
 

 

 

 

 
 

Kontorsanställdas psykiska välmående i 

relation till deras fysiska aktivitetsnivå 

Författare: Emelie Hedin & Thom 

Pettersson 

Handledare: Jesper Andreasson 

Examinator: Jonas Ahnesjö 

Termin: VT 14 

Ämne: Fördjupningsarbete 

Nivå: C-uppsats 

 



  
 

2 
 

Abstrakt 

 

Bakgrund 

Arbetsklimatet har förändrats genom åren och det har påverkat de anställdas fysiska och 

psykiska hälsa. De anställda förväntas vara mer anpassningsbara på arbetsplatsen i takt 

med att effektivitetskraven ökat och övertid är vanligt förekommande. Detta leder till 

ökad stress hos företagens anställda. Dagens forskning lägger stor vikt i att förstå 

relationen mellan fysisk aktivitet och psykiskt välmående. Livsstilssjukdomar som 

hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa har därför ökat. Syftet med denna studie 

har varit att undersöka relationen mellan anställdas psykiska välmående och fysiska 

aktivitetsnivå. 

 

Metod 

I studien har vi använt en kvantitativ metod för att besvara studiens syfte och hypotes, 

data har samlats in med hjälp av enkäter. För att skatta det psykiska välbefinnandet 

användes instrumentet Well-Being Index och International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) för att skatta den fysiska aktivitetsnivån.   

 

Resultat 

I studien deltog 100 personer fördelat på 41 kvinnor och 59 män. Resultatet visar att 

individer som hade en hög fysisk aktivitetsnivå även hade ett högt psykisk 

välbefinnande. Resultatet visade även att individer som höll sig på en låg och måttlig 

fysisk aktivitetsnivå även höll sig inom ramarna för ett bra psykiskt välbefinnande. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att de som är mest fysiskt aktiva även är de som har högst 

välbefinnande. Det gick inte att finna något samband mellan fysisk aktivitetsnivå och 

psykiskt välmående hos de individer som hade en låg eller måttligt fysisk aktivitetsnivå. 

 

Nyckelord; Fysisk aktivitet, psykiskt välbefinnande, kontorsarbetare. 
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1 Introduktion 

Att förstå relationen mellan fysisk aktivitet och välbefinnande är av stort intresse både 

för allmänheten och dagens forskning. Denna relation erkänns nu inom medicin- och 

hälsoenheter och är väsentlig för det psykiska och fysiska välbefinnandet menar Elinder 

& Faskunger (2006). Därför ämnar vi denna studie till att undersöka relationen mellan 

fysisk aktivitet och psykiskt välmående.  

 

Danna & Griffin (1999) menar att företag och organisationer där man arbetar för en 

hälsosam arbetsplats och välmående personal kan dra nytta av forskningen inom detta 

område eftersom den gynnar verksamheten. Bouchard et al. (1994) menar att fysisk 

aktivitet är något som varit naturlig för människan under hela vår existens. Majoriteten 

av tiden vi levt har vi levt som jägare och samlare och vi har tvingats vara fysisk aktiva 

för att överleva.  Dagens samhälle har automatiskt bidragit till en bekvämare livsstil där 

förutsättningarna är annorlunda och fysisk aktivitet är nu valbart. Stor del av dagens 

arbeten utförs stillasittande vilket Ekkekakis et al. (2005) menar påverkar oss 

människor negativt. Vi har i dag samma fysiska och anatomiska uppbyggnad som under 

tiden vi levde som jägare och samlare, därför är vi också i behov av att få röra på 

kroppen. 

 

Faskunger (2008) beskriver att människors stillasittande livsstil är en bidragande orsak 

till ohälsa. Han menar att arbetsplatsen/arbetsmiljön ska uppmuntra till fysiska 

aktiviteter och på så vis bidra till en mer aktiv livsstil. Statens folkhälsoinstitut (2012) 

menar att vi sitter mer idag än vad vi gjorde förr och att detta är en bidragande orsak till 

en sämre hälsa. Under en dag sitter vi i snitt ca 9 timmar.  

 

I en rapport av Statens folkhälsoinstitut skriver Ågren (2003) att arbetslivet är en 

avgörande faktor för folkhälsan och där arbetsplatsen kan bidrar till stora 

hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Vidare skriver de i sin rapport att 

det finns många kopplingar mellan människors arbetsmiljö och en rad olika hälsoutfall. 

Negativ stress är en typ av hälsoutfall. Han menar att negativ stress i samband med för 

höga arbetskrav och lågt inflytande i arbetet ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

och depression samt sömnsvårigheter, det vill säga psykiska besvär. Detta har även 

Haug et al. (2013) kommit fram till.  
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2 Syfte  

Syftet med studien har varit att undersöka relationen mellan anställdas psykiska 

välmående och fysiska aktivitetsnivå.  

 

Hypotes 

Individer med en hög fysisk aktivitetsnivå har ett bättre psykiskt välmående. 

 

Nollhypotes 

Det finns ingen skillnad mellan individens fysiska aktivitetsnivå och deras psykiska 

välbefinnande.   

 

Vi kommer i följande del av denna uppsats presentera bakgrunden till vår studie där vi 

bland annat tar upp viktiga begrepp som fysisk aktivitet och psykiskt välmående. Vi 

kommer även att redogöra för arbetsplatsens betydelse för den fysiska och det psykiska 

välmående innan vi går in på tidigare studier som ligger till grund för vår forskning 

inom detta ämnesområde. Vi har i denna studie använt oss av en kvantitativ metod för 

att undersöka skillnader mellan fysiskt aktivitet och psykiskt välmående. Resultatet 

kommer att presenteras i tabeller och löpande text. Uppsatsen kommer att avslutas med 

en diskussion av resultaten. 
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3 Bakgrund 

 

3.1 Centrala begrepp 

Innan vi presentera bakgrunden i detta arbete vill vi klargöra några begrepp som är 

återkommande genom uppsatsen. Detta för att underlätta för dig som läsare av studien. 

 

3.1.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet avser all form av kroppsrörelse där skelettmuskulaturen leder till en 

ökad energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet innefattar aktivering av 

skelettmuskulaturen både under arbetstid och på fritiden och i samband med olika 

kroppsrörelser, motion, gymnastik och friluftsliv (Shephard & Balady, 1999). 

 

3.1.2 Psykiskt välmående och välbefinnande 

Statens folkhälsoinstitut (2007) tar upp World Health Organizations (WHO) syn på 

begreppet psykisk hälsa. Statens folkhälsoinstitut (FHI) beskriver att begreppet 

innehåller flera aspekter såsom subjektiv välbefinnande, självständighet, förmågan att 

förstå sin mentala och känslomässiga kapacitet, förmågan att kunna hantera stress, att 

kunna arbeta och bidra till samhället. Vidare menar FHI att majoriteten av världens 

befolkning är mer intresserade av vad som bidrar till lycka och välbefinnande i livet än 

pengar och på så sätt är det subjektiva välbefinnandet ett centralt begrepp i WHO:s 

definition av hälsa. FHI hävdar även att man oftast pratar om att främja ”hälsa” än att 

motverka ”ohälsa” som målet med folkhälsoinsatser. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Faskunger (2008) beskriver att många idag lever ett stillasittande liv och att fysisk 

ansträngning är ett allt för sällsynt inslag i arbetslivet eftersom arbetet är stillasittande 

för många. Han menar även att arbetet oftast är psykiskt jobbigt istället för fysiskt 

jobbigt även om en del av befolkningen fortfarande har fysiskt aktiva jobb. Alltför ofta 

fortsätter den stillasittande vardagen efter arbetstiden är slut, till exempel i soffan 

framför tv-apparaten. Faskunger (2008) menar att samhället har bidragit till att få oss att 

acceptera bekvämlighet samtidigt som möjligheterna till en fysiskt aktiv livsstil 

försämras. Detta står i kontrast till hur människan levt tidigare då fysisk aktivitet var en 

självklarhet i vardagen. Han menar vidare att den moderna livsstilen har bidragit till 

utveckling av maskiner och en bekvämlighet men samtidigt medfört att det knappt ställs 
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några fysiska krav alls. Detta är ett allvarligt hot mot vår hälsa genom att människan blir 

mer fysiskt passiva och detta bidrar till livsstilssjukdomar. Powell & Blair (1994) menar 

att ca 250 000 amerikaner dör årligen i sjukdomar som är relaterat till en fysiskt inaktiv 

livsstil. Majoriteten av befolkningen i västvärlden dör av livsstilssjukdomar främst 

hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 

 

På arbetsplatserna i dagens samhälle råder oftast ensidigt arbete. På företag med 

kontorsarbetare ökar risken för smärta i rörelseorganen vilket arbetsmiljöverket (2014) 

menar leder till att sjukskrivningstalet på företagen ökar. För att bryta detta mönster i 

utvecklingen på arbetsplatserna skriver Ågren (2003) att det krävs en satsning i 

hälsoarbetet genom att erbjuda fysisk aktivitet under arbetstid. Han menar vidare att 

arbetsmiljöverket har som nyckelfunktion att arbeta för både den fysiska arbetsmiljön 

men också för den psykosociala arbetsmiljön. Ett väl fungerande arbetsliv är avgörande 

för att bryta denna negativa utveckling. I takt med att inaktiviteten ökar på arbetsplatsen 

så visar statistik från statistiska centralbyrån (2013) att sjukskrivningar fortlöper och att 

det framförallt handlar om psykiska diagnoser. Både den korta sjukfrånvaron samt 

sjukfrånvaro upp till sex månader ökar. Ågren (2003) beskriver att ökningen beror på ett 

högre tempo och ökade krav i arbetslivet som har skapat stress och psykisk ohälsa på 

många arbetsplatser. Samtidigt minskas den vardagliga motionen och vi sitter allt mer 

menar Faskunger (2008). 

 

Individers arbete har stor inverkan på självkänslan och det psykiska välbefinnandet 

menar Weiss (2002). Arbetet påverkar våra känslor, handlingar och tankar. Vidare 

menar han att detta är en process som sker både på arbetet och utanför arbetsplatsen. 

 

Faragher et al, (2005) skriver att arbetsklimatet genom årtiondena förändrats och det har 

visat sig på de anställdas fysiska och psykiska hälsa. Vi förväntas vara mer 

anpassningsbara i takt med att effektivitetskraven ökat, till exempel genom 

övertidsarbete, vilket leder till ökad stress hos företagens anställda. En metaanalys av 

Faragher et al. (2005) där de studerade hur människor upplevde sin hälsa på 

arbetsplatsen, fann att de personer som upplevde sin hälsa i samband med arbetsplatsen 

som låg hade större risk att drabbas av utbrändhet, lägre självförtroende, depression och 

ångest. Eftersom arbete utförs större delen av vår vardag betyder det att många individer 

känner av dessa faktorer. 
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Att ha frisk personal gynnar inte bara personalen utan hela företaget. Weiss (2002) 

trycker på att en stark självkänsla och ett psykisk välmående är relaterat till att man som 

individ på ett företag är mer tillfredsställd med sitt arbete och att personal med sämre 

hälsa påverkar hela företaget. Därför menar Faragher et al. (2005) att om de anställda 

ska undvika att påverkas negativt av sitt arbete bör de bli mer stresståliga och klara av 

de psykiska och fysiska krav som ställs på arbetsplatserna. 

 

Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukvårdsbehandling (FYSS) (2008) 

beskriver att kroppen är gjord för att vara i rörelse och fysiskt aktiv. Kropp och själ mår 

bra av fysisk aktivitet. Vidare beskriver FYSS att de flesta organ och vävnader i 

kroppen påverkas av arbete och anpassar sig till regelbunden fysisk aktivitet. Ursin et 

al. (2004) skriver att psykisk ohälsa som ångest, oro, sömnproblem och mild depression 

kan lindras med regelbunden fysisk aktivitet. De menar att vid fysisk aktivering minskar 

kroppens stresshormoner, självkänslan ökar och detta leder till ett ökat psykiskt 

välbefinnande. Fysisk aktivitet ger även en positiv inställning till individens egen 

spegelbild. Ursin et al. (2004) skriver att dessa faktorer beror på att kroppen frisätter 

endorfiner som ger ett ökat välbefinnande som bidrar till lustkänslor. 

 

3.3 Forskningsfält inom fysisk aktivitet och psykiskt välmående 

Flera studier har undersökt relationen mellan psykiskt välbefinnande och fysisk 

aktivitet. Thogersen-Ntoumani et al. (2005) fann i sin studie ett positivt samband mellan 

fysiskt aktivitet och ett positivt humör hos företagens anställda. Det fanns en direkt 

koppling mellan motionsdeltagande och välmående. Norvell & Belles (1993) utförde en 

experimentell studie och undersökte vilka psykologiska effekter styrketräning kunde ge 

genom att mäta det psykiska välbefinnandet hos en grupp. Efter fyra månader av träning 

rapporterades färre negativa psykologiska symptom samt ett bättre humör. Träningen 

resulterade i positiva förändringar gällande ångestkänslor, depression, fysiska symptom 

samt en förbättrad självkänsla. 

 

Forskningen visar idag positiva resultat inom kategorin psykisk hälsa och fysisk 

aktivitet, där fysisk aktivitet har positiva effekter på det psykiska välbefinnandet 

Pearsall et al. (2014), Kirkcaldy et al. (2002), Wipfli et al (2011), Fox (1999) & Tyson 

et al (2010). Bibble & Mutrie (2001) skriver att psykosocial hälsa omfattar 

stressrelaterade sjukdomar, icke-klinisk depression, ångest, självförtroende, 
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hälsorelaterad livskvalitet, humöret samt sömnen. Även U.S. Department of Health and 

Human Services, (1996) lyfter fram att fysisk aktivitet ger positiva effekter på psykisk 

och fysisk hälsa. Ett av de argument som väger tyngst inom forskningen av detta 

samband är att man kan använda fysisk aktivitet som behandling för psykisk ohälsa. 

Detta menar Fox et al. (2000) är ett bättre och billigare alternativ till att motverka 

psykisk ohälsa i samhället och kan omfatta en stor grupp individer. 

 

Vallance et al. (2011) från USA gjorde en tvärsnittsstudie med nationellt representativt 

urval om depression, där han baserade sin studie på att måttlig till intensiv fysisk 

aktivitet kunde motverka depression som orsakats av ett stillasittande 

beteende.  Vallance et al. (2011) hade som syfte att med hjälp av accelerometer mäta 

tiden individerna var fysiskt aktiva men även stillasittandet. Studien genomfördes på 

2862 vuxna individer mellan åren 2005 till 2006. Resultatet i denna tvärsnittsstudie 

visade att 6,8 % av deltagarna led av depression. Resultatet visade även att de som var 

fysiskt aktiva med en intensitet av måttlig till intensiv nivå låg inte i riskzonen av att 

drabbas av depression samt minska sin stillasittande tid. 

 

En studie av Blumenthal et al. (1999) om fysiologiska effekter av fysisk aktivitet 

genomfördes med 156 patienter som delades in i tre olika behandlingsgrupper. Grupp 1 

behandlades med det antidepressiva läkemedlet sertralin, grupp 2 var fysiskt aktiv 3 

gånger i veckan genom promenader eller jogging. Grupp 3 var både fysiskt aktiv och 

behandlades med sertralin. De fann ingen signifikant skillnad mellan grupperna men att 

alla tre behandlingsformer gav goda resultat och att fysisk aktivitet är att föredra då det 

inte ge några biverkningar. De menar även att en promenad i vardagen är en bra paus i 

vardagen för att ger tid till reflektion och på så sätt ha en positiv inverkan på den 

psykiska hälsan. Teychenne et al. (2010) menar att träning ska vara en naturlig del av 

fritiden och inte ett måste, för det kan leda till ytterligare stresspåslag i vardagen. 

 

Som ovanstående tidigare forskning visar är detta ett aktuellt problemområde. Detta 

ligger till grund för denna studie då vi vill undersöka om det finns ett samband mellan 

fysisk aktivitet och psykiskt välmående. 
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4 Metod 

 

4.1 Metodval 

Till denna studie används en kvantitativ metod för att undersöka sambandet mellan 

fysisk aktivitet och psykiskt välmående på företag med kontorsarbetare. Vi valde att 

använda oss av enkäter för att mäta hur fysiskt aktiva individer är samt ett frågeformulär 

kring deras psykiska välmående. För att mäta fysisk aktivitet använde vi den korta 

versionen av International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) som mäter hur 

fysisk aktiv man varit de senaste sju dagarna. IPAQ delar in aktivitetsnivån i 

kategorierna låg, måttlig eller hög aktivitet (IPAQ 2002). För att mäta individers 

psykiska hälsa valde vi att använda oss av instrumentet Well-being Index som 

grundmaterial till vår undersökning. Den mäter hur man mått psykiskt de senaste sju 

dagarna som gjorts av Bech & Johansen, (1996) men vi anpassade och utvecklade det 

med tio egna frågor för att besvara vårt syfte med studien. Frågorna 1-10 är från 

enkätmaterialet Well-being Index och frågorna 11-20 är våra egna och är relaterade till 

stress och hur man hanterar stressen.   

 

4.2 Urval 

För att samla in data vände vi oss till en grupp som är i riskzonen för att drabbas av ett 

sämre psykisk välmående eller en framtida livsstilssjukdom. Då tidigare forskning visar 

att långvarigt stillasittande är en bidragande orsak till dessa faktorer (Powell & Blair, 

1994). Vi använde ett strategiskt urval och vände oss därför till kontorsarbetare då de 

förhåller sig inom den riskgrupp vi vill undersöka. Kvale (1992) menar även att ett 

strategiskt urval görs för att nå en specifik grupp inom det område man vill undersöka. 

Vi valde även att vända oss till ett företag med många anställda för att få ett så stort 

antal (N) respondenter som möjligt. Inför insamling av data skickades enkäter ut till 150 

kontorsanställda varav 100 enkäter besvarades. Enligt Rolf Ejvegård (2009) bör enkäter 

inte användas som metod om antalet (N) är mindre än 40 stycken i urvalet då 

svarsfrekvensen blir svårhanterlig och tillförlitligheten låg. Ejvegård (2009) menar att 

enkäter är ett bra metodval för att jämföra insamlad data på stora populationer. De 

anställda har stillasittande arbetsuppgifter 8 timmar om dagen. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

Vi vände oss till tre olika företag med kontorsarbetare. Ett missivbrev skickades ut via 

epost till dessa företag. I missivbrevet fanns en kort beskrivning om vilka vi är som ville 

genomföra undersökningen, förklaring till syftet med studien och att deras deltagande 

skulle hanteras med anonymitet. Vi informerade även att företagen kommer få ta del av 

resultatet från studien. Ett av företagen var positiva till att delta i studien. Missivbrevet 

skickades ut för att få individerna intresserade och motiverade till att delta i studien 

vilket även Patel & Davidsson (2003) påpeka är viktigt för att få fler att delta i studien. 

 

Enkätmaterialet grundar sig på bland annat skalan Well-being Index som mäter hur man 

mått de senaste sju dagarna. Enkäten som från början bestod av tio frågor valde vi att 

bredda till tjugo frågor för att det bättre skulle passa vårt syfte med studien samt vår 

bakgrund. Frågorna 1-10 är från enkätmaterialet Well-being Index och frågorna 11-20 

är våra egna och är relaterade till stress och stresshantering. Svarsalternativen i enkäten 

kodas om till poäng 3-0: hela tiden (3), ofta (2), sällan (1) och aldrig (0). Den första 

frågan är negativt ställd och de nio andra är positivt ställda vilket gör att poängen från 

den första frågan räknas annorlunda. De tio resterande frågorna som vi själva valde att 

lägga till kodas på samma sätt men beroende på om frågan är positivt eller negativt 

ställd blir poängen där efter lika. Totalt kan man få 60 poäng i enkäten Well-being 

Index. Ju fler poäng man får desto högre välbefinnande har man och lågt välbefinnande 

räknar vi som 0-25 poäng. Frågorna som är med i enkäten är inriktade på hur man mår, 

symptom på depression, oro, energi men också hur man handskas och anpassar sig i 

livet. 

 

För att mäta fysisk aktivitet, använde vi den korta versionen av International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ) som är en validerad enkät där individen ska skatta sin 

fysiska aktivitetsnivå under de senaste sju dagarna (IPAQ, 2002). Den korta versionen 

består av fyra frågor. De tre första frågorna behandlar hur fysiskt aktiv personen har 

varit medan den sista tar upp hur mycket tid som har spenderats stillasittande i snitt på 

en dag. IPAQ delas in i tre olika aktivitetsnivåer, låg, måttlig eller hög aktivitet 

beroende på vilket MET-värde individen får. Ett MET-värde är hur mycket energi som 

bör förbrukas per aktivitet och vecka. Låg aktivitet eller inaktiva är de som inte 

uppfyller kriterierna alls. De personer som är aktiva 20 minuter minst tre av dagarna 

med en hög intensitet, 30 min minst måttlig aktivitet 5 eller fler dagar uppnår nivån 
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måttligt fysiskt aktiv eller en kombination av aktiviteter som uppnår minst 600 MET-

min/vecka. Högaktiva är de personer som uppfyller något av följande två kriterier. Utför 

en aktivitet som är mycket ansträngande minst tre dagar i veckan som sammanlagt 

minst 1500 MET-minuter/vecka eller en kombination av aktiviteter som uppnår minst 

3000 MET-minuter/vecka Craig et al. (2003).  

 

Efter godkänt enkätmaterial skickades den till två personer för att säkra att ingen fråga 

tolkats felaktigt. Responsen från dessa två individer var positiva och ingen fråga 

misstolkades. Enkäten lades upp elektroniskt i ett internetbaserat datorprogram, 

”googledocs”, för att underlätta för oss som undersökare men även för respondenterna 

att besvara vår enkät. Detta resulterade i mindre pappersarbete för oss och bättre ur 

miljösynpunkt. Enkäten som lagts upp via internet kunde nås via en internetlänk som vi 

mailade till chefen för företaget. Denna länk mailades ut till samtliga anställda på 

företaget. 

 

4.4 Dataanalys 

Det insamlade materialet sammanställdes och matades in i statistikprogrammet SPSS. 

Icke tillräckligt fysiskt aktiva individer kodades med (0), måttligt fysiskt aktiva 

individer med (1) och individer med hög aktivitetsnivå kodades med (2). Poängen i 

välmåendeskalan Well-being Index sammanställdes och blev två grupper. Poängskalan 

0-24 räknades som sämre psykiskt välmående och poängskalan 25-60 räknades som 

psykiskt välmående. För att kunna analysera skillnader mellan grupper användes det 

ickeparametriska testet Kruskal-Wallis då mätvärdet i denna studie är ordinaldata, det 

vill säga mätvärdet går att rangordna. Detta test användes då vi ville hitta skillnader 

mellan fler än två grupper. Då tydliga skillnader gick att se genom Kruskal-Wallis test 

gjordes ett Mann Whitneytest för att se mellan vilka grupper dessa skillnader mellan 

fysisk aktivitet och psykiskt välmående fanns. Då vi ville jämföra två grupper med 

varandra och se om det fanns tydliga skillnader mellan grupperna blev valet av test ett 

Mann Whitney. Grupperna ställdes mot varandra dvs. låg aktivitetsnivå med måttligt, 

hög aktivitetsnivå med måttlig och hög aktivitetsnivå med låg för att få fram ett p-värde 

och se om det fanns skillnad mellan grupperna.  
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4.5 Validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att frågorna uppfattades som de var menade skickade vi enkäten till 

två personer innan undersökningen genomfördes. Detta för att få ett så reliabelt resultat 

som möjligt, det vill säga att frågorna uppfattades som vi tänkt och lämpades för vårt 

syfte. Detta i sin tur ökar reliabiliteten i vår studier, då mätningen vi utför är noggrann 

vid insamling av informationen Holme et al. (1997). Om en undersökning görs om på 

exakt samma sätt men av andra forskare och resultaten i den studien blir densamma 

påvisas hög reliabilitet. Vi anser att reliabiliteten i vår studie är hög eftersom de 

mätvärden från den undersökning vi genomfört inte kan påverkas och instrumenten är 

validerade. Vidare menar de att validiteten i en studie mäter det som är tänkt att mäta. 

Genom att använda oss av IPAQ för att mäta den fysiska aktiviteten hos 

respondenterna, som är kritisk granskad och ett internationellt godkänt instrument för 

datainsamling mäter vi det vi tänkt mäta för att stärka validiteten i vår studie. Även att 

vi valt ett instrument för att mäta det psykiska välmåendet som redan använts i tidigare 

studier. Vi kan relatera till tidigare studier där instrumentet Well-being Index har 

använts och på så sätt förstärka reliabiliteten i vår studie, Bech et al. (1996) & Hansson 

et al. (2009). 

 

4.6 Etiska överväganden 

Vår undersökning riktade sig till kontorsarbetare. Respondenterna informerades om 

anonymitet och att det var frivilligt att delta i undersökningen angående psykisk 

välmående och hur fysiskt aktiva de är. Enkätfrågorna utformades efter IPAQ där vi 

tänker att det kan vara känsligt att berätta hur fysiskt aktiv man är, ifall personen är 

väldigt inaktiv. Detta försökte vi undvika genom anonymitet och frivilligt deltagande. 

Till varje enkät medföljde ett brev där vi förklarade vårt syfte med undersökningen. 

Deltagarna gav sitt samtycke genom att delta i undersökningen. Vi gjorde detta urval av 

frågor då de inte är integritetskränkande men också för att de kändes svåra att mäta den 

psykiska hälsan och inriktade oss därför på hur man mår och individens välmående. 

Dessa fyra punkter rekommenderas att ha med i övervägandet av en vetenskaplig studie 

då de kan ses som känsliga vilket även vetenskapsrådet (2002) trycker på som viktiga 

att ha med i övervägandet.   
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5 Resultat 

 

Redovisningen i detta avsnitt innehåller resultat från enkätundersökningen av 

instrumenten IPAQ och Well-being Index som genomfördes på ett företag med 

kontorsanställda. Enkäten skickades ut till 150 stycken anställda var av 100 stycken 

deltog i studien. 41 var kvinnor och 59 var män i åldrarna 19-60+. Svarsfrekvensen var 

67 % och bortfallet blev 33 %. Resultaten redovisas i tabellform och löpande text. 

 

 

Tabell 1: Fördelningen mellan lågt respektive högt välbefinnande hos respondenterna. 

  Poäng Andel 

Lågt 

välbefinnande 0-25 5 % 

   

Högt 

välbefinnande 26-60 95 % 
 

 

Samtliga 100 stycken respondenter besvarade enkätmaterialet Well-Being Index. 

Sammanlagt kunde man få 60 poäng och lägst 0 poäng. Poängskalan 0-25 visade att 

respondenterna hade ett sämre välbefinnande och poängskalan 26-60 visade att 

respondenterna hade ett högt välbefinnande. Fördelningen redovisas i tabell ett. 

 

Tabell 2: Fördelningen mellan aktivitetsnivån låg, måttligt och hög hos respondenterna. 

Fysisk 

aktivitetsnivå Andel 

Låg (0) 33 % 

    

Måttlig (1) 56 % 

    

Hög (2) 11 % 

    

 

 

Samtliga 100 stycken respondenter besvarade enkätmaterialet IPAQ. IPAQ delades in i 

tre olika aktivitetsnivåer låg, måttlig eller hög aktivitet. Beroende på hur respondenterna 

besvarade enkätmaterialet har de delats in i dessa tre olika kategorier. Fördelningen 

redovisas i tabell två. 
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Tabell 3: Redovisar skillnader mellan grupperna låg, måttlig och hög fysisk 

aktivitetsnivå ställt mot respondenternas välbefinnande.  

 

Sambandet mellan fysisk aktivitet och välbefinnandeskalan 

      

Låg (0) Måttlig (1)   P = 0,835     

      

Måttlig (1) Hög (2)   P = 0,028     

      

Hög (2) Låg (0)   P = 0,04     

 

 

Genom testet Kruskal-Wallis gick det att se tendenser till skillnader i de tre olika 

grupperna av den fysiska aktivitetsnivån i relation till välbefinnandet (P=0,078). För att 

undersöka skillnader mellan de tre grupperna av fysisk aktivitetsnivå gjordes ett Mann 

Whitney-test.  

 

Mellan grupperna låg (0) och måttlig (1), intensitet var P = 0,835. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna. Mellan låg (0) och hög (2) intensitet var P = 0,04. 

Det fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. Mellan måttlig (1) och hög (2) 

intensitet var P = 0,028. Det finns en signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Resultatet visar att de personer som rankades i grupp 2 dvs. mer än tillräckligt fysiskt 

aktiva hade ett högre välbefinnande än de som rankades i grupperna 0 och 1. Resultatet 

visar att individer som har en högre fysiskt aktivitetsnivå har ett högre psykiskt 

välmående. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan anställdas psykiska 

välbefinnande och fysiska aktivitetsnivå. Då resultatet visade att de individer som har en 

hög fysisk aktivitetsnivå även har ett högt psykiskt välbefinnande förkastas därför 

nollhypotesen. Nollhypotesen förkastas då resultatet även visade att de individer som 

hade en låg fysisk aktivitetsnivå höll sig över 25 poäng på välbefinnande skalan och 

hamnar inom skalan för sunt psykisk välbefinnande/välmående då gränsen för ett sunt 

välbefinnande låg över 25 poäng. Det finns ingen skillnad mellan låg (0) och måttligt 

(1) aktiva individer och psykiskt välbefinnande.  

 

Ett positivt resultat är att bara 5 % har ett lågt välbefinnande men kanske är det så att vi 

inte når de personer som har ett lågt välbefinnande? Även om frågorna i Well-being 

Index är inriktade på ett sådant sätt så att personen inte ska känna sig utpekade. Det 

kändes svårt att mäta den psykiska hälsan och inriktade oss därför på hur individens 

välmående. Frågorna har även fokus på stress, depression och hur individen klara av 

vardagslivet. Precis som Hansson et al. (2004) kan det vara problematiskt att mäta 

psykisk ohälsa då det innefattar frågor om olika sjukdomstillstånd med olika symptom. 

Därför vänder man på frågorna och inriktar dem mot välbefinnande för de känns inte så 

personliga. De menar att lågt välbefinnande är starkt kopplat till psykisk ohälsa. 

 

Gruppen som var mer än tillräckligt fysiskt aktiv var också den grupp som mådde bäst. 

Ursin et al. (2004) menar att vid fysisk aktivering minskar kroppens stresshormoner, 

självkänslan ökar och detta leder till ett ökat psykiskt välbefinnande. Fysisk aktivitet ger 

även en positiv inställning till individens egen spegelbild. Ursin et al. (2004) skriver att 

dessa faktorer beror på att kroppen frisätter endorfiner som ger ett ökat välbefinnande 

som bidrar till lustkänslor. Även Thogersen-Ntoumani et al. (2005) fann i sin studie ett 

positivt samband mellan fysiskt aktivitet och ett positivt humör hos företagens anställda. 

Det fanns en direkt koppling mellan motionsdeltagande och välmående. Då träningen 

resulterade i positiva förändringar gällande ångestkänslor, depression, fysiska symptom 

och en förbättrad självkänsla.  Ursin et al. (2004) menar även att psykisk ohälsa som 

ångest, oro, sömnproblem och mild depression kan lindras med regelbunden fysisk 

aktivitet. Resultatet i vår studie visar att en fysisk aktiv personal är den grupp människor 

som även mår psykiskt bättre. Detta kan på så vis gynna företagen genom att de 
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anställda bibehåller sin hälsa och på så sätt kan prestera bättre vilket gynnar företagen 

då de undviker att de anställda sjukskrivs.  

 

Studien som Parry & Straker (2013) visade att kontorsarbetare satt stilla 81 % av 

arbetstiden samtidigt som det väldigt sällan eller nästan aldrig görs några avbrott som 

byts ut mot fysisk aktivitet. Även om 67 % av respondenterna når minst upp till 

rekommendationerna, så befinner de sig i riskgrupp för att i framtiden drabbas av någon 

livsstilssjukdom. Då Van der Ploeg et al. (2012) studier visar att långvarigt stillasittande 

är en faktor som kan påverkar livslängden och leder till för tidig död. Detta trots att 

individen når upp till rekommendationerna för fysisk aktiv. Studien visade att om du 

sitter mer än 11 timmar/dag och ändå når upp till rekommendationerna för fysisk 

aktivitet så finns ändå risken att dö för tidigt. Skulle du istället minska det stillasittandet 

till 8 timmar/dag och når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet så skulle du 

leva längre. Friskvårdssatsningar borde göras på den grupp som inte är tillräckligt 

fysiskt aktiva, då fysisk aktivitet förbygger ohälsa och de icke fysiskt aktiva individerna 

riskerar att drabbas av psykisk stress och fysiska sjukdomar. De anställda på företaget 

som vi genomförde vår undersökning på har tillgång till gym och gymkort. Dock 

kanske inte denna form av fysisk aktivitet passar alla individer och därför bör man 

utöka utbudet av friskvårdsaktiviteter för att nå så många som möjligt. Som resultatet 

visar är det 33 % som inte når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet vilket är 

en tredjedel av företagets anställda.  

 

Urvalet av undersökningsgrupp i denna studie grundade sig på att sjukskrivningar ökar 

och att det beror på den psykiska ohälsan. Vi blir allt mer stillasittande i våra arbeten 

och kraven på effektiviteten på arbetsplatsen ökar vilket är en bidragande faktor till att 

vi människor riskerar att drabbas av stress och psykisk ohälsa. Resultatet i denna studie 

speglade att de anställda på detta företag inte var i riskzonen för att drabbas av psykisk 

ohälsa. Vad det gäller generaliserbarheten i denna studie kan vi säga att dessa resultat 

stämmer överens med övriga företag i Sverige då vi utförde vår studie på en tillräckligt 

stor population.  
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6.2 Metoddiskussion  

En kvantitativ metod passade bäst för att uppnå vårt syfte då vi ville nå en större grupp. 

Instrumenten som användes i denna studie mätte den fysiska aktiviteten (IPAQ) och det 

psykiska välmåendet (Well-being index) under en vecka det vill säga samma intervall. 

Då ett år består av 52 veckor får vi endast med deras välbefinnande och fysiska 

aktivitetsnivå under en veckas intervall. Resultatet under denna vecka var positiva 

mellan det psykiska välbefinnandet och den fysiska aktivitetsnivån. Vad som hade varit 

intressant att undersöka var om dessa resultat hade blivit annorlunda om studien 

genomförts veckorna innan semesterperioden eller veckorna innan jul då dessa perioder 

kan ses som stressiga i människors vardag och att det då finns mindre utrymme för 

fysisk aktivitet.  

 

Vad det gäller Well-being index enkätmaterial var det i sin ursprungliga form, 

bestående av tio frågor, ett validerat material. När vi i denna studie valde att lägga till 

tio av våra egna frågor är materialet inte längre testat och validerat. Valet av att lägga 

till frågorna 11-20 beror på att vi ansåg att enkäten inte fått med de bakomliggande 

faktorerna till sjukskrivningar som idag beror på stress och psykisk ohälsa. Därför 

inriktade vi frågorna mot stress och stresshantering.   

 

Risken med instrumenten IPAQ och Well-being Index är att individerna kan överskatta 

sin fysiska aktivitetsnivå och psykiska välmående och påverka resultatet. 

Enkätmaterialet Well-being Index är frågorna ställda på ett sätt så att den som besvarar 

enkäten inte ska känna sig kränkt eller utpekad.  

 

6.3 Slutsats 

Resultatet visar att de som har högst välbefinnande också är de som är mest fysiskt 

aktiva. Det fanns inget samband mellan fysisk aktivitetsnivå och psykiskt välmående 

hos de individer som hade en låg eller måttligt fysisk aktivitetsnivå.  
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chey%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22450936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Korda%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22450936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Banks%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22450936
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bauman%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22450936
http://www.krokom.se/download/18.5ef591d12433be5d7a80002199/dennyafhpolitiken0401.pdf
http://www.krokom.se/download/18.5ef591d12433be5d7a80002199/dennyafhpolitiken0401.pdf
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8 Bilagor  

Bilaga 1: Informationsbrev  

Hej!  

Vi vill med denna med denna studie undersöka om det finns ett samband mellan hur 

man mår och hur fysiskt aktiva man är.  

Vi är två studenter som läser femte terminen på Idrottsvetenskapliga programmet vid 

Linneuniversitet i Kalmar. Programmet är en treårig linje som leder till en 

kandidatexamen inom idrottsvetenskap. Vi kommer bl.a. kunna jobba med wellness, 

fitness outdoor och mycket annat inom hälsobranschen. 

Syftet med studien är att undersöka om anställdas psykiska hälsa påverkas av deras 

fysiska aktivitetsnivå. 

Statistiken visar att sjukskrivningar återigen ökar och att det framförallt handlar om 

psykiska diagnoser. Både den korta sjukfrånvaron samt sjukfrånvaro upp till sex 

månader ökar. Ökningen beror på ett högre tempo och ökade krav i arbetslivet som har 

skapat stress och psykisk ohälsa på många arbetsplatser.  

Vi är tacksamma om ni vill besvara våra frågor i undersökningen, men det är frivilligt 

att delta. Genom att besvara enkäten har du gett ditt godkännande. Du deltar i studien 

med anonymitet.  

 

Tack för din medverkan! 

Thom Pettersson & Emelie Hedin 

Thom Pettersson (tp222cd@student.lnu.se)   

Emelie Hedin (eh222hj@student.lnu.se) 

mailto:tp222cd@student.lnu.se
mailto:eh222hj@student.lnu.se
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Bilaga 2: Well-Being Index och IPAQ 

Välbefinnandeskalan  

Hur har du mått den senaste veckan?  

Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst för varje påstående: Hela tiden, Ofta, Ibland, 

Aldrig. 

__________________________________________________________________________ 

 

Ålder: ________ Kön: Man  Kvinna  

 

                 Hela tiden     Ofta             Sällan         Aldrig  

 1. Jag har känt mig ledsen och nere. 

 2. Jag har känt mig lugn och avspänd. 

 3. Jag har känt mig energisk, aktiv och 

företagsam.  

 4. När jag har vaknat upp har jag känt mig 

pigg och utvilad. 

 5. Jag har känt mig lycklig eller nöjd och 

belåten med mitt personliga liv. 

 6. Jag känner mig tillfreds med min 

livssituation. 

 7. Jag lever det slags liv jag vill leva. 

 8. Jag har varit pigg på att ta itu med dagens 

arbete eller fatta nya beslut. 

 9. Jag har känt att jag kan klara av allvarliga 

problem eller förändringar i mitt liv. 

10. Jag har känt att livet är fullt av intressanta 

saker. 

11. Hur ofta har du känt dig stressad?  

12. Jag har känt ångest pga. Något/någon i min 

omgivning.  

13. Känner att jag hinner med mina planerade 

sysslor.  
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14. Jag känner att det finns en balans mellan 

arbetsliv och privatliv.  

15. Jag känner att det finns tid till fysisk 

aktivering.  

16. Jag har svårt att sova. 

17. Jag känner mig pressad.  

18. Jag kan sitta stilla och känna mig 

avslappnad. 

19. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör.  

20. Jag känner mening med livet.  

__________________________________________________________________________ 
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Frågeformulär om aktivitetsvanor 

 

 

 

För att beskriva graden av ansträngning för den fysiska aktiviteten används två 

termer:  

 Mycket ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs som 

mycket arbetsamma och får dig att andas mycket kraftigare än normalt. 

 Något ansträngande fysisk aktivitet innefattar aktiviteter som upplevs något 

arbetsamma och får dig att andas något kraftigare än normalt. 

 

1 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört mycket ansträngande 

fysisk aktivitet såsom tunga lyft, tyngre bygg- eller trädgårdsarbete, aerobics eller 

löpning och cykling i högre tempo? Svara endast för de aktiviteter som pågick 

minst 10 minuter i sträck. 

________ Dagar  
 Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på 

mycket ansträngande fysisk aktivitet? 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

2 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du utfört något ansträngande fysisk 

aktivitet såsom bära cykling, simning eller andra motionsaktiviteter i måttligt 

tempo? Svara endast för de aktiviteter som pågick minst 10 minuter i 

sträck.Inkludera ej gång eller promenad. 

________ Dagar  
 Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på 

något ansträngande fysisk aktivitet? 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 

   

3 Under hur många av de senaste 7 dagarna har du gått eller promenerat i minst 10 

minuter i sträck? Detta innefattar gång i del av arbete, i hemmet, för att göra 

ärenden och all gång och promenad på din fritid.  

 

________ Dagar  
 Hur mycket tid spenderade du i genomsnitt på att gå 

eller promenera under en veckodag baserat på de 7 

senaste dagarna 

eller 

  Inga dagar 

  

____ timmar ___ minuter 
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4 Denna sista fråga handlar om den tid som du spenderat sittande i samband med 

arbete eller studier, i hemmet och på din fritid. Exempelvis tid vid skrivbordet, 

hemma hos vänner eller i TV-soffan.   

 Hur mycket tid i genomsnitt spenderade du sittande under en veckodag baserat på 

de senaste 7 dagarna? 

 

____ timmar ___ minuter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


