa. Beroende på 

vilken form av fysisk aktivitet som olika studier undersöker, så kan sambandet mellan fysisk 

aktivitet och psykisk ohälsa se olika ut (referens).  

 

Denna uppsats har inte tagit hänsyn till vilken form av fysisk aktivitet som utförs utan mäter 

endast om individer är fysiskt aktiva eller inte. Kontrollvariablerna i denna studie skiljer sig 

även åt från den tidigare forskning som presenterats då tidigare forskning exempelvis inte har 

kontrollerat för variablerna “Stöd” och “Antal barn”. Vidare är det ett relativt stort bortfall i 

denna studie. Att uppsatsen inte tagit hänsyn till form av fysisk aktivitet, inkluderat andra 

kontrollvariabler än tidigare forskning och har ett stort bortfall kan vara en förklaring till 

varför inget signifikant samband mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa hittades i de 

multivariata analyserna. 

 

Vidare visade uppsatsens resultat gällande frågeställning 3. “Motverkar fysisk aktivitet 

sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa?” att fysisk aktivitet inte 

motverkar sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa eftersom ingen 

interaktionseffekt hittades. Då det inte gjorts tidigare studier som specifikt undersöker fysisk 

aktivitets påverkan på sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa, kan 

denna studie varken sägas bekräfta eller dementera tidigare forskning eftersom det är ett 

relativt nytt forskningsområde. Anledningen till att ingen interaktionseffekt hittades kan ha 

att göra att vårt effektiva urval (n) är relativt litet. Ett litet urval, kan i sin tur resultera i att 

skattningar i modellerna blir snedvridna. Ju färre respondenter desto osäkrare blir resultatet 

(SCB 2017). 

 

Studien ger följaktligen tydligt stöd för hypotes 1 (H1) - hög ansträngning i arbetet är kopplat 

till högre psykisk ohälsa. Detta gäller både i den bivariata och i de multivariata analyserna. 

När det gäller hypotes 2 (H2) - fysisk aktivitet är kopplat till lägre psykisk ohälsa, finner 

studien stöd i den bivariata analysen men inte i de multivariata analyserna. 

Slutligen ges inte stöd till hypotes 3 (H3) - hög ansträngning i arbetet har en svagare koppling 

till psykisk ohälsa bland fysiskt aktiva. 

 

Sammanfattningsvis är studiens slutsats således att fysisk aktivitet inte har någon 

modererande effekt på sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och psykisk ohälsa.  
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Kritiska reflektioner 
 

Denna studie mäter psykisk ohälsa genom att enbart inkludera fyra olika typer av besvär som 

är associerade med psykisk ohälsa. Dessa besvär innefattar trötthet, sömnbesvär, nervösa 

besvär samt depression, vilket gör att variabeln psykisk ohälsa således är begränsande. 

Det finns flera olika sätt att mäta psykisk ohälsa på som denna studie inte omfattar. 

 

Då denna studie är baserad på tvärsnittsdata kan det inte sägas något kausaliteten i de 

samband som funnits. När det gäller sambandet mellan hög ansträngning i arbetet och 

psykisk ohälsa kan inte slutsatsen dras att hög ansträngning i arbetet påverkar den psykiska 

ohälsan. Riktningen i sambandet kan lika gärna gå åt andra hållet, dvs psykisk ohälsa kan 

vara en orsak till att man upplever hög ansträngning i arbetet. Om du mår sämre, d.v.s. har en 

högre psykisk ohälsa, kanske du inte kan hantera stress som uppkommer från höga krav i 

arbetet lika bra jämfört med någon som har en bättre psykisk hälsa. Vi kan heller inte vara 

säkra på att andra förklaringsfaktorer ligger bakom sambandet mellan hög ansträngning i 

arbetet och psykisk ohälsa. Eftersom hänsyn inte tagits till exempelvis yrkesklass, genetiska 

faktorer, uppväxtvillkor, ekonomiska omständigheter, om man har varit med om omvälvande 

livshändelser såsom till exempel dödsfall eller skilsmässa, livsstil eller andra relevanta 

faktorer som kan anses vara betydelsefulla för den psykiska hälsan.  

 

När det gäller sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa kan likaså inte slutsatsen 

dras att fysisk aktivitet påverkar den psykiska ohälsan. Riktningen i sambandet kan lika gärna 

gå åt andra hållet, d.v.s. psykisk ohälsa kan vara en orsak till inaktivitet. Personer med 

psykisk ohälsa kan tänkas må så pass dåligt att de inte orkar utföra någon form av fysisk 

aktivitet.  

 

Däremot hade slutsatsen att fysisk aktivitet motverkar sambandet mellan hög ansträngning i 

arbetet och psykisk ohälsa kunnat dras om en interaktionseffekt funnits. Då 

interaktionsvariabeln i denna studie inte visade sig vara signifikant, kan den slutsatsen dock 

inte dras.  

 

Eftersom att samspelet mellan fysisk aktivitet, arbetsförhållanden och psykisk ohälsa är ett 

relativt nytt forskningsområde är det av intresse med framtida forskning som kan bekräfta 
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eller dementera om fysisk aktivitet kan motverka sambandet mellan hög ansträngning i 

arbetet och psykisk ohälsa.  
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