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Sammanfattning    

I vård och omsorgssektorn är sjukfrånvaron hög. Det finns många orsaker till ohälsa och 

i många fall är det arbetsrelaterat och de anställda har en ökad risk att drabbas av 

psykisk ohälsa och främst stress. Finns det en obalans i arbetslivet och kraven överstiger 

resurserna kan det få negativa effekter. En god arbetsmiljö kan inspirera medarbetaren 

till att behålla sina egna resurser och bidra till en ökad medvetenhet relaterat till 

välbefinnande. Fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsan och kan skydda individer 

från att utveckla psykiska ohälsa orsakad av stress. Måttlig intensitet av träning, 150 

minuter per vecka är tillräckligt för att uppleva mindre stress och ett ökat välbefinnande. 

Arbetsmiljölagen ställer krav på arbetsgivaren att arbetet ska anpassas till den enskilda 

arbetstagarens psykiska och fysiska förutsättningar. I det ingår att undvika stress genom 

att anpassa arbetet till arbetstagaren. Syftet med studien är att belysa om det finns ett 

samband mellan fysisk aktivitet och upplevelsen av stress och den psykosociala 

arbetsmiljön hos medarbetare inom vård och omsorg. En kvantitativ metod har använts 

och olika professioner i vård och omsorgssektorn har svarat på en enkät. Resultatet visar 

att det inte finns signifikant skillnad i upplevelsen av stress mellan de som inte är fysiskt 

aktiva och de som är fysiskt aktiva. Däremot finns det ett samband mellan fysiskt aktiva 

individer kopplat till att de har lättare att hantera arbetskrav i form av arbetsmängd. De 

fysiskt aktiva upplever att de har stöd från arbetskamrater vänner och familj i större 

utsträckning än de fysiskt inaktiva.  

 

Abstract 

In the healthcare and care sector sick leave is high. There are many causes of ill health 

and in many cases it is work-related and employees have an increased risk of mental 

illness and, above all, stress. If there is an imbalance in working life and the 

requirements exceed the resources, it can have negative effects. A good working 

environment can inspire the employee to maintain his own resources and contribute to 

increased awareness of well-being. Physical activity has positive effects on health and 

can protect individuals from developing mental health caused by stress. Moderate 



intensity of exercise, 150 minutes per week is enough to experience less stress and 

increased well-being. The Work Environment Act requires employers to adapt the work 

to the individual employee. The purpose of the study is to highlight whether there is a 

connection between physical activity and the experience of stress and the psychosocial 

work environment of the employee in healthcare and care. A quantitative method has 

been used and various professions in the healthcare and care sector have responded to a 

questionnaire. The result shows that there is no significant difference in the experience 

of stress between those who are not physically active and those who are physically 

active. On the other hand, there is a connection between physically active individuals 

linked to the fact that they are easier to handle work demands in terms of workload. The 

physical activists experience that they have support from workmates, friends and family 

to a greater extent than the physically inactive ones. 

 

 

Nyckelord: Fysisk aktivitet, stress, psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande 

arbetsmiljöarbete, arbetskrav. 

 

Keyword: Physical activity, stress, psychosocial work environment, worksite health 

promotion, job requirement. 
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INLEDNING 

 

Många anställda inom vård och omsorg är kvinnor och denna grupp har en hög 

sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa och stress. Stress är ett naturligt inslag i livet 

och inte skadligt för kroppen kortsiktigt, men långvarig stress är ohälsosam och kroppen 

kan ta skada på olika sätt. Ur ett globalt men även ur ett nationellt perspektiv är 

stressrelaterade sjukdomar en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och har ökat 

de senaste åren. Det finns en koppling mellan psykosocial arbetsmiljö och psykisk 

ohälsa i arbetslivet (Försäkringskassan 2015).  

 

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att äldre ungdomar och vuxna är 

fysiskt aktiva med rimlig belastning minst 30 minuter om dagen fem dagar i 

veckan (WHO 2010). Regelbunden fysisk aktivitet kan vara en buffert mot upplevelsen 

av stress. Individer som är fysiskt aktiva regelbundet upplever ofta mindre stress än de 

som inte är regelbundet fysiskt aktiva och fysiskt aktiva personer utvecklar också 

mindre ohälsa relaterat till hög stressbelastning (Greber, Jonsdottir, Lindvall & Ahlborg 

2014). Fysisk aktivitet stärker försvaret mot stress och kroppen tål stressreaktionen 

bättre. Att utveckla hälsofrämjande åtgärder i arbetslivet är viktigt för att skapa hållbara 

och hälsosamma arbetsplatser för medarbetare inom vård och omsorg, eftersom det är 

ett arbete som ofta innebär fysiska och psykiska utmaningar. Arbetsplatsen kan genom 

att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter bidra till att öka den fysiska aktiviteten hos 

medarbetarna och bidra till ökat välbefinnande och på sikt bättre livskvalité.  
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BAKGRUND 

Stress i arbetslivet och privatlivet 

 

Hälsa innebär att nå en känsla av mentalt, fysiskt och socialt välbefinnande. I det 

dagliga livet är hälsa en resurs för personlig, social och ekonomisk utveckling och är en 

viktig dimension i livskvaliteten (WHO 2012). Landsting och kommuner är stora 

arbetsgivare och sektorer vilka också har högst sjukfrånvaro i Sverige. Av de som 

arbetar i den offentliga sektorn är cirka 80 procent kvinnor. Sjukfrånvaron är en 

prioriterad fråga i kommuner och landsting. Även om orsaken till ohälsa ofta är orsakad 

av arbetet kan det finns många bakomliggande orsaker såsom ålder, kön, personlighet, 

arbetsplatsens storlek med mera som också kan vara orsaken till ohälsan. Det är faktorer 

som arbetsgivaren endast i begränsad omfattning kan påverka. Att skapa förutsättningar 

för att arbeta är viktigt, eftersom det är en friskfaktor i sig att ha ett arbete (Sveriges 

kommuner och landsting 2017, ss. 7, 37- 39). Försäkringskassan (2013, s. 5) belyser att 

de som arbetar i kontaktyrken, vilket innebär nära kontakt med patienter/brukare i olika 

typer av tjänster i välfärdssektorn, löper högre risk för att få en psykisk diagnos. Det 

innebär att flertalet anställda inom offentlig sektor har en ökad risk för psykisk ohälsa. 

De anställda i offentlig sektor uppger oftare brister i den psykosociala arbetsmiljön, 

jämfört med privat anställda. Försäkringskassan (2015) beskriver vidare sjukskrivningar 

vid stress och att det är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I slutet av år 2014 

fanns 71 000 sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa och den vanligaste diagnosen 

är akut stressreaktion. Motsvarande siffra för år 2012 var 48 000. Detta motsvarar en 

ökning med 48 procent. McPeak (2016) menar att det finns ett samband mellan stress 

och medarbetarnas hälsa och välbefinnande. Medarbetare som upplever hög stress 

ignorerar ofta sin egen hälsa och välmående.  

 

I akuta situationer reagerar kroppen på stressbelastning för att snabbt och adekvat kunna 

lösa situationen. Hjärnan reagerar med frisättning av hormoner och varierande 

nervsignalsämnen utsöndras för att sätta kroppen i högsta beredskap. Blodtryck och puls 

ökar, mer blod förs ut till musklerna och den ökade energinivån gör individen mer alert 

för att hantera den hotande situationen. Långvarig stressreaktion kan till skillnad från 

akut stressreaktion ge skadliga effekter. Vid kronisk stress finns stress ofta både i 

privatlivet och arbetslivet (Institutet för stressmedicin 2017, s. 4). Stress uppstår i 

situationer när vi har för mycket att göra och har för mycket att tänka på. De krav som 

ställs kan vara höga och orimliga. Konsekvensen kan bli att situation upplevs som 

okontrollerbar. Den akuta upplevelsen av stress innebär ofta en rad känslor. Det kan 

medföra ångest, irritabilitet, depression, trötthet och utmattning men kan också yttra sig 

som förändringar i beteendet. Individer kan bli aggressiva, omotiverade, tillbakadragna 

och ledsna. Tankarna kan också förändras vid upplevelse av stress och det kan bli svårt 

att koncentrera sig och svårt att lösa problem. Olika psykosomatiska besvär kan uppstå 

som huvudvärk, illamående eller hjärtklappning och sömnsvårigheter. Om stressen 

kvarstår kan det bli förändringar i de neurologiska, kardiovaskulära, autonomiska och 

immunologiska funktionerna i kroppen, vilket kan leda till mental och psykisk ohälsa 

men även fysiska besvär såsom hjärtsjukdom (Gupta & Agarwal 2017). 
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Stress i arbetslivet kan upplevas när arbetsbelastningen är för hög över tid och när det 

finns problem i det sociala samspelet på arbetsplatsen. Andra risker för stress är 

skiftarbete, brister i den fysiska miljön och ensamarbete. Många av dagens arbeten 

innebär att det finns krav av olika slag vilket inte behöver innebära risker för hälsa och 

välbefinnande. Om kraven överstiger resurserna och det blir en långvarig obalans finns 

det dock en risk för skadliga effekter hos individen. Hela organisationen kan påverkas 

negativt om det under längre tid är en obalans mellan krav och resurser. Är kraven 

mycket högt ställda och om kraven på arbetsinsatsen är felaktiga kan dålig stämning och 

misstro uppstå. Arbetsledningen bör därför uppmärksamma om medarbetarna visar 

tecken på stress och hög arbetsbelastning. Har organisationen i sig också en mycket hög 

arbetsintensitet under en längre period bör arbetsgivaren vara observant. Tecken på 

arbetsbelastade upplevelser är också att medarbetarna upplever sig otillräckliga, 

omotiverade och nedstämda, att det är hög sjukfrånvaro, men också sjuknärvaro. Där 

medarbetarna egentligen skulle vara hemma på grund av sjukdom men upplever att det 

inte kan vara hemma till följd av hög arbetsbelastning. Andra tydliga tecken på stress 

som arbetsgivaren bör vara observant på är om det är hög personalomsättning, 

samarbetssvårigheter, kränkande behandling och olika tillbud på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket 2018).  

 

Att arbeta oregelbundet vilket är vanligt i vård och omsorgssektorn påverkar 

människans naturliga dygnsrytm och innebär en påfrestning på kroppen. Vid nattarbete 

kan tröttheten göra att det sker fler olyckor. Även att uppfylla behovet av sömn vid 

nattarbete kan innebära en stressfaktor och för lite sömn och sömnbrist är en stressfaktor 

i sig som kan leda till ohälsa. Börjesson, Gerber, Hadzibajramovic, Jonsdottir och 

Lindwall (2017) menar att medarbetare som utövar fysisk aktivitet löper en lägre risk att 

utveckla svårigheter med att somna och de har lättare för att stiga upp på morgonen. Att 

främja fysisk aktivitet hos vård och omsorgspersonal kan därför var en bra strategi för 

att minska sömnproblem för denna arbetsgrupp. Calkins, Capozzoli, Hearon, Kredlow 

och Otto (2015) menar att förskrivning av motion påverkar sömnkvaliteten och ger en 

direkt effekt, men även en förhoppning om en långsiktig och bestående positiv effekt på 

sömnen. Det är viktigt med en balans i livet och i arbetet. Att identifiera, prioritera och 

sätta gränser i arbetslivet samt i det privata livet är viktigt för att undvika utbrändhet och 

skadlig stress. För att göra det krävs självmedvetenhet, gränssättning och 

framförhållning (Shanafelt, Hasan, Dyrbye, Sinsky & Statle 2015). Den psykosociala 

arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön är nära sammanflätade och kan inspirera 

medarbetaren att behålla sina egna resurser och bry sig om sitt eget välbefinnande. De 

egna resurserna kan innebära tilltro till sin egen förmåga att klara av uppgifterna och en 

tilltro till det sociala stöd individen har tillgång till. De personliga resurserna påverkas 

av både arbetsrelaterade faktorer och faktorer som påverkas av privatlivet. Det innebär 

att individens hälsa är en produkt av individuellt beteende och arbetsförhållanden. 

Konsekvensen blir att individens hälsa påverkar hens produktivitet och sjukfrånvaro i 

arbetslivet (Shain & Kramer 2004).  

 

Fysisk aktivitet och stress 

Träning minskar effekten av stress och har positiva effekter på hälsan, därför kan 

träning användas för att minska effekten av arbetsrelaterad stress (Shanhaz, Wuensch & 

Duffrin 2015). Det finns forskning som bekräftar att det finns ett samband mellan fysisk 
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aktivitet och psykologiskt välbefinnande. Fysiskt aktiva individer mår oftast bättre än de 

som inte är fysiskt aktiva med en regelbundenhet. Individer som tränar regelbundet har 

nytta av den fysiska träningen genom en minskning av den stressfysiologiska 

aktiveringen i samband med psykosocial stressbelastning. Det innebär att reaktionen blir 

mildare vid psykisk och fysisk stress. Fysisk aktivitet utgör en del i att förebygga och 

skydda mot mental ohälsa. Därför är det viktigt att möjliggöra fysisk aktivitet i 

samhället och i arbetslivet för att försöka motverka stressrelaterad ohälsa. I 

förlängningen leder regelbunden fysisk aktivitet utifrån individens egen förmåga, till en 

känsla av mer kontroll och energi att ta itu med livets stressfaktorer (Börjesson & 

Jonsdottir 2010). 

 

Att vara fysisk aktivt kan påverka upplevelsen av stress inom hälso- och sjukvården 

visar studier av Gerber, Jonsdottir, Lindvall och Ahlborg (2014). Medarbetare som trots 

hög stressbelastning inte utvecklar symtom på mental ohälsa har en högre grad av fysisk 

aktivitet, än de som utvecklar ohälsa och har lika hög grad av stressbelastning. Orsak- 

och verkan samband är inte klarlagda men fysisk aktivitet är en faktor som kan skydda 

och buffra individer från att utveckla psykiska symtom orsakade av stress. Även Kohl 

och Murray (2012) beskriver att forskning tyder på att fysisk aktivitet innebär en 

fördelaktig faktor för mental hälsa. Hur denna påverkan på hälsan går till är inte helt 

klarlagt och det behövs ytterligare forskning för att förstå samband (Martikainen, et. al. 

2013). Gerber, Ludygan, Mûcke, Colledge, Brand och Pûhse (2017) menar att hård 

fysisk träning har god effekt för att minska upplevelsen av stress. Utifrån studiens 

resultat kan hård fysisk träning vara en lovande strategi för att öka motståndskraften 

mot psykologisk stress bland unga vuxna. Wunsch, Kasten och Fuchs (2017) menar 

också att fysisk aktivitet har god effekt på hälsa, välbefinnande och upplevelsen av 

stress. Effekten verkar vara beroende av mängden träning under perioder av hög stress. 

Träning med måttlig intensitet, 150 minuter per vecka, ser ut att vara tillräckligt för att 

uppleva mindre stress, uppleva ett ökat välbefinnande och förbättra sömnkvaliteten. 

Även personer som upplever stress och som visar en förhöjd risk för hjärt- och 

kärlsjukdom har nytta av att vara fysiskt aktiva. Att sätta in åtgärder för att förebygga 

stressrelaterad ohälsa på individnivå kan dock inte ersätta åtgärder på arbetsplatsen i 

stort. Fysisk aktivitet är för den enskilda individen en viktig förebyggande faktor och 

bör ingå som en del i det hälsofrämjande arbetet som görs utanför och på arbetsplatsen 

(Gerber, Börjesson, Ljung, Lindvall & Jonsdottir 2016). 

 

Fysik aktivitets betydelse för hälsan 

Rekommendationerna i Sverige innebär att vara aktiv med måttlig intensitet i 150 

minuter per vecka eller 75 minuter per vecka med hög intensitet, dessa aktiviteter kan 

kombineras. Aktiviteterna bör spridas över veckans dagar och omfatta pass om minst 10 

minuter. Hälsoeffekterna av fysisk aktivitet ökar ytterligare om mängden eller 

intensiteten ökas under veckan (YFA 2011).  Studier av Marques, Sarmento, Martins 

och Nunes (2015) visar att nästan 60 procent av den europeiska befolkningen når dessa 

mål. Det återstår dock 40 procent som inte når rekommendationerna för aktivitet. 

Utbildningsnivå och stöd har betydelse för de som inte är fysiskt aktiva, då de med lägre 

utbildning är en grupp som har svårare att ta kunskapsbaserade beslut om hälsan. 

Personer med hög utbildning är i allmänhet mer benägna att vara fysiskt aktiva. 
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Folkhälsomyndigheten (2018b) beskriver att hälsofrämjande fysisk aktivitet är all den 

aktivitet som förbättrar den fysiska kapaciteten utan att detta utgör en risk eller leder till 

skada. Fysisk aktivitet innebär all den kroppsrörelse som ger sammandragning av 

skelettmuskulaturen och ökar energiförbrukningen. Fysisk aktivitet innebär aktiviteter i 

vardagen, såsom transport med cykel eller till fots, lek, fysisk belastning i arbetet, fysisk 

träning och motion. Effekten av aktiviteten bestäms av hur ansträngande aktiviteten är, 

det vill säga intensiteten, hur länge aktiviteten varar och hur ofta aktiviteten genomförs. 

Motion innebär en strukturerad och planerad aktivitet vars syfte är att upprätthålla eller 

förbättra konditionen. Fysisk träning innebär en målsättning med träningen, exempelvis 

att öka prestationsförmågan, ofta i syfte att träna inför en tävling eller att lopp. 

Folkhälsomyndigheten (2018a) beskriver att fysisk aktivitet påverkar många olika 

fysiologiska och biologiska system i kroppen samtidigt och ger därmed multifaktoriella 

effekter. Forskning tyder på att ökad fysisk aktivitet ger positiva effekter på hälsan och 

de som når den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet, får sannolikt en bättre 

livskvalitet. Det finns klara samband mellan ett flertal hälsoaspekter och fysisk 

aktivitetsnivå, allt från självskattad hälsa till minskning av riskfaktorer för olika 

sjukdomar, ohälsa och för tidig död. De minst fysiskt aktiva vinner mest på att bli mer 

fysiskt aktiva. Jansson, Hagströmer och Andersson (2015) påpekar att alla vuxna 

rekommenderas att regelbundet vara aktiva med muskelstärkande och aerob fysisk 

aktivitet. Det är även viktigt att undvika längre perioder av stillasittande. Vinsten av att 

vara fysiskt aktiv överväger riskerna och om intensiteten och dosen ökas under en 

period minskar riskerna. Efter enstaka pass med fysisk träning kan positiva effekter av 

träningen mätas på blodsocker, blodtryck, kognition och stämningsläge och genom 

regelbunden fysisk aktivitet påverkas ett stort antal mekanismer i vävnaderna som på 

olika sätt ger positiva effekter. Vid aerob fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar, detta beror på en rad olika effekter som fysisk aktivitet 

åstadkommer. Det som händer i kroppen påverkar kända riskfaktorer såsom minskad 

blodkoagulation, låggradig inflammation, lipider, blodtryck, Body Mass Index. Det som 

också händer är att blodflödet styrs om till de muskelgrupper som arbetar och upptaget 

av glukos är förhöjt 1-2 dygn efter avslutat träningspass (Henriksson & Sundberg 2017, 

ss. 2-4). Fysisk aktivitet förklarar Reiner, Niermann, Jekauc och Woll (2013) har en 

förebyggande effekt på utvecklandet av hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och 

åldersrelaterade sjukdomar såsom Alzheimers. Dock behövs det en högre intensitet och 

fler tillfällen per vecka för att nå hälsofördelarna som minskar risken för att utveckla 

diabetes. Andra faktorer som påverkar resultatet av fysisk aktivitet är genetik, personligt 

beteende och andra individuella faktorer såsom motivation, känslomässiga och 

viljemässiga aspekter.  Regelbunden fysisk träning belyser Henriksson och Sundberg 

(2017, ss. 4, 29) påverkar de flesta organ och vävnader i direkt anslutning till träningen 

men också över längre tid. Hur kroppen påverkas beror på vilken träning och på 

träningsdosen. Vid upprepad fysisk aktivitet påverkas den inre miljön i 

hjärtmuskulaturen, blodkärlen och skelettmuskulaturen. När det blir en regelbundenhet i 

aktiviteten ansamlas de olika molekylära signalerna och detta leder till en förbättring av 

vävnadens funktion och struktur. På senare tid har forskning allt tydligare visat att 

fysisk träning också har en positiv effekt på hjärnan och det finns ett starkt samband 

mellan minnesfunktion och aerob kapacitet. Den kognitiva förmågan bibehålls och 

personer som är fysiskt aktiva regelbundet har bättre sömn kvalité, depressions symtom 

minskar och självkänslan ökar (Henriksson & Sundberg 2017, ss. 4, 29). 
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Att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser på organisationsnivå 

För att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser finns föreskrifter från 

Arbetsmiljöverket och lagstiftningar som strävar efter att arbetet ska utformas så att 

det ska ge ett positivt utbyte genom arbetstillfredsställelse, arbetsinnehåll, personlig 

utveckling och gemenskap. Arbetsmiljölagen 1977:1160 ställer krav på arbetsgivaren 

att arbetet skall anpassas till den enskilda arbetstagarens psykiska och fysiska 

förutsättningar. Individer är olika, har olika förutsättningar och reagerar olika utifrån 

den arbetsmiljö de arbetar i. De sociala och psykiska förutsättningarna ska beaktas i 

arbetet och isolering, enformighet och stress skall undvikas genom att anpassa arbetet 

till arbetstagaren. Målet är att arbetet ska upplevas som berikande av tillvaron och 

meningsfullhet ska finnas. Arbetsmiljölagstiftningen ger möjlighet för medarbetarna att 

arbeta självständigt och ta ansvar för arbetsmiljöarbetet och det innebär att medverka i 

utformning av sin egen arbetssituation (Arbetsmiljöverket 2016a, ss. 18-19). Syftet med 

Arbetsmiljölagen 1977:1160 är att förebygga olycksfall och ohälsa. Lagstiftningen 

handlar om psykisk samt fysisk arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön regleras i 

AFS 2015:4. Syftet med föreskriften är att främja en god arbetsmiljö. Ett annat syfte är 

att förebygga den ohälsa som uppstår i arbetslivet på grund av sociala och 

organisatoriska förhållanden på arbetsplatsen. Den sociala arbetsmiljön innebär enligt 

Arbetsmiljöverket (2016b, s. 9) hur vi samspelar med dem som finns runt om oss på 

arbetsplatsen, exempelvis medarbetare och chefer. I den sociala arbetsmiljön ingår även 

digitala forum såsom sms, mail, och chatt. Den organisatoriska arbetsmiljön är hur 

arbetet styrs, organiseras och hur besluten i verksamheten fattas. Den organisatoriska 

och sociala arbetsmiljön är tätt sammanflätade och påverkar varandra. Upplevelsen av 

arbetsplatsen påverkas enligt Martin, Karanika-Murray, Biron och Sandersson (2016) av 

hur medarbetarna interagerar, upplever sina kollegor, samtalar om sitt arbete, utbyter 

erfarenheter och lär av varandra. Relationen mellan medarbetarens mentala hälsa och 

den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många faktorer som inte enbart är 

individuella. Den påverkas också av organisationen på arbetsplatsen samt av samhället i 

stort, i vilket arbetet utförs. Därför är det viktigt att skapa en hållbar psykosocial 

arbetsmiljö och inkludera samtliga faktorer. 

 

Enskilda aktiviteter i arbetet, intryck från arbetsdagen och enskilda attityder som 

förmedlas på arbetsplatsen kan påverka vår hälsa. Med hjälp av systematiskt 

arbetsmiljöarbete kan arbetsplatsen organisera verksamheten för att förebygga orsaker 

till ohälsa och genom detta kan god hälsa främjas. Genom att arbetsplatsen använder sig 

av systematiskt arbetsmiljöarbete finns det möjlighet att upptäcka risker. Detta arbete 

förebygger olycksfall, stress och andra negativa faktorer på arbetet. Arbetet bidrar även 

till en bättre ekonomi. Eftersom det blir lättare att behålla och rekrytera personal 

(Arbetsmiljöverket 2014, ss. 10-11). Iseskog (2016, s. 57) menar att i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet ska arbetsgivaren formulera mål för organisatorisk och social 

arbetsmiljö likväl som för de mer traditionella frågorna avseende arbetsmiljön. I 

arbetsmiljöpolicy, kartläggning av arbetsmiljön och vid riskanalyser ska de 

organisatoriska och sociala frågorna beaktas. Den arbetsmiljöplan som upprättas ska 

innehålla åtgärder som syftar till att förebygga ohälsa och utveckla en god arbetsmiljö. 

Elican et. al. (2018) belyser att den sociala miljön på arbetsplatsen har en påverkan på 

hälsan. Genom att underhålla sociala insatser i arbetsgruppen kan hälsan stärkas och 

risken för stress minskas. Dessa insatser bör involvera hela gruppen, samtidigt som 

aktiviteter på individuell nivå erbjuds. I perioder av hög stress är det av stor vikt att 
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upprätthålla kontakten mellan ledningen och medarbetarna och stödja det sociala 

klimatet på arbetsplatsen. Insatser som små event och lunchmöten kan skapa 

sammanhållna grupper genom att medarbetarna lär känna varandra. Det skapas en 

närhet som kan bidra till att det sociala klimatet bibehålls i perioder av hög stress och 

höga krav (Eliacan et. al. 2018). Att skapa förhållanden som främjar medarbetarnas 

hälsa belyser Jiménez, Winkler och Dunkl (2017) är en av de viktigaste aspekterna i 

hälsofrämjande ledarskap. För att nå dit finns det olika aspekter i arbetet som bör 

bejakas. Medarbetare behöver resurser för att möta kraven i arbetet och 

arbetsbelastningen. Det behövs strategier för återhämtning för att minska risken för 

känslomässig utmattning. Arbetsbelastningen måste vara på en lagom nivå och det bör 

finnas möjlighet för återhämtning. Att uppleva kontroll i arbetet är en välkänd faktor för 

att skapa en hållbar arbetsmiljö. Det innebär att få den information, tid och det stöd som 

behövs i arbetet och i beslutsfattandet. Ytterligare en aspekt är belöning. I det 

hälsofrämjande ledarskapet bör ledaren skapa en miljö som uppmärksammar och 

belönar ansträngningar och ett gott arbete. Kommunikation i arbete är också av stor 

betydelse. Med detta menas respekt i kommunikationen och i det sociala sammanhanget 

på arbetsplatsen. Ett positivt socialt klimat på arbetsplatsen kan minska risken för stress. 

I hälsofrämjande ledarskap ingår att skapa ett rättvist klimat genom att ge alla samma 

förutsättningar, möjligheter och fördela organisationens resurser rättvist. Att 

kommunicera organisationens värden, mål och integrera dem i den dagliga 

verksamheten medför att de blir väl kända för medarbetarna.  Detta leder till att de kan 

identifiera sig med målen och ger förutsättningar för ett positivt arbetsklimat. En annan 

aspekt är hälsomedvetenhet, vilket innebär att vara medveten om sin hälsa, sitt 

välbefinnande och hur det påverkar arbetet. En ledare som är medveten om sin egen 

hälsa blir en förebild för sina medarbetare och bidrar till ett mer hälsosamt klimat på 

arbetsplatsen. Tillsammans skapar dessa olika aspekter grunden i ett hälsofrämjande 

ledarskap där både ledare och medarbetare kan bibehålla sin hälsa. 

 

Hälsofrämjande aktiviteter på individnivå 

Shain och Kramers (2004) menar att hälsa är en produkt av både arbetsplatsens miljö 

och individuellt beteende. Därför kan arbetsplatsen utgöra en miljö där hälsosamma 

aktiviteter kan erbjudas för att förbättra medarbetarna hälsa. WHO och Center of 

Disease Control and Prevention (2018) har identifierat faktorer som påverkar anställdas 

hälsostatus. Detta innefattar genetiska, biologiska, ekonomiska, sociala faktorer, hälso- 

och sjukvård, individuell påverkan och psykosocial arbetsmiljö och konsekvensen av 

detta leder till god hälsa hos den enskilda individen och resten av befolkningen. Vilket i 

sin tur leder till en påvisande positiv påverkan ur ett samhällsperspektiv (McPeak 2016). 

Hälsofrämjande arbete är en process som möjliggör för individen att ta kontroll och 

förbättra sin egen hälsa. Forskning belyser att arbetsutformning, utmaning och belöning 

har en inverkan på hälsan hos anställda liksom att uppleva att anställningen är säker och 

familjevänlig. Dellve och Eriksson (2017) menar att hälsa står i inbördes förhållande till 

våra arbetsförhållanden och inkluderar våra levnadsförhållanden men hälsa är också en 

resurs för personlig, social och ekonomisk utveckling. Hälsosam arbetsmiljö kan nås 

genom att använda sig av ett hälsofrämjande perspektiv på arbetsplatsen vilket handlar 

om att fokusera på att stödja medarbetare och ledare att uppnå sina mål i arbetet, behålla 

och förbättra sin hälsa och stödja och uppmuntra till personlig utveckling. Personal 

inom vård och omsorgen har en betydelsefull roll i välfärdssamhället. De har i många 
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fall ansvar för patienter och brukares möjlighet till livskvalitet, hälsa och välbefinnande. 

Samtidigt är det många anställda inom denna sektor som rapporterar sämre generell 

hälsa, dåliga arbetsförhållanden och i en del fall även ohälsosamma levnadsvanor. 

Arbetsmiljön är ofta både fysiskt och psykiskt utmanande med hög arbetstakt, tidspress 

men också med en hög fysisk belastning. (Karolinska Institutet 2009). Därför kan det 

vara viktigt att även möta dessa utmaningar genom att erbjuda hälsofrämjande insatser 

på individnivå. För precis som McPeak (2016) beskriver finns det ett stort fokus på den 

psykosociala arbetsmiljön idag. Ett komplement till det kan innefatta att arbetsgivaren 

erbjuder hälsosamma aktiviteter, träningsprogram, bra och hälsosam mat i cafeterian 

och hälsosamma livsstilsval i övrigt. Ljungblad (2015, ss. 39, 43) menar 

att hälsofrämjande aktiviteter individuellt, som träningsaktiviteter, hälsoprofil och 

medicinsk hälsokontroll, kan ge positiva effekter på medarbetarnas hälsa. Även 

aktiviteter på gruppnivå, som hälsofrämjande projekt, kan påverka hälsan positivt. 

Taylor, Pilkington, Montgomerie och Feist (2016) beskriver att de vanligaste 

hälsofrämjande aktiviteterna är hjälp med att sluta röka, stresshantering och ökad fysisk 

aktivitet, förbättrad kosthållning, hjälp med viktminskning och minskning av 

alkoholintag. Studier visar att genom att integrera 1 timme av individuellt anpassad 

träning i arbetsdagen varje vecka och rekommendera medarbetaren att vara aktiv 30 

minuter 6 dagar i veckan med rimlig belastning uppnås ett flertal hälsofrämjande 

effekter. En effekt är sänkning av blodtrycket vilket understryker effektiviteten av att 

integrera hälsofrämjande aktiviteter i form av fysisk aktivitet på arbetsplatsen (Dalager, 

Bendix, Murray, Boyle & Sjøgaard 2016). Aktiviteterna varierar dock beroende på 

storleken på arbetsplatsen och små företag är mindre benägna att använda 

hälsofrämjande aktiviteter, eftersom det anses som en kostnad för organisationen men 

de arbetsplatser som använder sig av hälsofrämjande aktiviteter har ett positivt resultat 

på effektivitet och uppmuntrande resultat för upplevelsen av hälsa hos medarbetarna 

(Taylor et. al. 2016). Medarbetare inom vård och omsorg, till exempel sjuksköterskor, 

når inte alltid de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet på arbetet. Fysisk 

aktivitet har en påverkan även på kvaliteten i omvårdnadsarbetet. För medarbetarna 

finns det behov av att förstå vad fysisk aktivitet innebär konkret och att det spelar en 

viktig roll i hur medarbetare själva tillgodoser behoven för att kunna rekommendera 

fysisk aktivitet till patienter, kopplat till hälsa och livsstil. Personalen blir mer trovärdig 

om de själva har en hälsosam livsstil när de förmedlar hälsofrämjande råd till 

patienterna. Eftersom det förekommer skiftarbete bland vård och omsorgspersonal är 

det viktigt med flexibilitet kopplat till träning. Det kan innebära varierande grupper på 

arbetsplatsen till exempel en motionskompis eller vandringsgrupper (Blake, 

Stanulewiczn & McGill 2017). Fysisk träning tillsammans med andra kollegor under 

arbetstid är effektivare än om medarbetarna tränar när de kommer hem. Det blir en 

positiv tillgång ur ett psykosocialt perspektiv på arbetet (Andersen, Brandt, Jakobsen & 

Sundstrup 2017). Fysisk aktivitet är för den enskilda individen en viktig förebyggande 

faktor och bör ingå som en del i det hälsofrämjande arbetet som görs utanför och på 

arbetsplatsen (Gerber, Börjesson, Ljung, Lindvall & Jonsdottir 2016). Forskning tyder 

på att arbetsgivare kan främja medarbetarnas hälsa genom att erbjuda varierande 

hälsospecifika program och aktiviteter. Detta kan ske genom att forma en arbetsmiljö 

med hög kvalitet i det stödjande och uppmuntrande ledarskapet, främja ett bra socialt 

klimat och förebygga konflikter. Det innebär att traditionella hälsospecifika insatser har 

sin plats i arbetslivet och är viktigt för den enskildes hälsa (Ljungblad, Granström, 

Dellve & Åkerlind 2013). 
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PROBLEMFORMULERING 

Ett arbete inom vård och omsorg innebär stora psykiska och fysiska utmaningar. Att 

vara fysiskt aktiv är viktigt för hälsa och välbefinnande och studier visar att personal 

inom vård och omsorg inte alltid når de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet. 

Denna studie vill därför belysa hur fysisk aktivitet påverkar upplevelsen av stress och 

den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetare inom vård och omsorg.  

 

SYFTE 

Studien syfte är att belysa om det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och 

upplevelsen av stress och den psykosociala arbetsmiljön hos medarbetare inom vård och 

omsorg. 

 

Frågeställningar 

Finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och stress och hur ser sambanden ut? 

 

Finns det skillnader i upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön hos fysiskt aktiva 

medarbetare jämfört med medarbetare som är aktiva mindre än 150 minuter per vecka 

och hur ser skillnaderna ut? 

 

METOD 

Ansats 

Kvantitativ metod har använts i studien. Kvantitativ metod innebär enligt Borg och 

Westerlund (2017, s. 11) att siffermässig data samlas in och bearbetning av data sker 

genom matematiska och statistiska metoder. Syftet med studien är att mäta samband och 

jämföra skillnader i fysisk aktivitet, upplevelsen av stress och den psykosociala 

arbetsmiljön, därmed blir metoden kvantitativ. Denna studie är en tvärsnittsstudie, vilket 

enligt Kristensson (2014, s. 87) innebär att studien kartlägger och undersöker samband 

och skillnader vid ett mättillfälle, vilket visar hur något är här och nu. Datainsamlingen 

sker i form av en enkät. Det är ett sätt att inkludera en större grupp i undersökningen 

(Kristensson 2014, s. 87). Om frågeställningarna i undersökningen gäller hur många, 

hur ofta eller hur vanligt något är ska en kvantitativ metod användas (Hultåker & Trost 

2016, s. 23). Det finns en nyfikenhet hos individer att förstå hur omvärlden fungerar och 

vi söker ofta efter samband mellan olika variabler. När samband studeras kan vi försöka 

förklara variationen i en variabel med hjälp av någon annan variabel. Hultåker och Trots 

(2016, s. 19) beskriver att ordinalskala är vanligt vid utformning av enkäter och används 

inom beteende- och samhällsvetenskap. Variablerna på en ordinalskala är större eller 

mindre än ett annat men det saknas information kring hur mycket större eller hur 

mycket mindre (Borg & Westerlund, 2017, s. 32). 

 

Urval 

Undersökningen riktade sig till personal inom vård och omsorg, undersköterskor, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefer inom kommunal 
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hemtjänst och på särskilt boende i södra Sverige. Urvalet är ett bekvämlighetsurval då 

vi sedan tidigare känner till enheterna. Bekvämlighetsurval menar Kristensson (2014, s. 

84) behöver inte innebära något negativt för studien eftersom det kan var ett förenklat 

sätt att få tag i deltagare till studien. Det är dock viktigt att rekrytera från fler enheter för 

att minska risken för ett riktat resultat. I studien har enkätfrågorna delats ut på 6 olika 

enheter. Bekvämlighetsurval valdes med tanke på att studiens tid är begränsad och för 

att få in tillräckligt med svar på enkäten. I riktlinjerna för examensarbetet på 

magisterutbildning beskriver Högskolan i Borås (2018, s. 7) att det bör ingå 30-50 

enkäter relaterat till en kvantitativ ansats.  I studien ingick 56 deltagare. 

 

Datainsamling 

Enkät skapades utifrån QPSNordic 34+, 6 stycken frågor exkluderades på grund av att 

de inte var relevanta för undersökningens syfte.  De frågor som exkluderades var fråga 

15, som frågade om rykten om förändringar på arbetsplatsen samt fråga 28-33, frågorna 

handlade om konflikter samt ojämlikheter på arbetsplatsen. Enkäten kompletterades 

med 2 frågor om fysisk aktivitet från socialstyrelsens indikatorfrågor för att bedöma och 

utvärdera fysisk aktivitet inom hälso- och sjukvården. QPSNordic är ett allmänt 

frågeformulär för att mäta sociala och psykologiska faktorer i arbetslivet. Det innefattar 

organisations- och arbetsegenskaper och omfattar också individuella åsikter som är 

relaterade till arbetet. QPSNordic och deras skalors reliabilitet och validitet har 

undersökts vid två tillfällen, i fyra länder i Norden (Arbetslivsinstitutet 2000, ss. 1- 2). 

De olika svarsalternativen bestod av en fem gradig ordinalskala av Likert- typ 

(Kristensson 2014, s. 103) Där 1= Mycket sällan eller aldrig, 2 = Ganska sällan, 3 = 

Ibland, 4 = Ganska ofta, 5 = Mycket ofta eller alltid. Borg och Westerlund (2017, s. 32) 

beskriver ordinalskala vilket innebär att variabelvärdet kan vara mindre eller större än 

ett annat, men det finns ingen matematisk information om hur mycket mindre eller 

större det är. Brace, Kemp och Sneglar (2016, s. 4) menar att det finns begränsningar 

med ordinalskala eftersom skillnaderna mellan skalnivåerna kan uppfattas olika av 

deltagarna. 

 

Frågorna i enkäten avseende fysisk aktivitet har Socialstyrelsen tagit fram. De är två 

frågor som efterfrågar den totala tiden av fysisk aktivitet under 1 vecka. Den första 

frågan relaterar till fysisk träning och den andra relaterar till vardagsmotion 

(Socialstyrelsen 2011, s. 32). Resultaten av dessa frågor räknas samman. Frågorna är 

metod prövade med avseende på validitet och reliabilitet. Frågornas resultat är 

likvärdiga med andra frågor om självrapporterad fysisk aktivitet (Olsson, Ekholm, 

Andersson, Börjesson & Kallings 2016). För att kontrollera att enkäten (bilaga 2) var 

tydlig och minska risken för missförstånd i enkäten prövades enkäten på 2 kollegor 

(Bell & Walters 2016, s. 181).  

 

Telefonkontakt togs med enhetschefer för särskilt boende och hemtjänst inom vård och 

omsorgsförvaltning. Därefter skickades informationsbrev ut till verksamhetschefer på 

berörda enheter (Bilaga 1). Vid besök på enheterna delades enkäten (bilaga 2) ut och 

svaren samlades in. Datainsamlingen pågick under 23 mars - 6 april 2018. Ett 

slumpmässigt urval utfördes och individer valdes osystematiskt inom vård och 

omsorgsförvaltningen. Borg och Westerlund (2017, ss. 23 - 24) menar att urval av 

individer på ett osystematiskt sätt, det vill säga ett slumpmässigt urval är den optimala 



 

 11 

metoden för ett stickprov. Det finns dock ingen garanti för att det slumpmässiga urvalet 

visar på ett representativt stickprov.  

 

Analys 

Den insamlade datan analyserades i IBM SPSS version 25 och analyserades t-test för 

oberoende mätningar. Enligt Borg och Westerlund (2017, ss. 390 - 391) kan t -test för 

oberoende mätningar användas för att se skillnader mellan två oberoende grupper.  

 

När enkäterna samlats in kodades samtliga från 1 - 56. Författarna bearbetade enkäten 

och svaren lades in i SPSS. Hultåker och Trost (2016, s. 132) menar att materialet kan 

kodas i samband med konstruktion av materialet, fördelen är att man läsa in enkäterna 

allt eftersom de kommer in. Eftersom författarna bearbetade allt material samtidigt 

kodades materialet efter insamling. Vid analysen delades de frågor som var aktuella för 

undersökningens syfte in i grupper (Arbetslivsinstitutet 2000, bilaga 1, ss.1-13 och 

bilaga 3, ss.1-10). Frågan kring stress är presenterad i resultatet under rubriken stress i 

arbetet. Under rubriken arbetskrav är frågor arbetsmängd och utmaningar i arbetet 

presenterade. För att få ytterligare tydlighet, analyserades frågorna om arbetsuppgifterna 

är ojämnt fördelade och om det är för mycket att göra i arbetet tillsammans och är 

presenterade under rubriken kvalitativa krav. Frågorna om medarbetaren har nytta av 

sina kunskaper och upplever att de har positiva utmaningar i arbetet är även dessa 

analyserade tillsammans och presenterar under rubriken inlärnings krav. Under rubriken 

kontroll i arbetet presenteras resultatet av frågor om arbetstakt och kontroll i arbetet. 

Här är frågorna om att kunna påverka mängden arbetet och kunna bestämma 

arbetstakten analyserade tillsammans och presenterade under rubriken arbetstakt. Under 

rubriken ledarskap, är frågorna som handlar om ledarskap presenterade. Under rubriken 

stöd från chef är frågorna om medarbetare upplever stöd, hjälp och uppskattning från 

chefen analyserade tillsammans. Rubriken uppmuntrande ledarskap innefattar frågor om 

medarbetare upplever att chefen uppmuntrar dem till att utvecklas i arbetet och ta 

viktiga beslut i arbetet. Sociala interaktioner består av frågor om medarbetare upplever 

stöd från arbetskamrater och vänner och familj i arbetet. Under rubriken 

organisationskultur är resultatet av frågorna om klimatet på arbetsplatsen presterade, där 

är frågorna i vilken utsträckning medarbetarna upplever klimatet på arbetsplatsen som 

stelt, uppmuntrande, stödjande och trivsamt, analyserade tillsammans. Hur 

medarbetarna trivs med arbetet och arbetets plats i livet är presenterade under rubriken 

arbetsklimat. Hur medarbetarna upplever kraven i arbetet är presenterade under rubriken 

rolltydlighet, där är frågorna om det finns mål för arbetet och om medarbetaren upplever 

att de vet vad som krävs av dem i arbetet är analyserade tillsammans. Under rubriken 

förutsägbarhet är frågan om medarbetaren upplever att de vet vilken uppgift de kommer 

att ha om en månad presenterad. Om medarbetaren upplever sig nöjd med förmågan att 

lösa problem presenterad under rubriken skicklighet. I enkäten frågades det efter 

yrkestitel och vid analysen av svaren delades deltagarna in efter utbildningsnivå vilket 

innebär tre grupper, högskolenivå, gymnasienivå och student. 

 

För att utesluta att resultatet var ett utslag av slumpen användes gränsvärdet p=<0,05 för 

statistisk signifikans. Detta innebär att risken att resultatet beror på slumpen är mindre 

än 5 % (Kristensson 2014, s. 106). 
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Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2018) skall all forskning ske med respekt för mänskliga 

rättigheter och för människovärdet. Därför kan samtycke till forskning när som helst tas 

tillbaka när den enskilde så önskar under forskningen. Genom verksamhetschefens 

godkännande av datainsamling säkerställdes det. Deltagarna informerades också om att 

det var anonymt och frivilligt att besvara enkäten och att de när som helst kunde avbryta 

utan att behöva förklara sig. Vidare belyser Vetenskapsrådet (2018) omfattas inte 

utvecklingsarbeten som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grund eller 

avancerad nivå av etikprövningslagen SFS 2003:460. Vilket innebär att uppsatsen inte 

behöver genomgå en formell etisk prövning. Det innebär dock inte att 

utvecklingsarbetet är fri från forskningsetiska ställningstaganden (Kristensson 2014, s. 

54) 
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RESULTAT 

Studiegrupp 

Totalt besvarade 56 personer enkäten, av dessa är 1 person man och 55 stycken är 

kvinnor. Medelåldern är 46 år. Vad gäller utbildning har 48 % av respondenterna 

gymnasieutbildning, 44 % har högskoleutbildning och 1,8 % är studenter. Av 

respondenterna var 37 % fysiskt aktiva mindre än 150 minuter i veckan och 62 % var 

aktiva mer än 150 minuter i veckan. 

 

Tabell:1 visar bakgrundsinformationen av studiegruppen (n=56). 
Deskriptiv statistik N56 % 

Kön   
Man 1   1,8 % 

Kvinna 55 98,2 % 

Ålder   
Median (min-max) 46 (24-7)  
Utbildningsnivå.   
Gymnasieutbildning 27 48,3% 
Högskoleutbildning 25 44,6 % 
Student 1   1,8 % 
Missade svar 3   5,3 % 
Avdelning   
Särskilt boende 21 37,5 % 
Hemtjänst 6 10,7 % 
Hemsjukvård 26 46,4 % 
Rehabilitering 2   3,6 % 
Missade 1    1,8 
Anställningsvillkor   
Fast anställning 32 57, 1 % 
Tillfällig anställning 23  41,1 % 
Missade svar 1     1,8 % 
Annan anställning   
Ja 3    5,4 % 
Nej 53  94,6 % 
Fysisk aktivitet    
Fysisk aktiva mindre än  

150 min/ vecka 
21 37.5 % 

Fysisk aktiva mer än  

150 min/ vecka 
35 62,5 % 

   

 

I resultatet och diskussionen benämns de två grupperna, de som inte är fysiskt aktiva 

och de som är fysiskt aktiva. Med detta avser författarna, de som är aktiva mindre än 

150 minuter i veckan och de som är aktiva mer än 150 minuter i veckan. I resultatet 

innebär m1= de som inte är fysiskt aktiva och m2= de som är fysiskt aktiva. 

 

Resultatet i tabell 2 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de som inte 

är fysiskt aktiva och de som är fysiskt aktiva i upplevelsen om de har känt sig stressade 

den senaste tiden (m1=3,14, m2=2,88, t=0,84). 
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Tabell 2: Visar analysen av stress och fysisk aktivitet (n=56), *p<0,05.  
Variabel Fysiskt aktiva mindre än 

150 minuter/ vecka (n=21) 

Mean 

Fysiskt aktiva mer än  

150 minuter/ vecka (n=35) 

Mean 

 

 

t- värde 

Stress    

Har du känt dig stressad 

senaste tiden? 

3,14 2,88 0,84 

 

Resultatet som presenterats i tabell 3 visar analysen av frågan kring arbetskrav som 

testades mot graden av fysisk aktivitet. Det finns en signifikant skillnad mellan de två 

grupperna vad det gäller kvantitativa krav. Vilket indikerar att de som är fysiskt aktiva 

upplever de kvantitativa kraven mindre (m1=3,33, m2=2,72, t =2,43, p=<0,05). Liknande 

resultat visar analysen av inlärningskrav. Där det också finns en signifikant skillnad 

mellan grupperna vad det gäller inlärningskrav (m1=1,97, m2=1,55, t=2,62, p<0,05). Där 

de fysiskt aktiva i något högre grad upplever att de inte har för svåra arbetsuppgifter 

eller behövde mer kunskap för att utföra uppgifterna. Sammantaget upplever båda 

grupperna att de har tillräckligt med kunskap och inte har för svåra arbetsuppgifter. Det 

finns däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad det gäller att ha nytta av 

sina kunskaper och färdighet i arbetet (m1= 4,71, m2 =4,62, t=0,50) eller att 

medarbetaren upplever att arbetet innebär positiva utmaningar (m1=3,95, m2=4,02, t=-

0,32). 

 

Tabell 3: Visar resultat av fysisk aktivitet och kvantitativa krav, inlärnings krav, 

kunskaper och färdigheter till nytta i arbetet och om arbetet innebär positiva utmaningar 

(n=56) *p<0,05. 
Variabler Fysiskt aktiva mindre än150 

minuter/ vecka n=21) 

Mean 

Fysiskt aktiva mer än 

150 minuter/ vecka n=35) 

Mean 

 

 

 

 

t- värde 

Arbetskrav    

Kvantitativa krav 3,33 2,72 2,43* 

Inlärningskrav 1,97 1,55                                      2,62* 

Är dina kunskaper och 

färdigheter till nytta i ditt 

arbete?  

4,71 4,62 0,50 

Innebär ditt arbete positiva 

utmaningar? 

3,95 4,02 -0,32 

 

 

Tabell 4 visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna i att kunna 

påverka arbetsmängden (m1= 2,42, m2=2,31, t=0,36,). Däremot finns det en signifikant 

skillnad mellan grupperna i frågan om arbetstakt (m1=3,33, m2=2,72, t=2,43, p<0,05). 

Där de fysiskt aktiva upplever i mindre utsträckning att de själva kan bestämma sin 

arbetstakt och att ha möjlighet att själv bestämma när de kan ta paus. I frågan om att 

kunna påverka beslut som är viktiga för arbetet finns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna (m1=3,28, m2=3,54, t=1,31). 
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Tabell 4: Visar resultatet av fysisk aktivitet och upplevelsen av kontroll i arbetet, 

påverkan på arbetsmängd, arbetstakt och upplevelsen av att kunna påverka beslut i 

arbetet (n=56), *p<0,05. 
Variabler Fysiskt aktiva mindre än 

150 minuter/vecka (n=21)  

Mean 

Fysisk aktiva mer än 

150 minuter/vecka (n=35) 

Mean 

 
 

Arbetskontroll    

Kan du påverka 

arbetsmängden du får? 

2,42 2,31 0,36 

Arbetstakt  

 

3,33 2,72 2,43* 

Kan du påverka beslut som 

är viktiga för ditt arbete? 

3,28 

 

3,54 1,31 

 

Resultatet i tabell 5 visar ingen signifikant skillnad mellan de som inte är fysiskt aktiva 

och de som är fysiskt aktiva i frågan om upplevt stöd från chef (m1=3,80, m2=4,00, t=-

0,93) eller i frågan om uppmuntrande ledarskap (m1=3,57, m2=3,63, t=-0,32). 

 

Tabell 5: visar resultatet av fysisk aktivitet och upplevelsen av ledarskapet vilket innebär 

stöd från chef och uppmuntrande ledarskap (n=56) *p<0,05  
Variabel Fysiskt aktiva mindre än 

150 minuter/ vecka(n=21) 

Mean 

Fysiskt aktiva mer än  

150 minuter/ vecka (n=35) 

Mean 

 

 

t- värde 

Ledarskap    

Stöd från chef 3,80    4,00 -0,93 

Uppmuntrande ledarskap 3,57    3,63 -0,32 
 

 

 

Resultatet i tabell 6 visar en signifikant skillnad mellan de som inte är fysiskt aktiva och 

de som är fysiskt aktiva i frågan huruvida du får stöd och hjälp i arbetet av dina 

arbetskamrater om du behöver (m1=4,19, m2=4,54, t=-2,00, p<0,5). Där de fysiskt 

aktiva i högre utsträckning upplever att de har stöd från sina arbetskamrater när de 

behöver det i arbetet. De fysiskt aktiva upplever också i högre grad att de har stöd från 

vänner och familj när det är besvärligt på arbetet och det finns en signifikant skillnad 

mellan grupperna (m1=3,76, m2=4,27, t=-2,25, p<0,05). Det tyder på att de som är 

fysiskt aktiva upplever mer stöd kring sig både från arbetskamrater, vänner och familj. 

Även i frågan om det sociala klimatet finns det en signifikant skillnad mellan de som 

inte är fysiskt aktiva och de som är fysiskt aktiva (m1=2,47, m2=2,71, t=-1,74,p <0,05). 

Där de fysiskt aktiva upplever klimatet det sociala på arbetsplatsen lite mer positivt. 

Skillnaden mellan grupperna är dock liten. Båda grupperna upplever att arbetsklimatet i 

liten utsträckning som stelt och regelstyrt (m1=1,90, m2=2,05, t=-0,55). De upplever 

ibland eller ganska ofta att det är tillräckligt med kommunikation på arbetsplatsen 

(m1=3,80, m2=3,94, t=0,65) och det är ingen signifikant skillnad mellan grupperna. 

Liknande resultat visar analysen av frågan i vilken utsträckning som ledning intresserar 

sig för personalens hälsa där det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna 

(m1=3,00, m2=3,17, t=-0,73). Resultatet visar också att det inte finns någon skillnad 

mellan grupperna på frågorna om arbetsklimatet vad det gäller trivsel på arbetsplatsen 

och att för det mesta gå helt upp i mitt arbete (m1=3,90, m22=3,88, t=0,07). På frågan om 

den största tillfredsställelsen i mitt liv kommer från mitt arbete finns det ingen skillnad 

mellan grupperna (m1=2,95, m2=2,82, t=0,50). Däremot visar frågan kring rolltydlighet 

på en signifikant skillnad mellan grupperna. (m11=3,95, m2=4,25, t=-1,81, p<0,05) här är 

dock skillnaden liten. De fysiskt aktiva upplever i något högre utsträckning att det är 
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tydliga krav i arbetet och att det finns tydliga mål på arbetsplatsen. Ingen signifikant 

skillnad finns mellan grupperna i upplevelsen om det ställs oförenliga krav från en eller 

flera personer (m1=2,47, m2=2,17, t=1,12). Det visar inte heller någon signifikant 

skillnad mellan grupperna vad det gäller upplevelsen förutsägbarhet (m1=2,90, m2=2,94, 

t=-0,10) eller skicklighet i arbetet (m1 =4,09, m2=4,25, t=-1,06). 

 

Tabell:6 Visar resultatet av fysisk aktivitet och psykosociala arbetsmiljöfaktorer såsom 

sociala interaktioner organisationskultur, arbetsklimat, rolltydlighet, förutsägbarhet och 

skicklighet arbetet (n=56),*p<0,05. 
Variabler Fysiskt aktiva mindre än 

150 minuter/ vecka (n=21) 

Mean 

Fysiskt aktiva mer än  

150 minuter/ vecka 

(n=35) 

Mean 

 

 

t- värde 

Social interaktion    
Om du behöver får du då 

stöd och hjälp med ditt 

arbete av dina 

arbetskamrater? 

4,19 4,54 -2,00* 

Känner du att du kan få 

stöd av vänner/din familj 

när det är besvärligt på 

arbetet? 

3,76 4,27 -2,25* 

Organisationskultur    
Socialt klimat 2,47 2,71 -1,74* 

Stelt och regelstyrt 1,90 2,05 -0,55 

Är det tillräcklig 

kommunikation på er 

avdelning? 

3,80 3,94 -0,65 

I vilken utsträckning 

intresserar sig ledningen för 

personalens hälsa och 

välbefinnandet? 

3,00 3,17 -0,73 

Arbetsklimat    

Jag trivs med att för det 

mesta gå helt upp i mitt 

arbete? 

3,90 3,88 0,07 

Den största 

tillfredställelsen i mitt liv 

kommer från mitt arbete? 

2,95 2,82 0,50 

Rolltydlighet 3,95 4,25 -1,81* 

Ställs det oförenliga krav 

på dig från en eller fler 

personer. 

2,47 2,17  1,12 

Förutsägbarhet.    

Vet du en månad i förväg 

vilken typ av uppgift du 

kommer att ha? 

2,90 2,94 -0,10 

Skicklighet    

Är du nöjd med din 

förmåga att lösa problem i 

arbetet. 

4,09 4,25 -1,06 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Vår studie syftar till att studera om det finns skillnader och samband i upplevelsen av 

stress och den psykosociala arbetsmiljön när medarbetaren är fysiskt aktiv jämfört med 

medarbetaren som inte är fysiskt aktiv. Vård och omsorgssektorn är en organisation som 

domineras av kvinnor, där sjukfrånvaron är stor och det finns en utmaning i en allt äldre 

del av befolkningen. Det är viktigt för denna grupp med en hälsosam arbetsmiljö och 

hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen (Larsson, Ljungblad, Sandmark och Åkerlind 

2013). Hälsa i arbetet för den enskilda medarbetaren är som Shain och Kramer (2004) 

beskriver en produkt av arbetsorganisationen och de personliga resurserna och den egna 

hälsan. Det påverkar organisationen och medarbetaren i båda riktningarna direkt och 

indirekt. Fysisk aktivitet är en välkänd faktor för att uppnå ökad hälsa och 

välbefinnande och har också positiva effekter på såväl inlärning och känslomässiga 

upplevelser (Henriksson & Sundberg 2017). Därför bör fysisk aktivitet på fritiden vara 

en del i att medarbetaren upplever bättre hälsa och välbefinnande i arbetslivet såväl som 

i livet (Häusser och Mojzisch 2017). Författarna har under processens gång reflekterat 

över att de respondenter som är fysiskt aktiva har besvarat frågorna på ett mer positivt 

sätt än de individer som inte är fysiskt aktiva. Orsaken till det kan inte fastställas men 

Rinaldi-Miles och Bhibha (2016) beskriver att individer där fysisk aktivitet är en 

naturlig del av livet är mer positiva i sin attityd. Det är också tydligt att det kan finnas 

många olika faktorer som inte analyserats såsom utbildningsnivå, yrkeskategori och 

arbetet i sig som kan ha påverkat resultatet. I vår studie finns vissa skillnader i 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön men överlag är det inte stora skillnader. 

Studien är liten och de går inte att dra några långtgående slutaster av studiens resultat. 

 

Det finns ingen signifikant skillnad i upplevelsen av stress mellan de som inte är fysiskt 

aktiva och de som är fysiskt aktiva i vår studie. Stress är som Jonsdottir (2016, s. 3) 

beskriver är en multifaktoriell upplevelse och den kan ibland påverka både den psykiska 

och fysiska hälsan. Hur stress upplevs av hjärnan varierar stort mellan olika individer 

och påverkas av våra olika förutsättningar exempelvis sund livsstil och olika 

sårbarhetsfaktorer såsom personlighet påverkar upplevelsen. Detta gör det svårt att på 

gruppnivå koppla den personliga exponeringen av stress till ohälsa eller enskilt symtom. 

Malinaukskeiene, Malinauskas och Malinauskas (2017) beskriver att det är viktigt att 

upprätthålla fysisk aktivitet på fritiden för den mentala hälsan, men det dagliga livet och 

psykosociala faktorer på arbetet påverkas inte av fysisk aktivitet. Det finns få studier på 

hur regelbunden träning påverkar stress och hur detta ser ut över tid. Studier av Kirk-

Sanchez och McGough (2014) tyder på att individanpassad fysisk aktivitet som 

strukturerad, med högre intensitet som inkluderar många muskelgrupper under längre 

tid kan ha effekt på stress. Precis som beskrivs av Jonsdottir (2016)  har fysisk aktivitet 

effekt på symtom kopplade till stress såsom fysisk och mental trötthet, kognitiv 

nedsättning och sömnstörning. Fysisk aktivitet är inte enbart en behandlingsmetod för 

stress i arbetslivet utan behöver kombineras med ett gott arbetsmiljöarbete. Engström, 

Skytt och Nilsson (2011) beskriver att det även är skillnad i upplevelsen av stress och 

den utbildningsnivå medarbetarna har. Medarbetare i vård och omsorgssektorn utan 

formell utbildning upplever högre arbetsbelastning, sämre sömn, mer 

kommunikationsproblem och mer stresssymtom än sina utbildade kollegor. Sjöström 
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(2015) poängterar att de inte är akademiker eller de med allra högst utbildning som är 

mest fysiskt aktiva. Det är mellangruppen vad det gäller utbildning som är mest aktiva 

totalt sett över dygnet. Puciato, Borysiuk och Rozpara (2017) belyser att fysisk aktivitet 

kan ha en preventiv effekt på ett flertal psykosomatiska sjukdomar men har även en stor 

betydelse för livskvaliteten hos den äldre arbetande befolkningen. De individer som är 

mest fysiskt aktiva har en högre upplevelse av hälsa och livskvalité. De upplever även 

bättre sociala, psykiska och psykologiska levnadsförhållanden än den grupp som var 

mindre fysiskt aktiva. Dessa resultat visar att fysiskt aktiva äldre i arbetslivet kan 

förebygga och hantera de problem som kan uppstå till följd av ålder. Flera länder har 

behov av en äldre arbetskraft och i det sammanhanget kan det vara viktigt för 

arbetsgivarna att ge förutsättningar för fysisk aktivitet genom att organisera 

hälsofrämjande aktiviteter och förebyggande program för anställda. 

 

Stress och den psykosociala arbetsmiljön är nära sammankopplade med varandra och 

därför är det av stor vikt att regelbundet följa upp och arbeta med den psykosociala 

arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket (2017, s.7) beskriver de höga sjukskrivningstalen i 

kvinnodominerade yrken relaterat till sociala och organisatoriska faktorer i arbetsmiljön. 

För att nå en förbättring måste kraven balanseras med rätt sorts resurser på alla nivåer i 

organisationen. För att nå dit krävs en samverkan mellan olika aktörer som har ansvar 

för arbetsmiljöarbetet, medarbetare, arbetsgivare, företagshälsovård och myndigheter. 

Stress kan förebyggas genom det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Detta 

sker genom att arbetsmiljön undersöks och de kan ske genom en riskbedömning. 

Därefter åtgärdas riskerna, en handlingsplan upprättas och åtgärderna utvärderas, det är 

ett ständigt pågående arbete. Upplevelsen av stress i arbetslivet och hur medarbetaren 

mår är beroende av flera olika faktorer som Winroth (2014, ss.11-13) beskriver. Dels av 

arbetsvillkoren och organisationen som ovan beskrivits dels av mellanmänskliga 

relationer, att känna tillit och att få uppmuntran men också av vilken livsstil och 

levnadsvanor individen har. Hur den enskilda individen tänker, upplever och känner 

kring olika situationer. Det är som Shain och Kramer (2004) belyser svårt att veta vad 

som utlöser upplevelsen av stress, arbetsstress, stress i hemmet eller stress i livet i 

allmänhet. Det är tydligt att det är viktigt med en bra organisation och ett gott ledarskap 

på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa kopplat till arbetsmiljön. Hälsa påverkas i stor 

utsträckning av sättet att tänka men även av genetiska faktorer som utgör förutsättningar 

för individens potential. Stress i arbetslivet påverkas av en mängd olika faktorer och 

våra förutsättningar att hantera stress är olika. En del som är vana att använda fysisk 

aktivitet kan uppleva minskad stress efter fysisk aktivitet. Men det finns många andra 

strategier som säkert kan hjälpa till att hantera stress.  

 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och att lättare hantera 

arbetskrav i form av arbetsmängd det vill säga kvantitativa krav. McCarthy, Wills och 

Crowley (2018) menar att det finns ett samband mellan upplevelsen av höga 

kvantitativa krav och fysisk aktivitet. Chin, Nam och Lee (2016) beskriver att 

medarbetare som upplever sig ha kontroll på de krav som ställs i arbetet har en högre 

grad av fysisk aktivitet och även en regelbundenhet kopplat till aktiviteten. Det finns en 

skillnad i upplevelsen av krav beroende på arbetstitel, skiftarbete, arbetets status och hur 

dessa kan påverka den fysiska aktiviteten. Där höga krav i arbetet är associerat till en 

högre grad av fysisk aktivitet. Medarbetare med låga krav i arbetet och liten kontroll är 

inte fysiskt aktiva med samma regelbundenhet. Studier av Häuser och Mojzisch (2017) 
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tyder i motsats till Chin, Nam och Lee (2016) att arbeten som innebär höga krav och 

hög arbetsbelastning kan ha en negativ effekt på möjligheten att utöva fysisk aktivitet. 

Övertidsarbete och stress kan minska tiden för fysisk aktivitet. Författarna har dock valt 

att inte jämföra arbetstider och yrkestitel utan enbart graden av fysisk aktivitet. På 

senare tid har forskningen allt mer belyst samband mellan fysisk aktivitet och inlärning 

och att träning har positiva effekter på förmågan att lära sig nya saker. I författarnas 

studie finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och att det är lättare att hantera de 

inlärnings krav som finns i arbetet. Miller et. al. (2018) beskriver att fysisk aktivitet och 

löpning i synnerhet tycks ha en reparerande effekt på hypotalamus, den del av hjärnan 

som är ansvarig för minnet och inlärningen. Träning verkar ha en eliminerande effekt på 

den negativa påverkan på hjärnan som stress utgör. Även Thomas och Darlings (2018) 

studier tyder på att regelbunden fysisk aktivitet leder till ökad minnesfunktion, både 

verbal och visuellt minne, uppmärksamhet och hastigheten när informationen bearbetas.  

Nyberg et. al. (2014) visar liknande resultat att risken för att utveckla demens tidigt i 

livet minskar vid fysisk aktivitet i de tidiga åren som vuxen. Vilket även studier av 

Höder et. al. (2018) styrker att vara vältränad i medelåldern verkar vara associerat med 

en minskad risk att drabbas av demens senare i livet. Träning minskar riskfaktorer som 

påverkar hjärnans åldrande. Ahlskog, Geda, Neill, Graff-Radford och Petersen (2011) 

menar att ytterligare forskning behövs kring ämnet och vilken dos av träning som är 

optimal att rekommendera för att förebygga ohälsa i hjärnan och bibehålla hjärnhälsa 

och kognition. Att träning kan ha en positiv effekt på spatialminnet vilket gör det lättare 

att lära sig nya saker visar även studie av Miller et. al. (2018). Det sker genom att 

skydda minne- och inlärningsmekanismer från den negativa påverkan på hjärnan som 

stress utgör. Det kan göra att det blir lättare att lära sig moment i arbetet och att det kan 

bidra till att arbetsdagen upplevs lättare och mer hanterbar. Det kan även innebära att 

upplevelsen av att ha kontroll i arbetet kan ge ett ökat självförtroende som i sin tur kan 

främja fysisk aktivitet (Häusser & Moyzisch 2017). 

 

Resultatet i vår studie visar att det inte är någon signifikant skillnad i påverkan på 

arbetsmängden och möjligheten att påverka beslut i arbetet, vilket är i linje med 

Roessler, Rugulies, Bilberg, Zebis, Andersen och Sjøgaards (2013) resultat där det inte 

finns någon evidens för att träningsprogram förbättrar den psykosociala arbetsmiljön 

vad gäller inflytandet i arbetet, tidspress och kommunikation. Vår studie visar att det 

finns ett samband mellan fysisk aktivitet och upplevelsen av att kunna bestämma 

arbetstakten. De fysiskt aktiva upplever i mindre utsträckning att de inte själva kan 

bestämma arbetstakten eller när de kan ta paus. Detta är tvärtemot vad Goodman, 

Geiger och Wolf (2017) beskriver att individer som är fysiskt aktiva på fritiden har 

lättare att strukturera arbetet och använda tiden på ett mer effektivt sätt. Författarna 

menar att det kan vara helt andra orsaker till resultatet eftersom det i vår studie deltog 

flera yrkeskategorier med olika arbetsmässiga förutsättningar. Studier av Häusser och 

Moyzisch (2017) tyder på att det är svårt att koppla effekt av fysisk aktivitet till 

arbetskontroll och till viss del även till krav då dessa påverkas mycket av medarbetarens 

personliga upplevelser av kontroll i arbetet och arbetets karaktär i sig. De personliga 

förutsättningar kan resultera i upplevelser som är mer eller mindre positiva utifrån den 

personliga upplevelsen men också att arbete i sig som är svårt att påverka i mängd och 

tid påverkar upplevelsen. Fysisk aktivitet kan ha en buffrande effekt vid höga krav och 

liten kontroll i arbetet genom att lättare kunna hantera de krav som ställs. Det kan även 
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vara så att fysisk aktivitet påverkas negativt av det är höga krav och liten kontroll i 

arbetet genom minskad möjlighet till fysisk aktivitet.  

 

Fysisk aktivitet menar Fang, Haug och Hsu (2018) kan ha en påverkan på de vanliga 

negativa effekterna i arbetet som arbetsrelaterad stress och bristande kontroll i arbetet. 

Medelintensiv träning kan förbättra humöret och minska de känslomässiga 

upplevelserna av obehag relaterat till känsla av minskad kontroll i arbetet. Författarna 

tror att det är kanske det som gör att medarbetarna i vår studie upplever det sociala 

klimatet mer positivt. Då resultatet visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet 

i upplevelsen av det sociala klimatet på arbetsplatsen. De som är fysiskt aktiva upplever 

att arbetsklimatet är mer uppmuntrande, stödjande, avslappnat och trivsamt men 

skillnaderna mellan grupperna är dock inte stor. De som är fysiskt aktiva regelbundet 

kan enligt Rinaldi-Miles och Bhiba (2016) uppleva förbättrad mental hälsa, förbättrad 

psykisk hälsa och en bättre livskvalitet. Fysisk aktivitet påverkar andra känslor och 

minskar upplevelsen av stress, att känna sig mer alert ger fler positiva känslor. De som 

är vana att träna använder enligt Nägel, Sonnentag och Kühnel (2015) sig ofta av 

träning efter en stressig arbetsdag för att uppnå ett ökat välbefinnande och få lugn och 

ro innan läggdags. De som inte är vana att träna använder inte träning i samma 

utsträckning efter en stressig dag för att uppnå dessa effekter. Däremot är det ingen 

signifikant skillnad i upplevelsen av arbetsklimatet som stelt och regelstyrt. Båda 

grupperna upplever att klimatet mycket sällan eller ganska sällan upplevs som stelt och 

regelstyrt. Det finns inte någon signifikant skillnad i hur grupperna upplever 

kommunikationen på arbetsplatsen i vår studie. De flesta anser att de ibland eller ganska 

ofta är tillräckligt med kommunikation på arbetsplatsen. Yao-Tsung et. al. (2015) 

beskriver att det inte är den fysiska aktiviteten i sig som avgör hur klimatet på 

arbetsplatsen upplevs utan att det som har betydelse för organisationens kultur är att 

skapa hälsosamma arbetsförhållanden och det innebär ett hälsosamt arbetsklimat, att 

stödja hälsosamt beteende och en hälsosam arbetskultur. Dessa faktorer ser ut att vara 

en nyckelfaktor för minska ohälsosamma riskfaktorer och skapa en hållbar 

organisationskultur. Stress i arbetslivet och utanför arbetet kan spilla över på varandra 

och fysisk aktivitet kan vara en buffert mot stress upplevelser men inte en ensam faktor 

som påverkar arbetsklimatet (Toker & Biron 2012).  

 

Författarna menar att vara fysiskt aktiv ofta är en livsstil och tillsammans med familj 

och vänner görs en aktivitet. Det kan vara en träningskväll eller tävling, gruppaktivitet 

eller helt själv men ofta har de som är fysisk aktiva en tillhörighet med likasinnade som 

ger stöd och uppmuntran. I vår studie upplevde de som var fysisk aktiva i större 

utsträckning stöd från arbetskamrater, vänner och familj när de var besvärligt på arbetet. 

Detta kan jämföras med studier av Mendoca och Cazuza (2015) som tyder på att det är 

viktigt med stöd från vänner och familj för att vara fysiskt aktiv genom livet. Att leva 

med en partner har också en positiv påverkan för att fortsätta att vara fysiskt aktiv på 

fritiden. Vidare menar Mendoca och Cazuza (2015) att socialt stöd är viktig för 

utövaren av fysisk aktivitet genom positiva kommentarer, engagemang, att bestämma en 

träningstid med mera är det lättare att bibehålla den fysiska aktiviteten över tid och 

känna glädje och gemenskap. De som får stöd från omgivningen kan uppleva mindre 

stress, ett ökat välbefinnande och ökad tilltro till sin egen förmåga. Konsekvensen av 

det kan innebära att det blir lättare att upprätthålla fysisk aktivitet över tid. Det kan även 
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innebära att stödet i sig ger känslor av välbefinnande och tilltro till sin egen förmåga 

(Olivera et. al. 2014).  

 

Författarna kan konstatera att fysisk aktivitet precis som tidigare forskning också 

belyser är en viktig faktor för hälsa och välbefinnande och att vara frisk över tid. Att 

vara fysiskt aktiv är inte ensam faktor för att skapa en god arbetsmiljö inom vård och 

omsorgssektorn. Att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö är en mångfacetterad 

uppgift där fysisk aktivitet kan vara en viktig faktor för att personal ska må väl och det 

är betydelsefullt för verksamheten att arbeta med hälsofrämjande insatser inom vård och 

omsorgen. Att möjliggöra för personal inom vård och omsorg att vara fysiskt aktiva är 

viktigt belyser Henwood, Tucket och Turner (2012) eftersom vårdpersonal är i en bra 

position till att motivera och utbilda patienter till ett hälsosamt beteende och livsstil. 

Även om vårdpersonal upplever att de rör sig mycket under arbetsdagen innebär inte det 

att medarbetarna får den effekt av de hälsofördelar som fysisk aktivitet ger. En rörlig 

arbetsdag kompenserar inte för en stillasittande fritid. Författarna menar att all fysisk 

aktivitet är bättre än ingen fysisk aktivitet. Genom att implementera ett strukturerat 

schema för brukare eller patienter får medarbetarna ta del av hälsofrämjande insatser på 

ett naturligt sätt. Ur ett organisatoriskt perspektiv kan det inledningsvis innebära att 

brukaren har ett ökat behov av tid men det finns en vinst med det genom att 

medarbetaren också kan ta del av den fysiska aktiviteten. Författarna menar att 

konsekvensen av det blir en samhällsvinst genom minskad stress, ökad fysisk aktivitet, 

ökat välbefinnande och det leder till lägre sjukfrånvaro. Henwood, Tucket och Turner 

(2012) beskriver att sjuksköterskor som har möjlighet att vara fysiskt aktiva 30 minuter 

om dagen på arbetet upplever samma positiva effekt på hälsan och välbefinnandet som 

de som är aktiva på fritiden. De menar att de vore en god ide att frigöra tid som 

möjliggör för fysisk aktivitet under arbetstiden. Det kan även vara bra att investera 

pengar i att utveckla grupper, arrangera sociala event kring träning och fysisk aktivitet. 

Att hälsofrämjande program kan spara pengar för arbetsgivaren kan vara en morot för 

hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen men det stora värdet för den enskilda 

individen med hälsofrämjande program bör inkludera andra värden än de finansiella. 

Såsom mental och fysisk hälsa, livskvalité och faktorer som främjar medarbetarnas 

tillfredsställelse, välbefinnande och minskad personalomsättning (Pronk 2014). 

Hälsofrämjande program på arbetsplatsen kan ha effekt över tid visar Hallam, 

Bilsborough och Counten (2018) då deras uppföljning av att medarbetarna promenerade 

10 000 steg om dagen visade förbättrad mental hälsa och välbefinnande, effekt på 

frånvaron, ökad produktivitet och framför allt en ökad livskvalitet.  

 

I Västra Götalandsregionen pågår just nu ett projekt kring tjänster där medarbetarna har 

möjlighet att använda en timme i veckan till fysisk aktivitet och en timme i veckan till 

kompetensutveckling. Något som är helt i linje med att arbeta hälsofrämjande. Utifrån 

Röttger et. al. (2017) är det viktigt att arbetsplatsen skapar förutsättningar utföra dessa 

aktiviteter, att tid finns avsatt och är det tid mellan arbetet och aktiviteten är det bra om 

denna tid är så kort som möjligt. De menar att det är förutsättningarna kring de 

hälsofrämjande aktiviteter som påverkar attityderna mest kring aktiviteterna och ger 

förutsättningar för att få en långsiktighet kring hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. 

Därför är det viktigt att chefer och ledare i organisationen skapar förutsättningar för att 

ta del av de hälsofrämjande aktiviteter som erbjuds. Författarna har funderingar kring 

vilka som söker dessa tjänster, är de medarbetare som redan är fysisk aktiva som ser 
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detta som en god möjlighet att få utöva fysisk aktivitet på arbetet eller kommer det 

sökande som genom detta har möjlighet att öka sin fysiska aktivitet? Författarna anser 

att det är viktigt att se till alla medarbetares individuella förutsättningar och möjligheter 

och skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser över tid. 

 

Metoddiskussion 

QPSNordic 34+ har valts som enkät på grund av att det är ett instrument som är testat 

flera gånger vad det gäller validitet och reliabilitet och mäter psykologiska och social 

faktorer i arbetslivet vilket är i linje med studiens syfte. Enkäten är avsedd att användas 

för forskning om sambandet mellan, hälsa, produktivitet och arbetet. QPSNordic 34+ 

täcker även in frågor kring relationer, arbetsliv, privatliv vilket även är viktigt för vår 

studie (Arbetslivsinstitutet 2000, ss. 2 - 3).  Att välja ett mätinstrument som är validerat 

vad det gäller reliabilitet och validitet är viktigt. Instrumentet ska vara förståeligt och 

användbart, det innebär att frågorna ska var lättförståeliga och tydliga. De ska dessutom 

gå att använda för den avsedda gruppen (Kristensson 2014, s. 89). QPSNordic 34+ 

uppfyller dessa krav och passar studien. QPSNordic 34+ svarsalternativ är en 

ordinalskala av Likert- typ. En fördel med denna typ av svarsalternativ är att dessa 

direkt vid bearbetningen hänvisar till positionen i svaren. Det finns dock en risk vid 

ordinalskalan av Likert- typ att respondenterna uppfattar siffrorna som en gradering där 

siffran ett uppfattas som bättre än siffran två och så vidare (Trost & Hultåker 2017). 

Frågorna i QPSNordic 34+ är formulerade så att ibland innebär siffra 1, ett positiv 

resultat och ibland innebär siffra 1, ett negativt resultat. Vi får utgå från att 

respondenterna läst frågorna ordentligt och svarat utifrån sin upplevelse. Formuläret 

kunde dock gjorts om med svars boxar för att undvika denna typ av funderingar. Då 

svars boxar är neutrala och inte utgör något hinder för databearbetningen (Trost & 

Hultåker 2017).  

 

Enkäten kompletterades med två frågor om fysisk aktivitet som har testats i avseende 

kring validitet. Det visar ett likvärdigt resultat med andra frågor om självrapporterad 

fysisk aktivitet. Det har visat sig att självrapporterad fysisk aktivitet där de tillfrågade 

bedömer träning och motionsvanor har högre reliabilitet och validitet eftersom det är 

lättare att komma ihåg regelbundenheten i aktiviteten (Mãsse & Niet 2012). Det finns 

dock motstridiga resultat när det gäller självskattad fysisk aktivitet då det alltid finns en 

risk som Johnsson, Tillgren och Hagströmer (2009) belyser att den fysiska aktiviteten 

överrapporteras, på grund av att det som upplevs mer socialt accepterat. Det kan även 

vara svårt att minnas exakt hur mycket fysisk aktivitet som utövats. Självrapporterad 

fysisk aktivitet kan därför ha en lägre tillförlitlighet jämfört med objektiva mätningar. 

Det kan finnas en risk för att respondenterna som svarat på enkäten överskattat sin 

fysiska aktivitet men det är 37 procent av respondenterna som inte är fysisk aktiva 

vilket överensstämmer med Chin, Nam och Lee (2016) och resultatet av Marques, 

Sarmento, Martins, Saboga och Nunes (2015) där resultatet visar att 40 procent till 43 

procent inte är fysiskt aktiva. I vår studie har 44 procent högskoleutbildning vilket 

också kan ha påverkat resultatet då personer med högre utbildning ofta är mer fysiskt 

aktiva än personer med lägre utbildningsnivå (Kantomaa et. al. 2017). Det finns 

naturligtvis många enkäter om individens motionsvanor. De kan omfatta enstaka frågor 

som i den valda enkäten eller mer omfattande som frågor om den exakta graden av 

fysisk aktivitet. I vår studie upplevde författarna att frågorna täckte in den fysiska 
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aktiviteten som efterfrågades för studiens syfte. De två frågorna har också visat god 

tillförlitlighet och reliabilitet när de jämförts med andra mätmetoder såsom 

syreupptagningsförmåga och andra biologiska markörer (Hagströmer, Wisén & 

Hassmén 2016, s. 4).  

 

Författarna har valt att analysera resultatet genom att jämföra skillnaderna mellan 

grupperna utifrån den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet som är 150 minuter i 

veckan (YFA 2011). Den rekommenderade nivån utgår från forskningsresultat om 

vilken aktivitetsnivå som krävs för att hälsovinster ska uppstå (Sjöström 2015). Det blir 

naturligtvis stor skillnad i graden av fysisk aktivitet och det kan finnas respondenter 

som är fysiskt aktiva mycket mer än den rekommenderade nivån och de finns 

respondenter som precis når upp till den rekommenderade graden av fysisk aktivitet. 

Forskning tyder på att varje höjning av aktivitetsnivån ökar hälsovinster, när den fysiska 

aktivitetsnivån närmar sig elitidrottarnas nivå blir dock hälsovinsterna mindre för varje 

nivå (Hellenius 2015). Det hade varit intressant att dela in respondenterna i olika 

grupper utifrån graden av fysisk aktivitet och även jämföra grupperna utifrån yrke med 

upplevelsen av stress och den psykosociala arbetsmiljön för att studera om de olika 

faktorerna har en påverkan på resultatet. Då detta är en uppsats på magisternivå ansågs 

detta inte möjligt. 

 

Urvalet i studien är ett bekvämlighetsurval, det finns en risk att urvalet blir skevt då 

respondenter kan väljas utifrån en specifik tidpunkt eller specifikt sammanhang som 

inte är representativt för resten av befolkningen eller den grupp som vill undersökas. 

Bekvämlighetsurval kan dock vara en lämplig strategi inom ramen för en uppsats. 

Eftersom det är ett något enklare sätt att få tillgång till deltagare till studien och det kan 

också innebära en tidsbesparing (Kristensson 2014, s. 84) Uppsatsen har en begränsad 

tidsram och författarna ansåg att bekvämlighetsurval var en lämplig metod att få tag i 

respondenter till studien. Författarna beaktade precis som Kristensson (2014, s. 84) 

belyser att respondenter rekryterades från olika enheter och från olika delar av Sverige. 

För att undvika skevhet då respondenter från olika sammanhang besvarar enkäten. För 

att nå ett större urval och nå fler hade det varit möjligt med en webbenkät. En svaghet 

med webbenkäter är att svarsfrekvensen är låg (Trost & Hultåker 2017, s. 143). 

Författarna upplever att urvalet blivit representativt för vård och omsorgssektorn då vi 

nått flera yrkesgrupper och från olika delar i vård och omsorgssektorn. Författarna 

kände sedan tidigare till enheterna, men har i nuläget ingen direktkontakt med enheterna 

eller de respondenter som svarat på enkäten. Svaren på enkäten kan troligen inte ha 

påverkas av att författarna kände till enheterna. Denna studie är en tvärsnittsstudie och 

svaren på enkäten belyser endast hur upplevelsen är vid detta mättillfälle och det går 

inte att dra några slutsatser hur svaren skulle bli över tid. Det går ej heller att dra några 

slutsatser kring orsak och verkan samband i studien. 

 

Resultatet analyserades och bearbetades i statistikprogrammet SPSS. Vilket gör att 

reliabiliteten och validiteten i resultatet måste anses som god. Då reliabilitet enligt 

Kristensson (2014, s. 78) innebär att det finns noggrannhet och tillförlitlighet i 

mätningen och att det är en säkerhet i mätningarna, även att det inte förkommer mätfel. 

För att bedöma mät säkerheten användes Cronbach alfa som är en analys för bedömning 

hur väl frågorna relaterar till varandra utan att vara allt för lika och mäta samma sak. 

Det ideala värdet innebär ett alfa värde mellan 0,6 och 0,95. Cronbachs alfa för vår 
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studie är inom referensområdet 0,68- 0,89 för de sammanslagna frågorna, förutom fråga 

17-18 där värdet var 0,58. Detta innebär att frågorna är för lika och mätningarna avsåg 

samma sak. Det fanns dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna i denna fråga 

och det har sannolikt inte påverkat resultatet. Författarna hade hjälp av en statistiker för 

att analysera resultat och för att undvika att resultatet tolkades fel. 

 

 

SLUTSATSER 

I vår studie finns ingen skillnad i upplevelsen av stress mellan fysiskt aktiva 

medarbetare och de som inte är fysiskt aktiva. De fysiskt aktiva har dock besvarat 

frågorna på ett mer positivt sätt. De fysiskt aktiva individerna anger i högre utsträckning 

än de fysiskt inaktiva att det är lättare att hantera de kvantitativa kraven i arbetet. Det 

finns också ett samband mellan fysisk aktivitet och att det är lättare att hantera de 

inlärnings krav som finns i arbetet. De fysik aktiva upplever dock i mindre utsträckning 

att de själva kan bestämma arbetstakten och när det finns möjligheter att ta paus i 

arbetet vilket indikerar precis som tidigare studier också belyser att de finns en rad olika 

faktorer för att skapa en god arbetsmiljö. Att få stöd av arbetskamrater och vänner är 

viktigt i arbetet och i vår studie upplever de som är fysiskt aktiva att de har stöd från 

vänner och arbetskamrater i högre utsträckning. Studien är dock liten och det går inte att 

generalisera resultatet. För vidare studier kan det vara intressant att studera hur 

utbildningsnivå, yrke och graden av fysik aktivitet påverkar upplevelsen av stress och 

den psykosociala arbetsmiljön. Fysisk aktivitet kan utgöra en faktor för att möta arbetets 

utmaningar men framförallt bidrar fysisk aktivitet till en rad hälsovinster som är positivt 

för den enskilda medarbetaren, arbetsplatsen och samhället i stort.   

 

Kliniska implikationer 

Vår studie kan användas till att på ett pedagogiskt sätt uppmuntra och medvetandegöra 

effekter av fysik aktivitet i arbetet och på fritiden för alla medarbetare. Genom att 

implementera fysik aktivet i arbetet och sprida dess positiva effekter för att kunna 

hantera arbetskrav, kunskapsinlärning och upplevelsen av stöd från medarbeta kan 

studien bidra till att skapa hållbara och hälsosamma arbetsplatser. 
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Verksamhetens godkännande av datainsamling      
             
Vi är två studenter som studerar på Borås högskola, magisterutbildning i hållbar 
organisation och hälsofrämjande ledarskap med inriktning mot vård och omsorg. Vi 
heter Nina Skantz och Sofia Östensson. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på Magisternivå. 
 
Syfte med vårt examensarbete är att belysa om det finns ett samband mellan fysisk 
aktivitet och upplevelsen av stress hos medarbetare inom vård och omsorg. Metoden i 
examensarbetet är en kvantitativ metod. Datainsamling kommer att ske som 
enkätfrågor som delas ut i samband APT eller annat möte som ni finner lämpligt. 
 
Vi önskar dela ut enkäten till medarbetare som arbetar inom vård och omsorg. 
Tidsåtgången för att besvara enkäten beräknas ta 5-10 minuter. Deltagandet i studien 
är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan någon förklaring. Svaren kommer 
att läsas av oss och vår handledare. Svaren kommer inte kunna härledas till 
arbetsplatsen eller medarbetare. Vid publicering kommer det analyserade resultatet att 
vara avidentifierat. 
  
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
Cecilia Ljungblad. 
Universitetslektor. 
Institutionen för arbetsliv och välfärd. 
  
Vid frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 
  
Hälsningar 
 
Nina Skantz                                            Sofia Östensson 
Enhetschef                                           Distriktssköterska.                                  
E-post: nina.skantz00@gmail.com         E-post: sofiab.ostensson@gmail.com 
Tfn 073-374 98 02                                  Tfn 070-582 99 73 
 
Handledare: Cecilia Ljungblad. 
Universitetslektor. 
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Undertecknad godkänner härmed att Nina Skantz och Sofia Östensson genomför 
datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits. 
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Personuppgifter 

Födelseår  

 

Kön Man                                 Kvinna   

 

Yrkestitel  

På vilken avdelning/sektion/enhet arbetar 
du? 

 

Anställningsvillkor:  Fast anställning hos nuvarande arbetsgivare         

 

Tillfällig anställning hos nuvarande arbetsgivare  

Har du anställning hos annan arbetsgivare? Ja                              Nej   

Har du en arbetsledande ställning? Ja                           Nej     

  

ARBETSKRAV mycket          ganska            ibland              ganska               mycket 
sällan             sällan                                        ofta                    ofta  
eller                                                                                             eller     
aldrig                                                                                          alltid 

1. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att 
arbetet hopar sig? 

1                           2                     3                        4                          5 

2. Har du för mycket att göra? 1                           2                     3                        4                          5 

3. Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 1                           2                     3                        4                          5 

4. Utför du arbetsuppgifter som du skulle 
behöva mera utbildning för? 

1                           2                     3                        4                          5 

5. Är dina kunskaper och färdigheter till nytta 
i ditt arbete? 

1                           2                     3                        4                          5 

6. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 1                           2                     3                        4                          5 

7. Finns det klart definierade mål för ditt 
arbete? 

1                           2                     3                        4                          5 



 

 

  
mycket          ganska            ibland              ganska               mycket 
sällan             sällan                                        ofta                    ofta  
eller                                                                                              eller                                                                                                 
aldrig                                                                                          alltid                                                  

8. Vet du precis vad som krävs av dig i 
arbetet? 

1                     2                      3                            4                            5 

9. Ställs det oförenliga krav på dig från två 
eller flera personer? 

1                     2                      3                            4                            5 

10. Kan du påverka mängden arbete du får? 1                     2                      3                            4                            5 

11. Kan du själv bestämma din arbetstakt? 1                     2                      3                            4                            5 

12. Kan du själv bestämma när du skall ta 
paus? 

1                     2                      3                            4                            5 

13. Kan du påverka beslut som är viktiga för 
ditt arbete? 

1                     2                      3                            4                            5 

14. Vet du i förväg viken typ av 

arbetsuppgifter du kommer att ha? 

 

1                     2                      3                            4                            5 

15. Är du nöjd med din förmåga att lösa 
problem i arbete 

1                     2                      3                            4                            5 

16. Om du behöver, får du då stöd och hjälp 
med ditt arbete från dina arbetskamrater? 

1                     2                      3                            4                            5 

17. Om du behöver, får du då stöd och hjälp 
med dina arbete från dina arbetskamrater? 

1                     2                      3                            4                            5 

18. Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din närmaste chef? 

1                     2                      3                            4                            5 

19. Uppmuntrar din närmaste chef dig att 
delta i viktiga beslut? 

1                     2                      3                            4                            5 

20.  Hjälper din närmaste chef dig att 
utveckla dina färdigheter? 

1                     2                      3                            4                            5 

21. Känner du stöd från vänner och familj när 
det är besvärligt på arbetet 

1                     2                      3                            4                            5 

  

  



 

 

 mycket          ganska            ibland              ganska               mycket 
sällan             sällan                                        ofta                    ofta  
eller                                                                                              eller                                                                                                 
aldrig                                                                                          alltid                                                  

Hurdant är klimatet på din arbetsenhet? 
 
22. Uppmuntrande och stödjande… 
23. Avslappnat och trivsamt… 
24. Stelt och regelstyrt… 

 
 
1                     2                      3                            4                            5 
1                     2                      3                            4                            5 
1                     2                      3                            4                            5 

25. Uppskattar du att ingå i en arbetsgrupp? 1                     2                      3                            4                            5 

27. Är det tillräckligt med kommunikation på 
din avdelning? 

1                     2                      3                            4                            5 

28 I vilken utsträckning intresserar ledningen 
sig för personalens hälsa och välbefinnande? 

1                     2                      3                            4                            5 

29. Jag trivs med att för det mesta gå helt upp 
i mitt arbete. 

1                     2                      3                            4                            5 

30. Den störts tillfredställelsen i mitt liv 
kommer från mitt arbete.  

1                     2                      3                            4                            5 

31. Har du känt dig stressad senaste tiden? 1                     2                      3                            4                            5 



 

 

 


