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Abstrakt 

Bakgrund: Hälsa är, enligt världshälsoorganisationen WHO, ett begrepp som innefattar 

fysiska, psykiska såväl som sociala aspekter. Att utsättas för psykosociala riskfaktorer på 

arbetet, som kan leda till psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren. En av de alltmer 

förekommande konsekvenserna av detta är arbetsrelaterad stress. Att vara fysiskt aktiv har 

visat sig kunna bidra till sänkt stressnivå, vilket främst kunnat ses hos personer med 

stillasittande arbete.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken inverkan den fysiska 

aktivitetsnivån har på arbetsrelaterad stress hos personer med stillasittande arbete. Metod: En 

webbaserad enkät skapades och skickades till en förvaltningsmyndighet i Norrbotten. Av 65 

utskickade enkäter inkom 26 svar, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 40 %. Resultat: 

Studien påvisade en statistisk signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller 

arbetsrelaterad stress, där kvinnor hade en genomsnittlig högre stressnivå än män. Utöver detta 

kunde endast svaga, icke signifikanta samband påvisas då arbetsrelaterad stress ställdes i relation 

till fysisk aktivitetsnivå, resiliens och ålder. Vidare ställdes fysisk aktivitetsnivå i relation till 

resiliens, där styrketräning visade sig ha störst positiv inverkan. Konklusion: Studien indikerar 

att de som är fysiskt aktiva på fritiden är mindre stressade på arbetet. Vidare antyder studien 

att individer som är fysiskt aktiva har en högre grad av resiliens än de som inte är det. Studien 

fann även att kvinnor generellt är mer stressade än män, men att kvinnor har en högre grad av 

resiliens. Mer forskning inom området behövs för att kunna fastställa betydelsen av 

faktorernas samverkan. 

 

Nyckelord: Fysioterapi, fysisk aktivitet, psykisk ohälsa, resiliens   
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1. Bakgrund 

Hälsa är, enligt världshälsoorganisationen WHO (1946), ett begrepp som innefattar fysiska, 

psykiska såväl som sociala aspekter. Denna definition står i enighet med den biopsykosociala 

modellen, där det på ett tydligt sätt demonstreras hur biologiska, psykologiska och sociala 

faktorer samverkar (Suls & Rothman, 2004). Fysisk inaktivitet, en stillasittande livsstil och 

psykisk ohälsa är faktorer som påverkar livskvalitén negativt (Matthews, et al., 2012: Bize, 

Johnson & Plotnikoff, 2007). Vilket kan vara en av orsakerna till varför sjukskrivningar 

orsakade av psykisk ohälsa ökat under de senaste åren (Försäkringskassan, 2015).  

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett vitt omfattande begrepp som innefattar de naturliga reaktioner vilka sker 

som svar på en påfrestande livssituation, som till exempel oro, nedstämdhet och/eller stress 

(Rebar, Duncan, Short & Vandelanotte, 2014). När dessa tillstånd pågår under en längre tid 

och tid för återhämtning inte finns kan de leda till diagnostiserade sjukdomstillstånd som 

depression, generaliserat ångest- och utmattningssyndrom (Gerber, Jonsdottir, Lindwall & 

Ahlborg, 2014). Gränsen mellan en acceptabel nivå av vardagliga påfrestningar till 

utveckling av ett psykiskt sjukdomstillstånd är ej tydligt definierat, men gemensamt är att de 

påverkar graden av livskvalité negativt (Hakanen & Schaufeli, 2012). Under de senaste åren 

har risken för att utsättas för psykosociala riskfaktorer på arbetet ökat (Niedhammer, 

Chastang, Sultan-Taieb, Vermeylen & Parent-Thirion, 2012). En bidragande faktor är enligt 

en rapport från Arbetsmiljöverket (2015) digitaliseringen av arbetsmiljön, som trots de 

många positiva effekterna även kan bidra till ökad belastning, där en av de alltmer 

förekommande konsekvenserna är arbetsrelaterad stress (Stansfield & Candy, 2006: 

Niedhammer, et al., 2012).  

 

Arbetsrelaterad stress 

Ett arbete innebär, i varierande utsträckning, fysiska, psykiska såväl som sociala utmaningar 

och eftersom en stor del av en arbetande individs vardag spenderas på arbetsplatsen påverkas 

därmed även hälsan av arbetet. Stress är ett sätt att reagera på de utmaningar och 

påfrestningar vi sälls inför och nivån av stress styrs genom ett samspel mellan yttre faktorer, 

så som familj, arbete och socialt närverk samt inre faktorer som till exempel tankar och 

känslor (Omorola, 2008). Att reagera som vi gör vid stress orsakat av en inre och/eller yttre 

påfrestning är en biologisk instinkt (Währborg, 2009). Som en del av en stressreaktion 

utsöndras hormonerna kortisol, adrenalin och noradrenalin i kroppen som i sin tur bland 



 6 

annat bidrar till ökad koncentrationsförmåga och höjd energinivå (Almén, 2007: Palmsund, 

Svensson, Tegbrant & Åborg, 2009). Stress som sådan behöver således inte innebära något 

negativt. Tvärtom kan kortvarig stress öka vår vakenhetsgrad och höja vår 

prestationsförmåga. Det är först när tid för återhämtning inte är möjlig, som den kan påverka 

hälsan negativt (Canlon, Theorell & Hasson, 2013) genom att bidra till både psykiska och 

fysiska besvär som till exempel utmattningssyndrom (Canlon, Theorell & Hasson, 2013), 

huvudvärk och muskelvärk, framförallt i ryggen (Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger & Spector, 

2011). I arbetslivet finns flera faktorer som har en inverkan på utvecklingen av psykisk 

ohälsa, där ibland stress. Dessa är höga krav, låg kontroll, psykiskt ansträngande arbete samt 

en obalans mellan hårt arbete och belöning (Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 

2010)   Dessa står i enighet med Karasek’s krav- och kontrollmodell (1979) som 

demonstrerar det balanserande förhållandet mellan arbetets krav och egen kontroll. Enligt 

modellen är det först när jämvikt mellan dessa råder som risken att drabbas av psykisk ohälsa 

förorsakat av arbetets krav minskar. Förmågan att hantera stress utgör en del av hur väl en 

individ kan bemöta de krav som ska besvaras under en arbetsdag, där det visat sig finnas ett 

positivt samband mellan den fysiska aktivitetsnivån och vår förmåga att hantera 

arbetsrelaterad stress (Gerber, Jonsdottir, Lindwall & Ahlborg, 2014). Detta samband ses 

främst hos personer med ett stillasittande arbete (Gerber et al., 2014 och Koren, Pišot & 

Šimunič, 2016).  

 

Fysisk aktivitet och stillasittande arbete 

Studier har påvisat att fysisk aktivitet kan förbättra vår kognitiva funktion, det vill säga vår 

förmåga att lösa problem och hantera uppgifter (Chang, Labban, Gapin, & Etnier, 2012: Lee, 

Shiroma, Lobelo, Puska, Blair & Katzmarzyk, 2012). Att vara fysiskt aktiv har, förutom 

psykiska, även fysiska hälsovinster (Lee et al., 2012: Khaw, Wareham, Bingham, Welch, 

Luben & Day, 2008: Penedo & Dahn, 2005). Det kan bland annat bero på att när vi rör på oss 

frisätts endorfiner samtidigt som blod- och syretillförsel till hjärnan ökar och blodtryck samt 

vilopuls sänks (Portugal, Cevada, Monteiro, Guimaraes, Rubini, Lattari & Deslandes, 2013). 

Dessa fysiologiska effekter kan vara orsaken till varför fysisk aktivitet är relaterat till 

minskad stress, ökad koncentrations- och inlärningsförmåga (Chang, et al., 2012: Lee et al., 

2012). Effekterna av fysisk aktivitet kan även motverka risken för flertalet sjukdomar så som 

hjärt-kärlsjukdomar och typ II diabetes (Lee, et al., 2012). Det har visat sig att en fysiskt 

aktiv livsstil i kombination med en hög grad av stillasittande, kan vara lika ohälsosamt som 

en fysiskt inaktiv livsstil i kombination med en lägre grad av stillasittande (Ekblom-Bak, 
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Hellénius & Ekblom, 2010). En stillasittande livsstil, oberoende av fysisk aktivitetsnivå har 

visat sig fördubbla risken att drabbas av ohälsa och sjukdomar, jämfört med en fysisk aktiv 

person (Penedo & Dahn, 2005). Men genom att variera sin arbetsställning mellan sittande och 

stående under dagen, kan man minska riskerna för de negativa effekterna av stillasittande 

markant (Levine, Lanningham-Foster, McCrady, Krizan, Olson, Kane, 2005). Utöver att 

variera sin arbetsställning vid stillasittande arbete rekommenderas personer över 18 år vara 

fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag, ägna sig åt pulshöjande aktivitet minst tre dagar i 

veckan samt styrketräna två till tre dagar per vecka (FYSS 2015). Det är inte enbart den 

fysiska aktivitetsnivån, det vill säga frekvensen och durationen, som har betydelse för vår 

förmåga att hantera de krav som ställs på oss i vår vardag (Suls & Rothman, 2004).  

 

Resiliens  

Eftersom stress är en del av mångas vardag är det av vikt att kunna hantera denna, för att 

minska risken för sänkt livskvalité (Sergeant & Laws-Chapman, 2012). Begreppet resiliens är 

ett personlighetsdrag som används mycket inom psykologin. Resiliens beskriver och förklarar 

hur motståndskraftiga vi är samt hur väl vi kan anpassa och återhämta oss från inre och yttre 

stressorers påverkan (Wagnild & Young, 1993: Deuster & Silverman, 2013). I vardagen, inte 

minst på arbetet, utsätts vi för ständig förändring och påverkan, vilket innebär att resiliens 

kan spela en viktig roll när det kommer till att hantera och återhämta sig från utmanande 

omständigheter (Sergeant & Laws-Chapman, 2012). Likt Karasek’s krav- och kontrollmodell 

(1979), handlar resiliens om förmågan att kunna hitta en balans mellan de krav som ställs på 

oss och vår förmåga att motverka att dessa påverkar oss negativt.  

 

Problematisering 

Fysisk aktivitet har visat sig kunna bidra till förbättrad psykisk hälsa och en stillasittande 

livsstil till ökad psykisk påfrestning (Rebar, Duncan, Short & Vandelanotte, 2014). Att 

utsättas för psykosociala riskfaktorer på arbetet har ökat under de senaste åren (Niedhammer, 

Chastang, Sultan-Taieb, Vermeylen & Parent-Thirion, 2012). En av de alltmer 

förekommande konsekvenserna av detta är arbetsrelaterad stress (Stansfield & Candy, 2006: 

Niedhammer et. al, 2012). Fysisk aktivitet har visat sig kunna bidra till förbättrad 

stresshantering, vilket främst kunnat ses hos personer med stillasittande arbete (Gerber et al., 

2014 och Koren, Pišot & Šimunič, 2016). Fysioterapeuter besitter en bred kunskap om 

kroppen som rörelseorgan och arbetar både promotivt och rehabiliterande för att stärka 

människors hälsa. Detta innebär att fysioterapeuter kan hjälpa individer till en ökad kunskap 
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om, och förståelse för vikten av att vara fysiskt aktiv (Fysioterapeuternas riksförbund, 2009), 

i en tid då psykosocial påfrestning och en alltmer stillasittande vardag är aktuellt.  

2. Syfte  

Syftet med studien var att undersöka vilken inverkan den fysiska aktivitetsnivån har på 

arbetsrelaterad stress hos personer med stillasittande arbete.  

2.1 Frågeställningar  

 

1. Finns det skillnader mellan kön, vad gäller arbetsrelaterad stress? 

2. Finns det något samband för nivå av arbetsrelaterad stress och ålder? 

3. Finns det något samband mellan faktorerna: 

a.  Fysisk aktivitetsnivå och arbetsrelaterad stress? 

b. Fysisk aktivitetsnivå och resiliens? 

c. Arbetsrelaterad stress och resiliens? 

3. Material och metod 

Studien är en kvantitativ explanativ undersökning, med avsikt att undersöka om det finns 

någon korrelation (Olsson & Sörensen, 2011) mellan faktorer som kan påverka nivån av 

stress vid stillasittande arbete. 

3.1 Procedur och försökspersoner 

Via Google forms skapade författarna till studien en webbaserad enkät (bilaga 1). Därefter 

genomfördes en pilotstudie för att undersöka enkätfrågornas och programmets reliabilitet. I 

pilotstudien tillfrågades tio oberoende individer att delta. Pilotstudien visade att enkäten, 

enligt författarna, var ett reliabelt och lätthanterligt mätinstrument för denna studie, varvid 

inga förändringar gällande utformning av frågor eller enkät genomfördes. Urvalsgruppen 

valdes ut av författarna eftersom att den ansågs vara lämplig för studien. Gemensamt för 

deltagarna var att samtliga hade likande arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Denna typ av arbete 

innebar att de blev stillasittande under stora delar av arbetsdagen, vilket var den urvalsgrupp 

som efterfrågas till att representera studiens population för att kunna besvara studies syfte. 

Förfrågan angående deltagande skickades ut via mail till en ansvarig på en 

förvaltningsmyndighet i Norrbotten. Vidare kontakt etablerades genom att skicka en närmare 

presentation av författarna, studiens syfte och utformning (bilaga 1). Efter visat intresse från 
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förvaltningsmyndigheten, föreslog författarna att boka in ett möte med denne för att kunna 

besvara eventuella frågor och samla på sig mer information om urvalsgruppen. Den ansvarige 

avböjde möte med grunden att denne hade fått tillräckligt med information varefter frågorna 

från författarna angående urvalsgruppen besvarades genom mailkontakt. Till den ansvarige 

skickades via mail även en länk till enkäten, som den ansvarige vidarebefordrade till de 65 

personer som utgjorde urvalsgruppen (figur 1).  

 

Figur 1. Flödesschema över genomförd metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusionskriterier 

 Stillasittande arbete 

 Minst 18 år 

 Arbete i kontorsmiljö 

 Likartade arbetsuppgifter 

 

Exklusionskriterier 

 Behärskar ej det svenska språket skriftligt  
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3.2 Mätinstrument 

Enkäten inleds med en kort introduktion till studien och vidare information kring deltagandet 

och informerat samtycke. Enkäten består av sex avsnitt: bakgrundsfrågor, krav och kontroll, 

ledarskap och kollegor, hantera uppgifter, stillasittande och fysisk aktivitet. Frågorna till 

respektive avsnitt utgår från evidensbaserade frågeformulär, där författarna handplockat de 

frågor som var relevanta för denna studies syfte. Eftersom en del av studien har för avsikt att 

undersöka skillnader mellan kön, ålder och anställningsform efterfrågas detta i 

bakgrundsfrågorna. Frågorna kring krav och kontroll samt ledarskap och kollegor baseras på 

Karasek’s krav- och kontrollmodell (1979). Avsnittet hantera uppgifter utgår från Resilience 

scale (Wagnild & Young, 1993). I detta avsnitt finns även en öppen fråga, som kommer att 

redovisas via citat. Slutligen utgår frågorna kring stillasittande och fysisk aktivitet från de 

allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet (FYSS, 2015).  

 

3.3 Dataanalys  

Deskriptiva analyser, där centralmått som median och medelvärde har beräknats. Vidare 

beräknades spridningsmått, så som standardavvikelse och kvartiler ut. Ett index för 

variablerna arbetsrelaterad stress skapades genom att de tio frågorna i instrumentet 

summerades ihop, där maxpoäng var 40 och lägsta poängindex var 10. Samma gjordes för de 

fem frågorna kring resiliens där maxpoäng var 20 och lägsta poängindex var 5 (Olsson & 

Sörensen, 2011). För beräkning av samband har icke-parametrisk analysmetod Spearman’s 

rangkorrelation används. Spearman’s rangkorrelation valdes därför att variablernas datanivå 

var på ordinal- och kvotdatanivå (Olsson & Sörensen, 2011). För att beräkna skillnader 

mellan könen användes Student’s T-test. Student’s T-test användes därför att datanivån på 

arbetsrelaterad stress var på kvotdatanivå. Korrelationskoefficienten tolkas utifrån 0,00-

0,25=mycket svag 0,26-0,49=svag 0,50-0,69=moderat 0,70-0,89=hög och 0,90-1,0=mycket 

hög (Domholdt, 2000). Signifikansnivån valdes till 5 % p<0,05.  
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4. Etiska överväganden  

Den webbaserade enkäten som denna studie bygger på föregicks av ett informationsbrev. 

Eftersom alla deltagare i urvalsgruppen var över 18 år krävdes det inget samtycke från 

målsman. Samtycke av den ansvarige på förvaltningsmyndigheten var dock av största vikt då 

vissa frågor rörde verksamheten och svaren på dessa kunde tolkas som negativa. I det 

inledande informationsbrevet framgick studiens syfte, information kring samtycke och 

frivilligt deltagande. Utöver detta framgick det även vart studien kommer att publiceras samt 

vad undersökningen kan leda till i framtiden. Detta för att försökspersonerna skulle ha 

möjlighet att ta ställning till om de ville delta, innan de besvarade frågorna i enkäten. 

Eftersom den webbaserade enkäten skickades ut via ett massutskick från den ansvarige på 

förvaltningsmyndigheten, hade författarna till denna studie inte tillgång till maillistor eller 

namn på deltagarna. Den enda information författarna hade kännedom om var svaren från 

enkäten, vilket således medförde att svaren inte har kunnat kopplas till en specifik individ. 

Författarna hade endast tillgång till svaren från undersökningen under bearbetningen av 

rådata. Efter att resultatet hade sammanställts, raderades underlaget till undersökningen. 

Detta för att underlaget endast skulle kunna användas för forskningsändamålet (Olsson & 

Sörensen, 2011 och Trost, 2012). Författarna av studien bedömde att studien kunde bidra till 

vidare kunskap om den fysiska aktivitetens inverkan på att hantera arbetsrelaterad stress som 

är förknippat med stillasittande arbete, vilket översteg de risker som undersökningen kunde 

medföra (Olsson & Sörensen, 2011 och Trost, 2012).  
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5. Resultat 

I studien deltog 26 personer av 65 tillfrågade (tabell 1).  Fördelningen mellan de som var 

stillasittande större delen av arbetsdagen var 46,2 % respektive halva arbetsdagen 42,3 % och 

resterande 11,5 % var stillasittande mindre än halva arbetsdagen. Majoriteten av dessa (76,9 

%) hade möjlighet att variera sin arbetsställning mellan sittande och stående. Mer än hälften 

(57,7%) av respondenterna skattade sig ha en aktiv livsstil utanför arbetstid. 

 

Tabell 1: Deltagarnas demografiska data samt deskriptiva analyser av arbetsrelaterad stress, 

resiliens och fysisk aktivitet 

Variabel  

Kön 

n (%) 

Män 

Kvinnor  

 

 

6 (23) 

20 (77) 

Ålder, år 

m (±SD) 

 

47,6 (9,8) 

Arbetsrelaterad stress 

m (±SD) 

Gruppen totalt  

Män 

Kvinnor 

 

 

18,6 (3,6) 

16 (2,8) 

19,4 (3,5) 

Resiliens 

m (±SD) 

Gruppen totalt 

Män 

Kvinnor 

 

 

9,2 (1,5) 

9,8 (1,7) 

9 (1,4) 

Fysisk aktivitet md (k1-k3)  

Vardagsmotion 2 (2-3) 

Konditionsträning 2 (1-3) 

Styrketräning 1,5 (1-3) 
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5.1 Finns det skillnader mellan kön, vad gäller arbetsrelaterad stress? 

Resultatet visar en signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller arbetsrelaterad 

stress (tabell 2).  

 

Tabell 2: Medelvärde och standardavvikelse för arbetsrelaterad stress för män respektive 

kvinnor 

 Män m (±SD) Kvinnor m (±SD) p-värde 

Arbetsrelaterad stress 16 (2,8) 19,4 (3,5) 0,037* 

*p<0,05 

 

5.2 Finns det något samband för nivå av arbetsrelaterad stress och ålder? 

Resultatet visade ett mycket svagt positivt icke signifikant samband mellan arbetsrelaterad 

stress och ålder (r=0,02, p=0,91).  

 

5.3 Finns det något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och arbetsrelaterad stress? 

Resultatet visade ett icke signifikant svagt positivt samband mellan vardagsmotion och 

arbetsrelaterad stress (r=0,2, p=0,34). Sambandet mellan konditionsträning (r=0,36, p=0,08) 

respektive styrketräning (r= 0,18, p = 0,38) och arbetsrelaterad stress påvisade ett icke 

signifikant positivt samband. 

 

5.4 Finns det något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och resiliens? 

Resultatet visade att styrketräning hade ett tydligare samband mellan typ av fysisk aktivitet 

och resiliens än de övriga (tabell 4).  

 

Tabell 4: Sambandsanalys mellan fysisk aktivitet och resiliens  

 Vardagsmotion Konditionsträning Styrketräning 

Resiliens r=-0,11 och p=0,59 r= -0,30 och p=0,15 r=-0,36 och p=0,07 
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5.5 Finns det något samband mellan arbetsrelaterad stress och resiliens? 

Resultatet visade ett mycket svagt positivt, icke signifikant samband (r=0,02 och p=0,93) 

mellan arbetsrelaterad stress och resiliens (tabell 5).  

 

Tabell 5: Fördelning aktivitet efter en stressig arbetsdag 

Alternativ Ligga ner Tv/Film Musik Fysiskt aktiv Annat 

n (%) 4 (15,4) 6 (23,1) 0 (0) 12 (46,2) 4 (15,4) 

 

Bland de som svarade ”Annat” på frågan, framkom dessa citat:  

 

”Jag vill både kolla på TV och vara fysiskt aktiv men jag har sådana fritidsintressen att jag 

är aktiv 6 dagar av 7 och slappar gärna någon kväll.” 

 

”Vad jag VILL och vad jag ORKAR är skilda saker. Jag vill vara aktiv både fysiskt och 

psykiskt och den psykiska tröttheten gör det svårt att hitta motivation o kraft att orka.” 

 

”Spela TV-spel eller umgås med familjen” 

 

”Tränar 3 ggr i veckan, men längtar efter tvsoffan efter en dag med hjärnan överproppad 

med information. Tycker att promenader rensar hjärnan” 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  

I samband med att den webbaserade enkäten konstruerades genomfördes ett urval av frågorna 

som grundade sig i evidensbaserat material. Materialet bestod av dels färdiga frågeformulär 

och allmänna riktlinjer. Att använda sig av redan evidensbaserat material är enligt Olsson & 

Sörensen (2011) ett bättre alternativ än att arbeta fram ett obeprövat mätinstrument. 

Författarna till studien ansåg att detta arbetssätt var att föredra eftersom detta stärkte arbetes 

validitet och reliabilitet.  

 

Mätinstrumentet testades genom en pilotstudie på 10 slumpvis valda personer, med syfte att 

kontrollera upplägget av enkäten och dess utformning (Olsson & Sörensen, 2011). 

Författarna bedömde att programmet var lätthanterligt och smidigt att arbeta i. I efterhand 

anser författarna att det hade varit fördelaktigt att istället genomföra pilotstudien på en grupp 

som liknade urvalsgruppen. Detta hade kunnat ge värdefull feedback som hade kunnat 

utveckla mätinstrumentet att passa just denna studies urvalsgrupp.  

 

Den webbaserade enkäten inleddes med ett komprimerat informativt informationsbrev 

rörande studiens syfte, utformning och informerat samtycke. Orsaken till att författarna valt 

att inleda enkäten med ett informationsbrev var att informationen i en högre utsträckning 

skulle nå ut till deltagarna (Trost, 2012) än om det skulle bifogas som en separat bilaga. 

Frågorna i enkäten var till övervägande del konstruerade som sluta frågor med fyra 

svarsalternativ, 1 instämmer helt – 4 instämmer inte alls. Att ha fyra svarsalternativ, istället 

för fem, innebar att respondenterna var tvungna att ta ställning till övervägande positivt eller 

negativt svar. Författarna valde att enbart ha fyra svarsalternativ eftersom detta kunde 

medföra ett tydligare resultat, då studien var förhållandevis liten. Författarna ställer sig 

kritiska till att svarsalternativen var förknippade med en siffra. Detta kan medföra en nackdel 

för datainsamlingen genom att respondenterna värderar att den ena siffran är ”bättre” än den 

andra (Trost, 2012).  

 

Enkäten skickades ut via länk till den ansvarige på förvaltningsmyndigheten, som därefter 

såg till att enkäten sändes ut till 65 medarbetare. Detta anser författarna vara etiskt 

fördelaktigt, genom att stärka anonymiteten på så vis att författarna varken hade tillgång till 

maillistor eller namn på deltagarna (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom författarna valde att 
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delegera ansvaret över utskick av enkäten innebar det en lägre kontroll över processen.  Efter 

överväganden om vilket arbetssätt som skulle tillämpas, kom författarna fram till att ett 

utskick från en ansvarig inom förvaltningsmyndigheten eventuellt kunde öka svarsfrekvensen 

något. Trots det blev bortfallet förhållandevis stort, med enbart 26 registrerade respondenter, 

vilket motsvarar 40 % av de tillfrågade. Vid enkätstudier brukar man räkna med en 

svarsfrekvens på 50 – 75 % (Trost, 2012), vilket är det författarna grundar sin bortfallsanalys 

på. Enkäten skickades ut i samband med en storhelg, med flera helgdagar som sammanföll 

under de två veckor enkäten gick att besvara. Följande, i kombination med att förfrågan om 

utskick av påminnelse kan ha försummats, kan vara en del av anledningen till den 

förhållandevis låga svarsfrekvensen.  

 

Vid bearbetningen av resultatet överfördes alla svar från enkäten via ett Excel-dokument till 

SPSS. Majoriteten av svaren kunde bearbetas i programmet utan några manuella inslag. Vissa 

frågor fick manuellt värderas om för att kunna tolkas. Detta kan, trots att författarna gjorde 

det tillsammans, innebära en viss risk för felkälla.  

6.2. Resultatdiskussion  

Finns det skillnader mellan kön och ålder vad gäller arbetsrelaterad stress? 

Studien kunde påvisa en statistisk signifikant skillnad mellan män och kvinnor vad gäller 

arbetsrelaterad stress, där kvinnor hade en genomsnittlig högre stressnivå än män. Att kvinnor i 

en högre utsträckning är mer stressade än män, har kunnat påvisas i tidigare studier (Denton, 

Prus & Walters, 2004: Engström & Janson, 2009). För denna grupp visade resultatet ett 

mycket svagt samband mellan en hög stressnivå respektive ålder. En anledning till detta kan 

vara att urvalsgruppen bestod av individer i ungefär samma ålder, vilket författarna menar 

kan bidra till svårigheter att urskilja de små eventuella skillnaderna. Eftersom denna studie 

endast undersöker aspekten av arbetsrelaterad stress, kan det vara problematiskt att urskilja vad 

det är som skiljer kvinnornas stressnivå från männens samt eventuella åldersskillnader. En 

möjlig anledning till detta kan, enligt författarna, vara att vi inte enbart påverkas av det som vi 

utsätts för under en dag på arbetet. Utan flera faktorer, så som familjesituation, ekonomiska 

förutsättningar och sömn kan påverka upplevelsen av stress i lika hög utsträckning som den 

arbetsrelaterade stressen (Roll, Erlandsson, Carlsson, Horstmann, Gard & Holmström, 2012). 

Återigen kan paralleller till den biopsykosociala modellen (Suls & Rothman, 2004) samt 

Karasek’s krav- och kontrollmodell (1979) dras, där man kan se en ömsesidig samverkan mellan 

de biologiska, psykologiska och sociala faktorerna och vikten av att hitta en balans mellan krav- 
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och kontroll.  En viktig aspekt av detta samband är att fler kvinnor än män deltog i 

undersökningen, där av kan resultatet vara något missvisande.  

 

Finns det något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och arbetsrelaterad stress? 

Samtliga former av fysisk aktivitet, det vill säga: vardagsmotion, styrketräning och 

konditionsträning påvisade svaga positiva, icke signifikanta samband med arbetsrelaterad 

stress. Dock var sambandet mellan konditionsträning och den arbetsrelaterade stressnivån 

starkare än de övriga. De fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet är bland annat en ökad 

blod- och syretillförsel till hjärnan, frisättning av hormoner med förhöjande positiv 

känsloeffekt, så som endorfiner. Utöver detta bidrar det även till sänkt blodtryck och vilopuls 

(Portugal, et.al., 2013). Dessa effekter bidrar i sin tur till en mängd positiva mentala aspekter 

så som minskad stress, ökad koncentrations- och inlärningsförmåga (Chang, et al., 2012: Lee, 

et al., 2012). Ovanstående information leder författarna till insikten kring vikten av rätt och 

anpassad information angående fysisk aktivitet. För att detta ska kunna förverkligas är det 

enligt författarna av betydelse att alltid se till varje individs biopsykosociala kontext.  

 

Finns det något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och resiliens? 

Trots svaga samband, visade sig styrketräning ha störst inverkan på resiliens, det vill säga vår 

förmåga att motstå, hantera och återhämta oss från de krav som ställs på oss i det vardagliga 

livet (Wagnild & Young, 1993: Deuster & Silverman, 2013).  Författarnas teori kring detta 

samband är att vid utövande av fysisk aktivitet oavsett form, krävs en målmedvetenhet, en 

tilltro till sin egen förmåga och en vilja att fortsätta trots att det ibland kan kännas kämpigt. 

Detta är en del av innebörden av resiliens, vilket leder författarna till teorin kring att fysiskt 

aktiva individer har en god resiliens jämfört med de individer som inte är fysiskt aktiva. 

Denna teori stöds av Deuster & Silverman’s studie (2013) som i sin studie undersöker 

sambanden mellan fysisk aktivitet, stress och resiliens, vilka kommer fram till liknande 

resultat som denna studie tenderar att finna.  

 

Finns det något samband mellan arbetsrelaterad stress och resiliens? 

Denna studie visade ett mycket svagt positivt samband mellan arbetsrelaterad stress och 

resiliens. Intressant är dock: trots att kvinnor generellt är mer stressade än män, enligt denna och 

fler studier (Denton, Prus & Walters, 2004: Engström & Janson, 2009), visar resultatet av 

denna studie att kvinnor har ett lägre resiliensindex. Ett lågt resiliensindex innebär i detta 

sammanhang en hög grad av motståndskraft att klara av inre och yttre faktorers påverkan. Vilket 
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stärker en individs förmåga att hantera de utmaningar vi ställs inför under dagen. Ett 

personlighetsdrag som resiliens, vilket gör oss mer rustade att ta oss an och hantera utmaningar, 

borde enligt författarna korrelera med hur väl en individ kan hantera stress. En studie av Matsen 

(2001) har beskrivit varför vissa individer behåller en låg grad av stress, trots hög inre och yttre 

krav. Detta samband kunde inte påvisas i denna studie. Möjligtvis hade resultatet sett 

annorlunda ut om fler deltagit i studien alternativt om studien utformats med en kvalitativ ansats, 

istället för som denna, en kvantitativ. En kvantitativ studie definieras av att resultatet presenteras 

i siffror, medan en kvalitativ studie uttrycker resultat i deltagarnas egna tankar känslor och ord 

(Olsson & Sörensen, 2011).  För att studera begrepp som resiliens och stress tror författarna att 

en kvalitativ ansats kunde varit till fördel, eftersom att det kan vara svårt att skatta dessa faktorer 

med siffror i en enkät. Fördelen med en kvantitativ studie är att en enkät når ut till fler 

respondenter, vilket gör att samband kan dras mellan variablerna arbetsrelaterad stress, resiliens 

och fysisk aktivitet. Vilket författarna menar kan ligga till grund för vidare forskning.  

 

Studier har tidigare visat att fysisk aktivitet bidrar till en positiv inverkan på både fysiska och 

mentala aspekter. Denna studie visar svaga samband mellan fysisk aktivitet, arbetsrelaterad 

stress och resiliens vid stillasittande arbete. Men författarna anser att dessa svaga samband 

kan förstärkas via de tidigare forskningsresultat, då denna studie indikerar på samma 

förhållande mellan variablerna (Chang, et al., 2012: Deuster & Silverman, 2013: Lee, et al., 

2012: Portugal, et.al., 2013). För personer med ett stillasittande arbete är fysisk aktivitet än 

viktigare då rörelse inte ingår som en naturlig del av arbetsdagen. Författarna menar på att ha 

en fysioterapeut kopplad till arbetsplatser, skulle kunna bidra till flertalet hälsovinster, då 

fysioterapeuten har goda kunskaper inom både promotiva och rehabiliterande insatser 

(Fysioterapeuternas riksförbund, 2009). Ett hälsopromotivt arbete definieras enligt WHO 

(1986) som: ”Den process som gör det möjligt för människor att öka kontrollen över, och 

förbättra sin hälsa och därmed leva ett aktivt och produktivt liv för att uppnå välbefinnande 

och livskvalité”. Detta citat sammanfattar vad författarna anser att fysioterapeuter kopplade 

till arbetsplatser skulle kunna bidra med. Genom att integrera fysisk aktivitet inom 

arbetsmiljön skulle det kunna leda till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Författarna 

menar att detta i sin tur kan leda till både förbättrad hälsa och förbättrad kognitiv förmåga hos 

de anställda, vilken även kan ge ekonomiska vinster i form av minskade sjukskrivningar.  
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Ett bortfall på en respondent identifierades vid bearbetningen av resultatet, vilket kan vara 

bra att ha i åtanke. Hade studien utförts på en större grupp hade resultatet möjligtvis kunnat 

se annorlunda ut. I studien deltog även fler kvinnor än män, vilket också kan bidragit till 

utfallet av studiens resultat. Eftersom svarsfrekvensen för studien var 40 % kan inga 

generella slutsatser kring resultatet genomföras, då det åtminstone krävs en svarsfrekvens på 

60 % för att kunna generalisera resultatets validitet och reliabilitet (Trost, 2012).  

7. Konklusion  

Denna studie indikerar att de som är fysiskt aktiva på fritiden är mindre stressade på arbetet. 

Vidare antyder studien att individer som är fysiskt aktiva har en högre grad av resiliens än de 

som inte är det. Studien fann även att kvinnor generellt är mer stressade än män, men att 

kvinnor har en högre grad av resiliens. Studien pekar på att fysisk aktivitet kan minska de 

psykosociala påfrestningarna på arbetet, genom att stärka resiliens och därmed bidra till en 

ökad motståndskraft. Mer forskning inom området behövs för att kunna fastställa betydelsen 

av faktorernas samverkan. 
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