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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar: Studiens syfte var att undersöka hur individen hanterar sin stress 

i termer av livsstilsbeteenden, där särskilt fysisk aktivitet stod i fokus. ”Hur upplever 

individen att fysisk aktivitet påverkar upplevelsen av stress?” och ”Vilken roll spelar 

arbetsmiljön för upplevelsen av stress samt fysisk aktivitet?” användes som frågeställningar. 

Metod: En kvalitativ studie som grundar sig i intervjuer utifrån en intervjuguide som kan 

beskrivas som ”riktat öppen”. Intervjuguiden grundar sig i relevant forskning inom områdena 

fysisk aktivitet, stress och arbetsmiljö. När intervjuguiden upplevdes färdig skickades ett 

informationsbrev ut till 7 stycken respondenter valda utifrån bekvämlighetsurval, varav 6 

stycken svarade att de ville vara med och delta som intervjurespondenter. Individuella 

intervjuer anordnades och samtalen spelades in. Därefter transkriberades samtalen och analys 

påbörjades för skrivande av resultatdel. Resultat: Studiens resultat visar att samtliga 

respondenter uttrycker att vid upplevelse av stress påverkas samtliga livsstilsbeteenden. 

Resultaten gällande fysisk aktivitet vid upplevd stress skiljer sig åt, då några av 

respondenterna minskar sin fysiska aktivitet medan övriga prioriterar fysisk aktivitet än mer 

vid upplevelse av stress. Arbetsmiljön upplevs vara en källa till stress och uttrycks, framförallt 

då stressiga förhållanden råder, påverka samtliga livsstilsbeteenden: stillasittande, sömn och 

återhämtning, kost och fysisk aktivitet i varierad utsträckning. Slutsats: Vid upplevelse av 

stress på arbetsplatsen tycks samtliga livstilbeteenden påverkas. Störst skillnad i upplevelse 

bland faktorerna uttrycks fysisk aktivitet, då några av respondenterna priorterar sin fysiska 

aktivitet och kan använda sig av den som ett sätt att hantera stressen, medan övriga minskar 

sin fysiska aktivitet under stressade perioder. Dock är samtliga respondenter överens om att 

de mår bättre av att vara fysiskt aktiva under stressade perioder och fysisk aktivitet kan därför 

anses vara en form av stresshantering. Arbetsplatser kan därför tänkas gynnas av att främja 

fysisk aktivitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to examine how individuals handles their stress in terms of 

lifestyle behaviors. ”How do the individual experience that physical activity affects the 

experience of stress?” and ”What role does the working enviroment play for the experience of 

stress as well as physical activity?” was used as issues. Method: A qualitative study based on 

interviews valid on an interview guide that can be described as "targeted open". The interview 

guide was based on relevant research in the areas of physical activity, stress and work 

environment. When the guide was custom designed a letter of information was sent out for 7 

respondents selected by convenience and 6 of them choosed to take part as interview 

respondents. Individual interviews were organized and were recorded. Then the conversations 

were transcribed and analysis began for writing the results section. Results: The study results 

show that all respondents expressed that the experience of stress affected all lifestyle 

behaviors. The results regarding physical activity in perceived stress differs in when some of 

the respondents reduce their physical activity, others prioritize physical activity more when 

they experience stress. The work environment is perceived to be a source of stress and is 

expressed, especially when stressful conditions prevail, affecting all lifestyle behaviors: 

sedentary, sleep and recovery, nutrition and physical activity in varied degree. Conclusions: 

The experience of stress at work seems to affect all the lifestyle behaviors. Among the factors 

physcial activity is expressed to differ the most by some of the respondents attaches physical 

activity as a priority and use it as a way to manage stress, while others reduce their physical 

activity during stressful periods. However, all respondents agreed that they feel better by 

being physically active during stressful periods and physical activity can be considered a form 

of stress management. Workplaces might therefore benefit from promoting physical activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Introduktion ................................................................................................................................. 1 

1.2 Forskningsläge ........................................................................................................................... 2 

1.2.1 Livsstilsbeteenden vid stress ............................................................................................ 2 

1.2.2 Fysisk aktivitet och stress .................................................................................................. 3 

1.2.3 Arbetsmiljö ........................................................................................................................... 5 

1.2.4 Sömn och återhämtning ..................................................................................................... 6 

1.3 Syfte och frågeställning ............................................................................................................. 7 

1.4 Teoretiska utgångspunkter ....................................................................................................... 7 

2. Metod .............................................................................................................................................. 8 

2.1 Metodval ...................................................................................................................................... 8 

2.2 Urval ............................................................................................................................................. 9 

2.3 Tillvägagångssätt ....................................................................................................................... 9 

2.4 Etiska aspekter ......................................................................................................................... 10 

2.5 Validitet och reliabilitet ............................................................................................................. 11 

3. Resultat ........................................................................................................................................ 11 

3.1 Livsstilsbeteenden vid stress ................................................................................................. 11 

3.2 Fysisk aktivitet och stress ....................................................................................................... 12 

3.3 Arbetsmiljö................................................................................................................................. 15 

3.4 Sömn och återhämtning .......................................................................................................... 18 

3.5 Sammanfattning resultat ......................................................................................................... 19 

4. Diskussion .................................................................................................................................... 19 

4.1 Livsstilsbeteenden vid stress ................................................................................................. 19 

4.2 Sömn och återhämtning .......................................................................................................... 21 

4.3 Fysisk aktivitet och stress ....................................................................................................... 22 

4.4 Arbetsmiljö................................................................................................................................. 23 

4.5 Metoddiskussion....................................................................................................................... 26 

4.6 Slutsats ...................................................................................................................................... 26 

4.7 Förslag på vidare forskning .................................................................................................... 27 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................................................................ 28 

 

Bilaga 1 Litteratursökning 

Bilaga 2 Informationsbrev  

Bilaga 3 Intervjuguide 



1 
 

1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I dagens samhälle ökar vardagens tempo allt mer samtidigt som tiden för återhämtning och 

vila minskar. Som anställd spenderar du åtskilliga timmar i veckan på ditt arbete, och när det 

väl är dags att gå hem från arbetsplatsen är det inte ovanligt att arbetet följer med dig. 

Arbetsplatsen ses som en viktig arena för förebyggande insatser, som innefattar både 

hälsorelaterade levnadsvanor och även arbetsrelaterade faktorer, och är därför ett enskilt 

målområde inom folkhälsopolitiken (Statens folkhälsoinstitut 2011, s. 6).  

Stress är idag den näst vanligaste förekommande orsaken till arbetsrelaterad ohälsa, och 

drabbar nästan en fjärdedel av arbetstagarna i Europa. Anledningarna till förekomst av stress 

på arbetsplatser kan vara många: Osäker arbetsmarknad, förändringar av arbetsuppgifter, 

organisation eller ledning, ökad arbetsbörda ihop med ökad arbetstakt samt osäkra 

anställningsvillkor för att nämna några. (European Agency for safety and health at work, 

2014). 

Stress beskriven som: ”en obalans mellan upplevda krav från omgivningen och upplevd egen 

förmåga att hantera dessa krav” (Lundberg & Wentz 2004, s. 37f) påverkar individen både 

psykiskt och fysiskt genom en mängd olika symptom så som försämrat minne och inlärning, 

smärta, sömnsvårigheter med flera (FYSS 2008, s. 572f, 576).  

Upplevelsen av stress är högst individuell eftersom en avgörande faktor för i vilken 

utsträckning stress påverkar oss är uppfattningen av en situation och vårt allmänna 

hälsotillstånd.  

En stressreaktion kan ses som en överlevnadsreaktion, och vårt stressfysiologiska system är 

anpassat för kortvarig aktivering. Blir belastningen långvarig och påfrestningen så stor att 

ingen möjlighet till vila eller återhämtning finns ökar risken för stressexponering och dess 

sjukdomar. Stressreaktioner påverkas av individens förväntningar av den aktuella situationen 

som baseras på tidigare erfarenheter. Om individen förväntar sig ett positivt resultat av en svår 

situation leder det till en mindre uttalad fysiologisk stressreaktion jämfört med en förväntning 

av ett negativt resultat. Detta gäller även fysiskt aktiva situationer, då aktiviteten upplevs som 

positiv smittar den av sig och ett psykologiskt välbefinnande uppnås som i sin tur påverkar 

själva stressreaktionen. (FYSS 2008, s. 572, 575) 
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Fysisk aktivitet avser ”all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiomsättning” (FYSS 2008, s. 11). 

Enligt FYSS är det störst hälsoskillnad mellan personer som är fysiskt inaktiva och börjar bli 

något fysiskt aktiva. De hälsofrämjande rekommendationerna sammanfattas: ”Alla individer 

bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara 

åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare hälsoeffekt kan erhållas om man 

utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten”. (2008, s. 40)   

Vid hög arbetsbelastning, då mycket av individens tid spenderas på arbetsplatsen kan tiden 

som spenderas på fysisk aktivitet bli lidande. Det är inte ovanligt att den tid individen i 

normala fall är fysiskt aktiv minskar, eller i värsta fall prioriteras bort helt. Det kan också vara 

så att individen är mer fysiskt aktiv när det är som stressigast på arbetet, som en form av 

copingstrategi. En copingstrategi kan beskrivas som hur en individ antingen löser ett problem 

eller individens tro på den egna förmågan att hantera det uppstådda problemet (Eriksen & 

Ursin 2013, s. 29). Studier visar att genom att vara regelbundet fysiskt aktiv gynnas 

aktiveringen av stressfysiologiska system (Tsatsoulis & Fountoulakis 2006, s. 2). Det är även 

dokumenterat att individer som motionerar regelbundet visar på ett större psykiskt 

välbefinnande kontra individer som inte motionerar (Penedo & Dahn 2005, s 2). I en annan 

studie gjord av Aldana, Sutton, Jacobson och Quirk visar resultaten att det finns ett samband 

mellan fysisk aktivitet utövad på fritiden och upplevd stress på arbetsplatsen så att desto högre 

fysisk aktivitet desto mindre upplevd stress. (1996, s. 317) 

1.2 Forskningsläge  

1.2.1 Livsstilsbeteenden vid stress 

Livsstilsbeteenden såsom kost, sömn, stillasittande och fysisk aktivitet kan kopplas ihop med 

livsmiljö och socioekonomisk situation. På arbetet kan psykosocial stress visas som högt 

arbetstempo, höga krav på arbetet, repetitiva och otillfredsställande arbetsuppgifter, brist på 

kontroll och inflytande, minimala utvecklingsmöjligheter eller otrygghet, för att nämna några. 

(Lundberg & Wentz 2004, s.36) Denna typ av stress tenderar att vara långvarig då den finns 

konstant hos oss och kan verka som en belastning.  

Ett långvarigt stillasittande ger lågintensiva krav på ämnesomsättning och detta kan ofta 

kopplas samman med en låg kroppsaktivitet och flertalet hälsorisker och allvarliga 

komplikationer. Dessa risker kan också påverkas av stressorer av diverse olika slag, och 

därför kan en stressfull tillvaro som utgörs av långvarigt stillasittande antas ha en negativ 
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inverkan på en individ och bidra till ohälsa. (Toomingas 2009, s. 219, 221f) 

Utöver detta kan brist på fysisk aktivitet och felaktiga kostvanor ligga till grund för bukfetma, 

något som även en långvarig stressreaktion kan ge upphov till genom hormonella rubbningar 

(Melin 2009, s. 262). Påverkanseffekterna av fysisk inaktivitet är desamma som vid långvarigt 

stillasittande och studier visar att fetma, diabetes, förhöjt blodtryck, förhöjda blodfetter, hjärt- 

och kärlsjukdom, cancer och förtida död är alla sjukdomstillstånd som är kopplade till 

långvarigt stillasittande. Att minska sitt stillasittande är lika viktigt som att öka sin fysiska 

aktivitet. Man bör betrakta stillasittande som en riskfaktor och fysisk aktivitet som en 

skyddsfaktor. (Kallings & Hellénius 2010, s. 2090ff ; Ekblom- Bak et al. 2010, s. 588) 

I en rewievartikel gjord av Aurélio, Peluso och Gueraa de Andrade redogör man för att 

individer utan psykiska symptom som regelbundet tränar upplever bättre sinnesstämningar än 

de som inte gör det. Det spekuleras också i en möjlig relation mellan ökad irritation, 

rastlöshet, nervositet och frustration som rapporterats av fysisk aktiva som upphävt sin fysiska 

aktivitet. (2005, s. 62f)   

Fysisk aktivitet har också associerats med en ökad känsla av välmående, bättre sömnmönster 

och reducerade muskelspänningar. Studien nämner även att de som utövar fysisk aktivitet som 

en copingstrategi hade färre stressymptom än de som inte gjorde det. (Haskell & Blair 1980, 

s. 111)   

 

1.2.2 Fysisk aktivitet och stress 

En faktor som tycks ha stor betydelse för förmågan att ge upphov till en god hälsosam 

stressreaktion är fysisk kondition (Lundberg & Wentz 2004, s.71). Med fysisk träning kan 

man öka det allmänna välbefinnandet och det tycks även minska känsligheten för 

stresspåverkan samt ha en positiv effekt på sömnstörningar (Toomingas 2009, s. 224). Det har 

uttryckts att fysisk aktivitet med stor sannolikhet är en av de mest underskattade faktorer för 

ett ökat välmående och ökad hälsa hos befolkningen (Angelöw 2002, s. 87). 

Att vara fysiskt aktiv kan göra att vi bemästrar stressen på ett bättre sätt, och kan även 

påverka tillstånd och symptom som kan förknippas med stress. Fysisk aktivitet kan även 

beskrivas som en form av buffert mot upplevelse av stress. Genom att öka den fysiska 

aktiviteten hos individer som känner sig stressade kan det påverka de negativa livsstilsfaktorer 

som är förknippade med stress, och i många fall även inaktivitet. (Währborg 2009, s. 359) 
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Arbetsmiljön är en av de största faktorerna till stress relaterad till krav och press på 

arbetsplatsen. Detta kan leda till en negativ psykisk hälsa och försämrat psykiskt välmående. 

En stor del av forskningen har inriktats på huruvida olika interventioner av fysisk aktivitet på 

arbetsplatsen kan förbättra utfall av den mentala hälsan. De interventioner som undersöktes är 

fysisk aktivitet i form av aerobics, styrketräning eller motståndsträning och yoga. 

Sammanställningen visar att ingen av interventionerna har en negativ effekt på den mentala 

hälsan. Ett antal studier visar att yogaintervention kan ha en förbättrande effekt på den 

mentala hälsan och upplevelsen av stress. (Chu, Koh, Moy & Müller-Riemenschneider 2014 

s. 236 ff)  

Vidare har undersökningar visat på hur olika hälsofrämjande program för arbetsplatser bland 

annat kan reducera stress och öka den fysiska aktiviteten. Man använde sig av två typer av 

kanaler på två olika grupper varav den ena hade ett web-baserat program medan den andra 

gruppen mottog sitt program i pappersformat. Stress mättes genom före- och eftertest via tre 

självrapporterande skalor som deltagarna fick fylla i. Resultaten i studien visade att båda 

grupperna hade en signifikant förbättring gällande stressymptom. Den fysiska aktiviteten 

mättes genom olika enkäter och resultaten visade att både grupperna hade förbättrade resultat. 

(Cook, Billings, Hersch, Back & Hendrickson 2007, s. 9) 

Sliter och Yuan visade i sin studie på vilka eventuella effekter fysiskt aktiva arbetsstationer 

har på en arbetsplats. Resultaten visade att en arbetsstation där du går medan du arbetar 

minskade nivåerna av stress som utgjordes av självrapporterade uppgifter. Ökad fysisk 

aktivitet genom dessa stationer associerades med kroppsliga förändringar i centrala 

nervsystemet och kroppstemperatur såväl som psykologiska förändringar genom ökad 

uppmärksamhet gällande den befintliga uppgiften samt distraktion från själva stressorer. 

(2014, s. 3)   

Den fysiska aktiviteten har också visat sig vara en bra källa för att öka sin livskvalité, 

reducera sin ångest, öka sin motståndskraft till stress samt en förbättrad sömn. 

Sammanfattningsvis föreslås att moderat regelbunden träning borde övervägas som ett sätt att 

behandla depression och ångest samt för att förbättra mental välmående överlag. (Fox 1999, s. 

411)  

Ett 12 veckors integrerat hälsoprogram av stresshanterings och fysisk aktivitet på en 

arbetsplats visade att det integrerade programmet gav bäst generell effekt medan den fysiskt 

aktiva gruppen visade en ökad generell hälsa, en förbättrad fysik och en minskning av 
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muskelsmärta. Den grupp som utövat stresshanterings-träning visade förbättrade resultat i 

stresshantering. Fysisk aktivitet bestod av dynamisk träning och rytmisk moderat träning. Det 

integrerade hälsoprogrammet bestod av fysisk aktivitet, information om stress, coping, hälsa, 

nutrition och praktiskt genomförande på arbetsplatsen. Varje session bestod av en timme teori 

följt av en timme praktik bestående av fysisk aktivitet. (Eriksen, Ihlebӕk, Mikkelsen, 

GrØnningsӕter, Sandal & Ursin 2002, s. 383ff)         

Även sambanden mellan fysisk aktivitet, kroppssammansättning och fysionomi har 

undersökts i relation till stress.  Resultaten visar att det var signifikanta associationer mellan 

fysisk aktivitet, konditionsträning, kroppssammansättning och variation i hjärtfrekvens- 

baserade nivåer av stress och återhämtning efter en arbetsdag. Hög fysisk aktivitet, bättre 

kondition och en gynnsam kroppssammansättning är kopplad till lägre stressnivåer under 

arbetsdagen samt en genomgående högre återhämtningsgrad under en hel dag. (Teisala, 

Mutikainen, Tolvanen, Rottensteiner, Leskinen, Kaprio, Kolehmanien, Rusko& Kujala 2014, 

s. 5)  

Detta stärks av en studie gjord av Warburton, Nicol och Bredin där man visar att regelbunden 

fysisk aktivitet är associerad med ökat psykologiskt välbefinnande främst genom reducerade 

nivåer av stress, ångest och depression. Det verkar finnas en linjär relation mellan volymen av 

fysisk aktivitet och hälsostatus på så vis att de individer som är mest fysisk aktiva löper en 

mindre risk för ohälsa än de som är mindre fysiskt aktiva eller inaktiva. De största 

förbättringarna gällande hälsostatus ses främst när individer som är inaktiva blir fysiskt 

aktiva. (2006, s. 806f) 

Hos fysisk inaktiva anställda vid ett försäkringsbolag gjordes en undersökning som visade att 

interventioner av stresshanterings- träning och aerobics gav blandade effekter. Efter tre 

sessioner per vecka under tio veckors tid visade det sig att stresshanterings- träningen 

resulterat i ökad upplevd förmåga att bemästra stress, men ingen skillnad i fysisk eller 

psykologisk hälsa kunde påvisas. Resultaten från aerobicsen visade på ökad känsla av 

välmående och minskad muskelsmärta. (Michie & Williams 2002, s. 5ff) 

1.2.3 Arbetsmiljö 

Vilken potentiell effekt ogynnsamma arbetsförhållanden, som exempelvis höga krav i 

kombination med låg kontroll, kan ha på en ökad inaktivitet på fritiden har undersökts. I en 

sammanställning av 14 olika studier visas att de individer som hade arbetsförhållanden i form 

av höga krav i kombination med låg kontroll var 26 procent mer inaktiva än individer som 
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hade arbetsförhållanden i form av hög kontroll och låga krav. Dessa data tyder på att 

ogynnsamma arbetsförhållanden kan påverka den fysiska aktiviteten på fritiden negativt. 

(Fransson et.al 2012 s. 1078)  

Män som arbetar med högbelastande och inaktiva jobb är mindre fysiskt aktiva jämfört med 

de som arbetar med lågbelastande jobb. Resultaten visar att de som rapporterar 

arbetsbelastning spenderar uppskattningsvis en timme mindre i veckan på fysisk aktivitet 

jämfört med de som inte rapporterar arbetsbelastning. (Fransson et al. 2012, s. 1085) 

Vidare visar en studie gjord av Cheng, Kawachi, Coakly, Schwartz och Colditz  en signifikant 

bättre hälsostatus hos de kvinnor som hade högre kontroll, lägre nivåer av krav och 

arbetsrelaterad socialt stöd, samtidigt som resultaten visade att de kvinnor som upplevde höga 

krav och låg kontroll på sitt arbete hade den sämsta hälsostatusen (2000, s. 1434f).  

En annan studie om fysisk aktivitet och upplevd mental, fysisk och arbetsrelaterad hälsa gjord 

på lärare finner man att fysisk aktivitet gjord på fritiden associerades med bättre upplevd 

mental, fysisk och arbetsrelaterad hälsa. I samma studie visar resultaten även att liten mängd 

arbetsrelaterad fysisk aktivitet och mängden stillasittande var relaterat till sämre upplevd 

hälsa. (Bogaert, De Martelaer, Deforche, Clarys & Zinzen 2014, s. 15) 

Att fysisk aktivitet kan ha goda effekter på arbetsmiljön visar en reviewartikel gjord av Lin, 

McCullagh, Kao och Larson där relationen mellan arbetsmiljöfaktorer och fysisk aktivitet 

bland tjänstemän undersöktes och man fann att det fanns en positiv effekt mellan stödjande 

arbetsmiljöpolicy och resurser för fysisk aktivitet som utgjorde relevans för en positiv fysisk 

arbetsmiljö (2013, s.270).  

Att variera sitt arbete och bryta av ett långvarigt stillasittande med andra mer rörliga 

arbetsaktiviteter och utöver detta komplettera med regelbunden fysisk aktivitet är av stor vikt 

(Toomingas 2009, s. 238). En studie gjord i Malaysia undersökte en eventuell effekt på 

mental hälsa genom en intervention bestående av 12 veckors skonsam aerobics för 

stillasittande arbetande kvinnor. Resultaten av studien visar en minskning i upplevd total 

stress. (Mastura, Omar Fauzee, Bahaman, Rashid & Somchit 2012, s. 63) 

1.2.4 Sömn och återhämtning  

En viktig form av återhämtning är sömn. Sömnen är av stor betydelse och kan ses som 

stressens antagonist. Enligt forskning så är behovet av sömn och vila minst tio timmar per 

dygn, varav åtta av dessa skall bestå av sömn för att tillfredsställa människans grundläggande 
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sömnbehov. Stressen är ofta långvarig och återhämtningsperioderna är få och korta i dagens 

samhälle. Individen är i behov av såväl långa som korta återhämtningsperioder. Något som 

spelar en viktig roll för återhämtningen är sömnen. Sömnen anses ha en reparativ och 

återställande funktion i kroppen. Sömnbrist påverkar minne, tänkande och varseblivning. 

Efter en natt utan sömn försämras dessa förmågor upp till 50 procent. (Lundberg & Wentz, 

2004, s. 54 - 55, 58)  

I undersökningar gjorda av Statens Folkhälsoinstitut (2011, s. 24) lyfts det fram att det finns 

en upplevelse av försämrade möjligheter till avkoppling och vila efter en arbetsdag samt en 

upplevelse av trötthet efter arbetet hos en relativt hög andel av de antal som tillfrågats i 

flertalet studier. Tiden för återhämtning, är i dagens samhälle många gånger för kort, och 

tillfällena för få samtidigt som stressen är långvarig och ofta mer psykiskt påfrestande 

(Lundberg & Wentz 2004, s. 54). Man talar också om vikten av att kunna slappna av efter en 

arbetsdag, vilket tycks vara svårare att uppnå i arbeten som är av monoton eller repetitiv 

karaktär. En orsak till detta tros vara att psykiska faktorer som olust och kontinuerlig hög 

stressnivå bidrar till en långvarig aktivering av fysiologiska system. (Lundberg & Wentz 

2004, s. 63) 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur individen hanterar sin stress i termer av 

livsstilsbeteenden, där särskilt fysisk aktivitet står i fokus. 

Frågeställningar:  

- Hur upplever individen att fysisk aktivitet påverkar upplevelsen av stress?  

- Vilken roll spelar arbetsmiljön för upplevelsen av stress samt fysisk aktivitet? 

1.4 Teoretiska utgångspunkter  

Denna studie kommer att använda sig av två teoretiska utgångspunkter. För områden inom 

livsstilsbeteenden vid stress kommer teorin kring allostatisk belastning användas. Den andra 

teoretiska utgångspunkten är teorin kring Krav- och Kontrollmodellen som kommer användas 

för att undersöka upplevd stress på arbetsplatsen.   

Allostatisk belastning är ofta förknippad med långvarig negativ stress som kan resultera i 

bristande återhämtning, dålig coping-förmåga och förhöjd risk för fysiska och psykiska 

sjukdomar. Utöver detta kan också allostatisk belastning leda till en störd dygnsrytm. 

(McEwen, 2013, s. 89) Allostatisk belastning kan beskrivas som en form av slitage som 
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uppstår på grund av för mycket stress eller att den allostatiska responsen inte längre stängs av 

när den inte längre behövs, vilket så småningom leder till ett kroniskt stresstillstånd. Allostas 

beskriver den aktiva process som sker då kroppen svarar på de dagliga händelser som en 

individ utsätts för upprätthåller de mekanismer som verkar för att hålla en så konstant miljö 

runt en cell som möjligt – så kallad homeostas. (McEwen, 2013, s. 87ff) 

Då syftet med studien är att undersöka hur individen hanterar sin stress i termer av 

livsstilsbeteenden och teorin kring allostatisk belastning berör just livsstilsbeteenden som kan 

påverkas negativt av långvarig negativ stress, finns god tro att den teoretiska utgångspunkten 

kan resultera i en ökad förståelse för denna studies resultat. 

Krav- och kontrollmodellen är en välanvänd teori inom forskning kring arbetsrelaterad stress 

som tar upp förhållandet mellan krav och kontroll i det egna arbetet. Enligt teorin kring krav- 

och kontrollmodellen är kombinationen av höga arbetskrav och lågt självbestämmande ingen 

bra kombination. Under de senare åren har en tredje dimension tillkommit- socialt stöd. Är 

det sociala stödet lågt tillsammans med kombinationen av de andra två faktorerna så utgör de 

den mest ogynnsamma kombinationen gällande hälsa och välbefinnande. (Aronsson, 

Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, Torbiörn, 2012, s. 172)        

Studien ämnar undersöka huruvida arbetet och dess miljö kan ha en betydande roll för en 

individs upplevda stress. Då Krav- och kontrollmodellen grundar sig i förhållandet mellan två 

parametrar- krav och kontroll, som kan tänkas spela en betydande roll för upplevelsen av 

stress på arbetsplatsen kan denna teori vara behjälplig i tolkandet av denna studies resultat.  

2. Metod 

2.1 Metodval 

Detta är en kvalitativ studie som har undersökt frågeställningarna genom intervjuer utifrån en 

intervjuguide som kan beskrivas som ”riktat öppen” (Hassmén & Hassmén 2008, s. 254). 

Valet av en kvalitativ studie är fattat för att kunna få en mer djupgående analys av 

upplevelsen av stress på arbetsplatsen och hur det hör ihop med fysisk aktivitet. Eftersom 

individernas upplevelser och erfarenheter efterfrågas är det gynnsamt att använda intervjuer 

som metod. En intervju ger också möjlighet till att ställa följdfrågor, känna in kroppsspråk 

och andra sinnesstämningar samt ger upphov till en interaktion mellan intervjuaren och 

respondenten (Hassmén & Hassmén 2008, s. 252).  
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Intervjuguiden grundar sig i relevant forskning inom områdena fysisk aktivitet, stress och 

arbetsmiljö. När intervjuguiden färdigställts pilottestades den för att säkerställa att frågorna i 

intervjuguiden var relevanta för denna studies syfte och frågeställningar. När intervjuguiden 

upplevdes färdig skickades ett informationsbrev ut till 7 stycken respondenter, varav 6 

stycken svarade att de vill vara med och delta som intervjurespondenter. 

I informationsbrevet beskrevs fakta kring studien, dess syfte och frågeställningar samt 

informerat samtycke genom att meddela respondenten att deltagande är frivilligt och att 

respondenten när som helst kan dra sig ur. Information om konfidentialitet och vem som 

kommer ha tillgång till materialet meddelades också. (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107)  

2.2 Urval 

Urvalet kom att bestå av sex respondenter. Urvalet skedde i första hand utifrån 

bekvämlighetsurval. Samtliga respondenter handplockades utifrån att de alla är individer som 

förväntas ge god information, reflekterande och är intresserade av att prata om sina 

erfarenheter, upplevelser, känslor och tankar kring studiens huvudområden. I urvalet lades 

ingen vikt vid kön eller ålder utan fokus låg på att intervjupersonerna arbetade vid en 

arbetsplats där ett högt tempo existerar, gärna där stress förekommer eller har förekommit 

tidigare. Övriga faktorer som haft en inverkan kring urvalet är att inte enbart välja exempelvis 

kontorsarbete med mycket stillasittande, utan önskvärt har varit att hitta arbetsplatser som 

skiljer sig åt.  

Respondent 1 är 33 år, man, arbetar inom bankväsendet.  

Respondent 2 är 26 år, man, arbetar som köksmästare på en restaurang i centrala Stockholm. 

Respondent 3 är 39 år, kvinna, arbetar som HR Business Partner på ett rikstäckande svenskt 

företag.  

Respondent 4 är 38 år, man, arbetar med rekrytering inom handbollsvärlden med dubbla 

arbetsgivare.  

Respondent 5 är 45 år, kvinna, arbetar som onkolog inom palliativ hemsjukvård.  

Respondent 6 är 48 år, man, arbetar som VD för ett konsumtionsföretag inom elektronik.   

2.3 Tillvägagångssätt  

Efter att respondenterna tackat ja till att medverka bestämdes ett enskilt möte med varje 

respondent. Intervjuerna ägde rum i en miljö vald av varje respondent för att skapa en bekväm 

och god intervjuanpassad miljö, för båda parter. Innan intervjun startade informerades 

respondenten än en gång om studiens syfte och frågeställningar, att (vid godkännande) 
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intervjun skulle spelas in via en diktafon samt att respondenten när som helst fick avbryta 

intervjun om det önskades. Den riktat öppna intervjuguiden gav möjlighet till att skapa en 

situation som mer kan liknas vid ett samtal mellan två individer än en mer strikt strukturerad 

intervjusituation, med förhoppning att skapa en bekväm situation med en möjlighet för 

respondenten att öppet prata om sina egna upplevelser och erfarenheter. Data samlades in från 

olika arbetsplatser från individer med olika yrkesroller för att kunna ge eventuella olika 

perspektiv på frågeställningarna, skillnader samt likheter.  

När alla respondenter blivit intervjuade startade transkriberingen av intervjumaterialet 

omgående. När samtliga sex intervjuer var transkriberade inleddes analysarbetet, som 

strukturerades genom en form av kategorisering (Kvale & Brinkmann 2014, s. 243) då fyra 

kategorier togs fram som ansågs relevanta för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Dessa fyra kategorier var: ”Livsstilsbeteenden vid stress”, ”Fysisk aktivitet 

och stress”, ”Sömn och återhämtning” och till sist ”Arbetsmiljö”. När allt material noggrant 

undersökts och fakta som ansågs kunna tillföra studien något markerats, fattades beslutet att 

materialet var mättad och inga fler intervjuer behövde göras. Genom att placera in det 

insamlade och markerade materialet under någon av kategorierna skapades resultatdelens 

struktur. 

2.4 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002, s. 7 – 14) fyra krav för att skydda 

undersökningsdeltagarna: Informationskravet, Samtyckekravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylls genom att samtliga respondenter blev informerade om den 

aktuella studiens syfte och frågeställningar, samt genomförandet av studien.  

Samtyckeskravet uppfylls då deltagarna informerades samt påmindes om att de själva 

bestämde över sin medverkan och när som helst hade valet att avbryta sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes även det genom anonymitet och respondenternas 

personuppgifter har förvarats så att de ej hamnar i obehörigas händer eller går att spåra.  

Till sist uppfylls även nyttjandekravet då de insamlade uppgifterna för denna studie endast 

används för ändamålet forskning. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 390) 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie kan vara svår att påvisa, men pålitligheten i studien kan 

undersökas genom att flera oberoende replikerar studien utifrån intervjumaterialet och får 

samma tolkningar och resultat (Hassmén & Hassmén s. 136 ). Min förhoppning är att ha gjort 

ett sådant bra intervjuunderlag att det går att göra (se bilaga 3).  

Hög validitet uppnås i studien då intervjuguiden speglar frågeställningarna, vilket ger goda 

förutsättningar till att mäta det man avser att mäta.  

Validiteten kan dock anses vara av mindre betydelse i denna typ av studie då syftet är att 

studera de undersökta individernas egna och unika upplevelser och erfarenheter gällande 

tidigare nämnda områden (Hassmén & Hassmén s. 155).  

3. Resultat 

Hos de sex respondenterna varierar både upplevelsen av stress och graden av fysisk aktivitet 

mellan individer som i perioder är väldigt inaktiva till individer som är fysiskt aktiva fem sex 

gånger i veckan. Flera av respondenterna nämner att man går upp i varv i stressiga perioder 

eftersom man vill åstadkomma mer på mindre tid. Både negativa fysiska och psykiska 

symtom orsakade av stress nämns under flertalet av intervjuerna. Några av de fysiska 

symtomen som nämns är ökad puls, ryckningar i ögonlock, trötthet, sämre kvalitet på sömnen, 

magproblem samt psykiska symtom som lättirriterad, låg toleransnivå, mental trötthet, 

oroskänslor samt svårt att fokusera.  

3.1 Livsstilsbeteenden vid stress 

Gemensamt för samtliga respondenter är att alla upplever att när stressen infinner sig så 

påverkas deras livsstilsbeteenden på ett eller flera sätt. En faktor som enligt flertalet 

respondenter påverkas av stressande förhållanden är kosten. Det är endast respondent 1 som 

uttrycker att kosten inte påverkas under stress och det förklarar han genom att han och hans 

sambo har valt att ta bort det stressmomentet genom att använda sig av matkasse under 

veckodagarna, vilket gör att de slipper fatta några beslut som har med planering av kost att 

göra. Åsikterna kring hur kosten påverkas under stressiga perioder skiljer sig en del åt. Men 

samtliga utöver respondent 1 uttrycker att kostvanorna förändras och försämras. Respondent 2 

upplever att alla former av matrutiner slopas, något som uttrycks: 
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”Det känns som man går ner till basic nivå. Typ nu behöver jag näring så äter man whatever som 

finns där… samtidigt så släpper man på när man äter…utan man äter när man har tid”. (Man, 26 

år, Köksmästare)  

Något som även respondent 6 vidhåller med orden: 

” Man blir inte hungrig… man äter mindre”. (Man, 48 år, VD)  

Även respondent 4 menar att kosten påverkas negativt och lyfter också upp att man äter 

snabbare och att valen kring vad du äter även dem blir sämre, samt att ens eventuella laster 

gärna kommer fram. Detta är något som även respondent 3 lyfter: 

”Det blir mycket choklad och sådana snabba belöningar för att man ska orka. Jag har nästan alltid 

en blodsockerdipp framåt tre och då är fruktkorgarna på jobbet tomma så då blir det att jag går ner 

till caféterian och köper någon choklad eller kaka”. (Kvinna, 39 år, HR)        

 

3.2 Fysisk aktivitet och stress 

Respondent 1 uttrycker att det känns viktigt att vara fysiskt aktiv och att trötthet samt 

irritation lätt uppstår om fysisk aktivitet uteblir. Han tar också upp ett tidigare exempel från 

arbetslivet då han befann sig i en mer långvarig stressituation och hade problem med 

medarbetare och chefer använde sig av fysisk aktivitet för att hantera arbetssituationen.  

”De är en av de få tillfällen då jag i mitt arbetsliv har varit ute och sprungit innan jobbet… Så när 

det handlar om stresshantering så ser jag personligen löpningen som det bästa och det tog jag till i 

det här fallet… Och det funkade ju bra”. (Man, 33 år, Banktjänsteman) 

Han uttrycker också att löpningen tillsammans med gym gjorde att han istället för att bli 

lättirriterad och kort blev mer harmonisk och fick en högre toleranströskel. Löpningen 

fungerade som ett bra sätt att förebygga, komma bort och som en ventil.  

Att fysisk aktivitet fungerar som en stressavlastare eller ventil upplever även respondent 2, 

respondent 3 och respondent 5. Respondent 2 menar att promenader efter jobbet är bra till att 

rensa huvudet och gör att man kan avsluta och bearbeta sina tankegångar på ett vad som 

upplevs som ett bra sätt. Detta är något som även respondent 3 uttrycker i sin intervju då 

promenad med en väninna fungerar bra som en avlastning och upplevelse av att kunna 

ventilera systemet. Respondent 5 cyklar fram och tillbaka till jobbet nästintill varje dag och 

uttrycker att det är en bra stressavlastare och ger möjlighet att samla tankarna och 

sammanställa dagens händelseförlopp och på så vis styra upp arbetet inför kommande 
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arbetsdag, vilket gör att hon kan släppa de primära tankarna på arbetet när hon kommit hem.  

Samtliga respondenter är överens om att fysisk aktivitet är en bra stressavlastning och alla 

uttrycker även att de mår bra av fysisk aktivitet under stressiga perioder. Dock ser resultatet 

av hur man använder sig av fysisk aktivitet under stressiga perioder olika ut. Respondent 6 

och respondent 4 förkunnar kort och gott att den fysiska aktiviteten blir sämre, därmed 

minskar, under stressade perioder. Respondent 1 är inne på samma spår och uttalar: 

”Jag vill ju säga att min fysiska aktivitet går upp eftersom det är ett sätt för mig att hantera stress 

men då skulle jag ju ljuga lite… Ofta sammanfaller en stressig period med en lite sämre 

träningsperiod. En period med lite sämre fysisk aktivitet tyvärr”.  (Man, 33 år, Banktjänsteman) 

Respondent 2 lyfter tidsperspektivet som främsta faktor till att den fysiska aktiviteten uteblir 

under stressiga perioder men försöker ändå se till att vara fysiskt aktiv under de perioderna.  

Respondent 5 säger att hon hellre priorterar bort att städa än att dra ner på sin fysiska aktivitet.  

”Jag drar verkligen inte ned på det, hur mycket det än är att göra. För mig är det självklart att jag 

behöver träna, för mig är det snarare tvärtom att jag kan tänka aktivt… och behöver det för att 

orka”.  (Kvinna, 45 år, Onkolog ) 

Hon lyfter också vikten av den dagliga transporten på cykel fram och tillbaka till jobbet som 

bra för hennes välmående. Hon upplever även att träning är det som gör henne på bättre 

humör och att det stärker henne mentalt i hennes arbete: 

” Jag har liksom bilden av mig själv som tränad och att det kan ge en viss känsla av styrka som jag 

använder i jobbet, att jag på något vis kan känna så här att jag definierar mig själv som en stark 

person och då kan jag liksom ha den mentala grejen att jag tänker det en stressig dag… självbilden 

är viktig för mig för att jag ska orka så det hjälper mig mot stress att jag tänker så. Så jag har 

verkligen aktivt tänkt att när jag vet att det är mycket så ska jag inte dra ner på tränandet”.  

(Kvinna, 45 år, Onkolog) 

Respondent 3 uttrycker att fysisk aktivitet inte är något som prioriteras under en stressig 

period men säger även att om någon fysisk aktivitet utförs är det i form av promenad och 

upplevelsen är då att hon mår väldigt bra av det men det som gör att det är svårt att få till är 

ett kontrollbehov gentemot jobbet: 

” Det är liksom svårt att få till för det är väl det här kontrollbehovet man har att ’så länge jag sitter 

med datorn i knät så’ även om jag inte jobbar aktivt så känns det bättre liksom på något sätt”. 

(Kvinna, 39 år, HR) 
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Respondent 1 upplever att fysisk aktivitet kan vara ett sätt att hantera stress på och lyfter att 

man lätt är trött efter en arbetsdag när man kommer hem, men att återhämtningen blir mycket 

bättre om man är fysisk aktiv kontra inte är det.  

”Jag har märkt att jag mår bättre utav det så det är ju det man vill göra… när jag spelar innebandy 

och kommer hem efter det då mår jag ju jättemycket bättre efter det än vad jag gjorde innan. Det är 

ett typexempel på varför jag håller på med lagidrott för hade jag inte haft pressen på att jag skulle 

spela med ett lag så hade jag troligen inte åkt iväg efter jobbet utan blivit kvar på soffan…”. (Man, 

33 år, Banktjänsteman) 

Respondent 1 lägger vikt vid lagidrottens positiva effekter genom att den ser till att han får sin 

fysiska aktivitet även under stressiga perioder då den egna frivilliga fysiska aktiviteten kan 

utebli. Respondent 2 ger medhåll i att fysisk aktivitet underlättar upplevelsen av stress och 

nämner även att han mår mycket bättre när det finns rutin i den fysiska aktiviteten samt att 

sömnen förbättras, något som stärks av både respondent 1 och respondent 6. Ytterligare en 

effekt av att vara fysisk aktiv under stressade perioder som lyfts fram är att upplevelsen a att 

prestera bättre på jobbet:  

”Det känns som om när man är väldigt fysiskt aktiv som att man presterar bättre på jobbet vilket 

liksom minimerar de stressiga situationerna, man arbetar snabbare och man är mer snabbtänkt 

vilket gör att det går bättre”. (Man, 26 år, Köksmästare) 

Andra effekter av fysisk aktivitet under en stressad period som nämns är att man blir lugnare, 

man lättar på hela systemet och känner sig piggare. En upplevelse av att ha mer energi och 

mer input i arbetat nämns också.  

”Det är synd att man inte kommer iväg.. att man inte kan förmå sig att komma iväg mer för man 

mår ju väldigt väldigt bra av det helt klart” – Respondent 3 uttrycker sin upplevelse kring 

hur fysisk aktivitet påverkar stressnivån. (Kvinna, 39 år, HR) 

Respondent 4 uttrycker att fysisk aktivitet ökar stressnivåerna och att mer motion minskar 

stresshormonerna och när den fysiska aktiviteten minskar upplever han att tröttheten som 

kommer på kvällarna vid fysisk aktivitet uteblir vilket leder till att man sover mindre. En 

upplevelse av mindre ork och en känsla av att känna sig tyngre kroppsligt infinner sig.  

En effekt som respondent 6 lyfter fram kring hur fysisk aktivitet kan påverka stressnivån är att 

stressen minskar genom att man kopplar bort tankarna på det som stressar under fysisk 

aktivitet vilket gör att det är lättare att komma tillbaka till det som stressar efter en paus med 
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fysisk aktivitet. Detta är något som bekräftas i intervjun med respondent 5 som uttalar sig om 

effekten av fysisk aktivitet på stressnivå så här: 

” Jag tycker absolut att det påverkar positivt, jag tycker att jag orkar bära mer stress på nåt sätt för 

att jag får ut det.. sista året har jag haft sådana dagar då det har varit extremt mycket bollar i 

luften… mycket att hålla reda på så att jag måste behålla huvudet då kan jag liksom när jag 

kommer hem känna ’oj vad jag känner mig mentalt trött’ och så vet jag att barnen behöver läxhjälp 

när de kommer hem och då kan jag känna att om jag går och tränar nu så kan jag känna när jag 

kommer tillbaka hem…att nu har stressnivån sjunkit och jag kan stå emot och ha tålamod igen och 

så återfår jag liksom en sorts mental balans kan man säga”.  (Kvinna, 45 år, Onkolog) 

När det kommer till hur fysisk aktivitet påverkar upplevelsen av stress nämner fyra av de sex 

respondenterna att fysisk aktivitet även fungerar som en typ av återhämtning. Då främst i 

form av promenader eller medelintensiv motion. En av anledningarna som nämns är att 

träning eller fysisk aktivitet gör kroppen trött och gör att man sover bättre.  

”Att öka vardagsmotionen tror jag i grund och botten skulle lösa väldigt mycket”. (Man, 38 år, 

Handboll) 

Respondent 1 och 4 nämner även fysisk aktivitet som något de borde göra som skulle hjälpa 

dem att hantera stressen. Övriga respondenter nämner struktur, organisera och delegera som 

försök till att hantera stressen på ett bättre sätt.  

3.3 Arbetsmiljö 

När arbetsmiljön kommer på tal så finns det olika förutsättningar och olika upplevelser kring 

vad som påverkar upplevelsen av stress och hur det påverkas. Både respondent 1 och 3 har 

relativt stillasittande arbetsplatser och båda är överens om att respektive arbetsplats har tänkt 

igenom arbetsplatsens fysiska miljöer genom att ha höj- och sänkbara skrivbord, tillgång till 

ergonom och även interiör som skall underlätta för arbetsklimatet.  

En annan gemensam nämnare för de två respondenternas arbetsplats är att de sitter i öppna 

landskap något som respondent 3 upplever kan påverka den psykiska stressen då man ständigt 

har sina kollegor så tätt inpå sig och det kan bli svårt att avskärma dig från allas prestationer, i 

detta sammanhang nämner hon också att hon har haft flera kollegor som jobbat med HR 

tidigare som har gått in i väggen för att de suttit och jobbat alldeles för länge och mycket och 

då blivit väldigt uppstressade.  

Respondent 3 nämner också att de inte är speciellt bra på att ta kontinuerliga pauser på hennes 

arbetsplats och att hon fysiskt känner av att hon är så stillasittande något som ger sig uttryck 
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genom att hon känner sig svag i ryggen, tendenser till musarm och att hon får ont i kroppen 

när hon sitter så mycket.  

 

”Jag blir rastlös så jag kan gå in på våra stora handikapptoaletter och typ köra knäböj och lite så 

där bara för att få röra lite på kroppen för att det känns som att det nästan börjar kittla i benen till 

slut när man sitter för mycket still tycker jag och det är absolut ingen jättebehaglig känsla”. 

(Kvinna, 39 år, HR)   

Respondent 1 som också har ett stillasittande yrke uttrycker att han är medveten om att han 

borde stå upp mer och spekulerar i att det kan finnas ett samband med ljusare tider. Han 

nämner att hans arbete är beläget i en stor glasbyggnad, något som påverkar både positivt och 

negativt. Positivt då det blir ljusare ute och därmed även mer solljus inne, negativt på så sätt 

att ventilationen också påverkas av temperaturen ute genom att bli väldigt kallt inne på 

vintern och väldigt varmt inne på sommaren. Något som han själv inte störs något enormt av, 

men uppger att en del kollegor påverkas av klimatet. Respondenten uppger också att de har 

goda förutsättningar till fysisk aktivitet på arbetsplatsen, då de har en stor idrottshall i huset, 

gym och ledarledda gruppträningspass morgon, lunch och kväll. Idrottshallen är något han 

utnyttjar åtminstone en gång i veckan på lunchen något som respondenten ser som mycket 

förmånligt och mår bra av. 

Respondent 4 har ett väldigt varierande arbetsschema i och med att han vissa dagar i veckan 

jobbar hemifrån och andra dagar i veckan på kontor och i idrottshall. Beroende på vart han 

befinner sig ser arbetsklimatet väldigt olika ut. Han beskriver att sin nuvarande arbetssituation 

i dagsläget passar honom bra, men vet med sig att han måste ha bra koll och kontroll själv och 

se till att inte ta på sig för mycket arbetsuppgifter och inte se till att kraven överstiger 

kontrollen, något som han tidigare erfarit och därför är extra noggrann med i dagsläget. 

 ”Jag skulle jobba 80  procent men jobbade 150 procent, det går inte och då var jag tvungen att 

säga ifrån och fick avsluta vissa uppdrag”. – (Man, 38 år, Handboll)    

 Han uttrycker att arbetsklimatet hemifrån kontra kontor skiljer sig åt mycket. På kontoret är 

det öppna landskap och mer sociala kontakter, något som han upplever kan påverka 

effektiviteten men också påverkar positivt då mikropauser lättare blir av då det hämtas kaffe 

och utbyte av några fraser med kollegorna sker. Hemma upplever han att han blir effektivare 

men att mikropauserna ofta går åt till sysslor i hemmet. Något som han lyfter som positivt när 
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han jobbar hemifrån är att han kan styra sin tid mer fritt och ofta använder den till att någon 

gång under dagen vara fysisk aktiv.  

Respondent 6 har även han ett kontorsjobb och angående arbetsmiljö så nämner han 

hanterbarhet och kontroll som viktiga parametrar som påverkar. Är det hanterbart är det ofta 

lugnt och harmoniskt på arbetsplatsen, medan om det är mycket att göra blir inte alltid jobben 

lika bra som han önskar och det är något som påverkas av den upplevda kontrollen. 

Respondent 6 försöker också att bryta av det stillasittande arbetet med ett träningspass, gärna 

på lunchen.  

Respondent 5 förflyttar sig mycket under en arbetsdag då hon åker hem till patienter. 

Visserligen blir det en del stillasittande i bilen mellan patienterna, men det blir inga längre 

stunder utan de bryts av genom trappgång upp till besöken hos patienterna. När frågan om 

arbestmiljö ställs inleder hon med att berätta att de har en väldigt hög arbetsbörda och har haft 

det under en lång tid. 

”Vi är för få så att det är för mycket att göra och hur effektiv man än är så är man 2½ person 

istället för 4½ så är det liksom ändå för mycket att göra, det är den stora negativa 

arbetsmiljöfaktorn.”  (Kvinna, 45 år, Onkolog) 

Hon nämner det faktum att hon lägger upp mycket av dagen själv som en fördel och hon tror 

att hon blir mindre stressad om hon själv styr över stressen.  

Liksom respondent 3 har även många kollegor till respondent 5 blivit sjukskrivna på grund av 

den höga arbetsbelastningen och respondenten själv uttrycker att samtliga av dessa personer 

har haft höga kontrollbehov, och hon tror personligen att detta yrke blir för tungt om du inte 

vågar släppa ifrån dig uppgifter till övrig personal utan vill göra allting själv.  

Respondent 2 arbetar som köksmästare och har en väldigt aktiv roll på sin arbetsplats. Han 

upplever stress på arbetsplatsen dagligen i och med det höga tempot som är i ett kök under 

servis, men detta är något som han beskriver som härlig stress och att det hör till. Det 

respondent 2 lyfter som negativt med arbetsmiljön är att det ofta förekommer höga ljud och 

buller, vilket kan vara påfrestande. Respondent 2 nämner själv att han får bra vardagsmotion 

på jobbet då han väldigt sällan sitter ner under några längre perioder och allt som oftast 

kommer upp i 10 000 steg enbart under tiden på jobbet. 



18 
 

3.4 Sömn och återhämtning  

Samtliga respondenter uppger att sömnen påverkas negativt, att man sover sämre och att man 

får för lite sömn. Respondent 5 uttrycker att det ”tullas på” sömnen till förmån för egen tid för 

nedvarvning på kvällarna något som även respondent 2 uttrycker i sin intervju.  

”Sömnen påverkas jättemycket. Jag tycker att jag sover otroligt dåligt under perioder då jag vet att 

det är mycket att göra… man går och lägger sig med det där gnagandes i huvudet och så vaknar 

man upp och så fortsätter man” (Kvinna, 39 år, HR) 

Detta uttalande är något som stärks av intervjuerna med respondent 2 och 6 som även de 

lyfter att man har mycket i tankarna som ständigt cirkulerar och gör det svårt att koppla bort.  

”Man lägger sig med jobbet i huvet.. man jobbar tills man går och lägger sig och så svarar man på 

nåt mail och så ska man somna och så tänker man på jobbet igen” (Man, 48 år, VD)  

Detta kan kopplas till temat återhämtning och svaren från respondenterna var även här 

rätt samstämmiga. Respondent 2 och 4 upplever att de just nu har möjlighet att 

återhämta sig under arbetsveckan, men att det kan gå väldigt mycket i perioder beroende 

på arbetsbörda. Övriga respondenter uttrycker att det inte finns någon eller inte 

tillräckligt med tid till återhämtning under veckorna.  

Respondent 3 och 5 uttrycker också en avsaknad av tid för återhämtning på arbetsplatsen. 

Respondent 5 arbetar som läkare inom palliativ hemsjukvård och uttrycker att det finns ett 

behov av tid till återhämtning då yrket är tungt mentalt belastande och tid att ventilera med 

övriga kollegor vore önskvärt och nödvändigt. Nu tar respondent 5 helgerna till återhämta sig, 

något som även respondent 3 försöker åstadkomma. Respondent 3 uttrycker dock att helgerna 

inte alltid räcker till som återhämtning utan återhämtningen främst sker på semestern.  

”Tyvärr är det inte så mycket återhämtning som man hade kunnat hoppas på utan man försöker ta 

sig lite semestrar och sånt där och då får man ju koppla bort saker. Optimalt hade kanske varit att 

man hittade någonting på hemmaplan istället så att du får en chans att andas ut i vardagen hellre än 

att du måste byta miljö för att känna att du ska kunna andas”. (Kvinna, 39 år, HR)    

Både respondent 2 och respondent 5 uttrycker att egen tid är en viktig faktor som allt som 

oftast finns med i vardagen, framförallt på kvällstid efter jobbet. Respondent 2 säger:  

”Det finns någonstans i huvudet att jag oavsett hur trött jag är och hur lite tid det är tills jag ska 

upp och jobba igen så brukar jag dricka te och så har jag typ två tre timmar då jag gör någonting 

annat typ som att hålla på med sociala medier eller läsa en bok eller tidning, bara för att det sitter i 

huvudet att jag vill ha någon egen tid”. (Man, 26 år, Köksmästare)  
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Medan respondent 1 uttrycker att det framförallt handlar om att säga ifrån när man inte orkar 

göra något och ibland bara få vara hemma utan någon stress eller press från omgivning. 

Respondent fyra menar att det är viktigt att hitta någonting, projekt eller liknande, men som 

sker där och då och inte får några långvariga konsekvenser.  

 

3.5 Sammanfattning resultat 

En sammanfattning av resultaten visar att samtliga respondenter uttrycker en upplevelse av att 

livsstilsbeteenden påverkas på ett eller flera sätt då stressen infinner sig. Alla respondenter är 

överens om att fysisk aktivitet kan fungera som en stressavlastare eller ventil under perioder 

med stress, dock skiljer sig användandet av fysisk aktivitet åt under dessa perioder. Det 

existerar också en konsekvent upplevelse av att sömnen och tid för återhämtning påverkas 

negativt under stressiga perioder.        

4. Diskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur individer hanterar sin upplevda stress i termer av 

livsstilsbeteenden, såsom hur individer upplever att fysisk aktivitet inverkar på upplevelsen av 

stress och vilken roll arbetsmiljön kan tänkas spela i upplevelsen av stress samt hur dess 

förhållande till fysisk aktivitet ser ut.  

4.1 Livsstilsbeteenden vid stress 

Att livsstilsbeteenden som stillasittande, kost, sömn och fysisk aktivitet kan ha en stark 

inverkan på en individs liv har belagts i många studier. Hur stark denna inverkan varit varierar 

från individ till individ. Samtliga respondenter i denna studie menar att alla dessa 

livsstilsfaktorer påverkas under perioder då de upplever stress.  

Stillasittande är ett beteende som arbetsplatsen kan ha en stor inverkan på. På många 

arbetsplatser sitter medarbetarna ned större delen av tiden och i denna studie har hälften av de 

tillfrågade respondenterna kontorsarbeten och spenderar större delen av sin tid på 

arbetsplatsen stillasittandes. Flertal studier (Kallings & Hellénius 2010; Ekblom – Bak et al. 

2010; Toomingas 2009) påvisar vikten av att variera sitt arbete och avbryta det långvariga 

stillasittandet. Många individer uppger upplevda fysiska symtom som tendenser till musarm, 

ont i kroppen och svag i ryggen vid för mycket stillasittande men det har visat sig att det 

relativt enkelt kan motverkas genom att ta små pauser (Mastura et al. 2012, s. 63). Detta 
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bekräftas i föreliggande studie där en respondent uppger att hon brukar göra knäböj eller 

liknande övningar för att just sätta kroppen i rörelse på en av kontorets handikapptoaletter.  

Samtliga av respondenterna i denna studie med yrke av mer stillasittande karaktär uppger att 

de har goda arbetsmiljö-förutsättningar i form av höj- och sänkbara skrivbord, främjande 

fysiskt klimat men också en utformning av kontorslandskap som ger en upplevelse av en 

förhöjd stressad miljö.  

Inom Krav- och kontrollmodellen belyses upplevelsen kring den befintliga arbetsmiljön. 

Förutom att lyfta huruvida en individ upplever krav på arbetsplatsen och kontroll över sin 

arbetssituation benämner man en tredje faktor som innefattar socialt stöd (Aronsson et al. 

2012, s. 172). Förslagsvis kan det sociala stödet tänkas ha en betydande roll ur flera aspekter, 

förutom att känna en tillhörighet och att uppleva att man har sin roll i arbetsklimatet, skulle en 

arbetsplats med arbetskamrater kunna vara en möjlighet till att ta de korta välbehövliga 

pauserna genom exempelvis en stående kaffe i fikarummet, något som skulle kunna ses som 

en typ av socialt stöd som då nämns i Krav- och kontrollmodellen, och i samma stund fungera 

som en främjande faktor för, om än en kort, fysisk aktivitet. 

  

En av respondenterna är inne på samma spår då han märker av en tydlig skillnad i det sociala 

fältet och användning av mikropauser när han befinner sig på sin arbetsplats kontra när han 

jobbar hemifrån. Respondenten som uppger att hon får ont i kroppen och fysiska symptom när 

hon är långvarigt stillasittande uppger också att de på hennes arbetsplats är dåliga på att ta 

fikapauser eller raster. Detta är något som även det skulle kunna kopplas till den delen som 

berör socialt stöd i krav- och kontrollmodellen och som också finner stöd i en 

sammanställning av studier där relationen mellan arbetsmiljöfaktorer och fysisk aktivitet 

bland tjänstemän undersöktes med resultatet att man fick en effekt mellan att ha en stödjande 

arbetsmiljöpolicy och resurser för fysisk aktivitet som på sikt främjade en positiv fysisk 

arbetsmiljö (Lin et al. 2013, s.270). Detta skulle kunna tänkas leda till en slutsats om att en 

arbetsmiljö som främjar fysisk aktivitet som innefattar någon form av kroppslig rörelse 

flertalet gånger under dagen, gärna i kombination med någon social aspekt skulle kunna leda 

till en mer välmående personal, både psykiskt, fysiskt och socialt. Argument för detta kan 

hämtas från en studie som visar på att arbetsrelaterad fysisk aktivitet och mängden 

stillasittande är relaterat till sämre upplevd hälsa (Bogaert et al. 2014, s. 15).      
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4.2 Sömn och återhämtning 

Enligt den allostatiska belastningsmodellen är såväl långa som korta återhämtningsperioder av 

största vikt. Ett av de livsstilsbeteenden som stress kan inverka på är sömn, och detta är något 

som samtliga respondenter håller med om. Samtliga uttrycker att sömnen påverkas negativt, i 

form av sämre sömnkvalitet och färre timmar sömn, under perioder som upplevs som 

stressiga. Detta är något som stämmer väl överens med innebörden av allostatisk belastning 

(McEwen 2013, s. 87).  

Stress, sömn och återhämtning ingår ofta i en och samma ekvation, men tyvärr är lösningen 

inte alltid enkel. Vid långvarig stress är ofta återhämtningsperioderna för få och för korta. 

Sömnen spelar en viktig roll för återhämtningen då sömnen anses ha en reparativ och 

återställande funktion i kroppen (Lundberg & Wentz 2004, s. 55). Respondenterna i 

föreliggande studie uppger att sömnen påverkas negativt och man upplever svårigheter i att 

koppla bort arbetet och varva ned. Enligt undersökningar gjorda av Statens Folkhälsoinstitut 

påvisas på samma sätt att många i dagens arbetsliv uppger försämrade möjligheter till 

avkoppling och vila efter en arbetsdag samt en upplevelse av trötthet efter arbetet (2011, s. 

24). 

Respondenterna uttrycker varierad möjlighet till återhämtning under veckan, vilket tycks 

kunna härleda till arbetsbörda och arbetsbelastning. Är det mycket att göra på jobbet under 

veckan hinns det inte med tid för återhämtning efter en arbetsdag. Merparten av de tillfrågade 

uttrycker att de i bästa fall återhämtar sig under helgen, men upplever att det är långt ifrån en 

självklarhet. I vissa fall uttrycker man att det inte finns tid till återhämtning förrän det är tid 

för semester. Att återhämtning och sömn påverkar en individ står klart. Faktum är att en total 

frånvaro av sömn och sömnbrist påverkar minne, tänkande, varseblivning och efter en natt 

utan sömn försämras dessa förmågor upp till 50 procent (Lundberg & Wentz 2004, s.58). 

En reflekterande tanke kring detta kan vara att en potentiell utgång av för lite återhämtning 

och för lite sömn under längre perioder skulle kunna påverka den arbetsmässiga situationen 

och prestationen framöver. Vilket i sin tur kan leda till en nedåtgående spiral då upplevelsen 

av att prestationen och effektiviteten sjunker är det heller inte omöjligt att stressen ökar och 

risken med ett resultat av en försämrad hälsa är ett troligt utfall. Ordentlig sömn med god 

kvalitet i rätt mängd är alltså något som bör prioriteras för en individs välmående och 

hälsotillstånd. 
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4.3 Fysisk aktivitet och stress 

Fyra av sex respondenter nämner fysisk aktivitet som en bra typ av återhämtning med goda 

effekter, dels på välmående dels på sömnen. Det uttrycks framförallt att fysisk aktivitet gör att 

kroppen blir tröttare vilket leder till en bättre sömn. Med fysisk träning kan man öka det 

allmänna välbefinnandet och det tycks även minska känsligheten för stresspåverkan samt ha 

en positiv effekt på sömnstörningar (Toomingas 2009, s. 224).  

Att fysisk aktivitet fungerar som en stressavlastare eller ventil är en upplevelse som merparten 

av respondenterna delar och dessa uppger att de varit i situationer då de använt sig av fysisk 

aktivitet som ett verktyg för att hantera stress. Samtliga respondenter är överens om att fysisk 

aktivitet är en bra stressavlastning och alla uttrycker även att de mår bra av fysisk aktivitet 

under stressiga perioder. Dock ser det olika ut hur man använder sig av fysisk aktivitet under 

stressiga perioder. Hälften av respondenterna förkunnar att den fysiska aktiviteten blir sämre 

under stressade perioder. En upplever att den fysiska aktiviteten är konstant oberoende av 

stress och resterande upplever att den fysiska aktiviteten ökar eller åtminstone att antalet pass 

håller sig på en hög frekvens. Samtliga respondenter menar också att fysisk aktivitet ger goda 

effekter som ökat välmående, bättre humör, starkare mentalt, högre toleransnivå, förbättrad 

sömn, hanterar stress bättre, känner sig piggare och förbättrad prestation på arbetet. Dessa är 

faktorer som alla stämmer överens med existerande forskning där det bland annat påvisats att 

fysisk aktivitet har associerats med en ökad känsla av välmående, bättre sömnmönster och 

reducerade muskelspänningar, det nämns även att de som utövar fysisk aktivitet som en 

copingstrategi hade färre stressymptom än de som inte gjorde det (Haskell & Blair 1980, s. 

111).  

Angående fysisk aktivitet så visar forskning på en mängd goda hälsoeffekter. Även inom 

området stress anses fysisk aktivitet ha en stark positiv påverkan på en rad olika faktorer som 

är avgörande i framförallt hantering av och för att motverka stress. Att vara fysiskt aktiv kan 

göra att vi bemästrar stressen på ett bättre sätt, och kan även påverka tillstånd och symptom 

som kan förknippas med stress (Währborg 2009, s. 359). Detta är något som stärks av en 

studie gjord av Warburton, Nicol och Bredin där man visar att regelbunden fysisk aktivitet är 

associerad med ökat psykologiskt välbefinnande främst genom reducerade nivåer av stress, 

ångest och depression (2006 s. 806f). 

Trots att samtliga av respondenterna endast upplever goda effekter av fysisk aktivitet uppger 

hälften att den fysiska aktiviteten blir sämre under stressiga perioder. En potentiell anledning 
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till detta skulle kunna kopplas samman med krav- och kontrollmodellen (Aronsson et al. 

2012, s. 175) då en eventuell upplevelse av för höga krav på arbetet, och i och med det utökad 

tid på arbetsuppgifter vilket skulle kunna ge upphov till minskad tid för fysisk aktivitet. Att 

respondenterna nämner tidsbrist som en orsak till varför den fysiska aktiviteten minskar skulle 

kunna stärka dessa tankar.  

Det finns även respondenter som nämner fysisk aktivitet som något de borde göra som skulle 

hjälpa dem att hantera stressen, alltså som en form av copingstrategi vilket även studier gjorda 

av Haskell och Blair verkar finna vara en god idé (1980 s. 111). Respondenterna ger också 

uttryck för en upplevelse av irritation, trötthet, låg toleransnivå och en mindre trevlig version 

av sig själv vid helt utebliven eller minskning av fysisk aktivitet Detta stämmer väl överens 

med resultatet av Aurélio, Peluso och Gueraa de Andrade artikel som menar på att individer 

utan psykiska symptom som regelbundet tränar upplever bättre sinnesstämningar än de som 

inte gör det och att en möjlig relation mellan ökad irritation, rastlöshet, nervositet och 

frustration har rapporterats av fysiskt aktiva som pausat sin fysiska aktivitet (2005, s. 62f). 

Det respondenterna uppger att de upplever då den fysiska aktiviteten uteblir eller minskar kan 

även det kopplas till arbetsmiljön och det sociala stödet. En så kallad ”sämre version av sig 

själv” skulle kunna ha svårt att främja en positiv arbetsmiljö och bidra med ett socialt stöd för 

sina arbetskamrater. Om det kan tänkas vara så att fysisk aktivitet faktiskt resulterar i en 

”bättre version av sig själv” skulle ett främjande av en positiv arbetsplats inte vara otänkbart. 

Att fysisk aktivitet också kan vara en potentiell faktor som kan skapa och stärka relationer 

skulle även kunna ses som gynnsamt för arbetsmiljöer i stort.    

4.4 Arbetsmiljö 

Att arbetsmiljö många gånger är en källa till upplevd stress, ofta relaterad till krav och press 

på arbetsplatsen, är belagt i många studier (Aronsson et al. 2012, s. 181). Resultatet i denna 

studie visar att ett öppet kontorslandskap kan ge upphov till upplevelse av stress och även 

arbetsklimat som värme eller kyla och buller och höga ljud kan påverka fokuseringsförmåga 

och effektiviteten. Miljöer som dessa är något som kan tänkas påverka upplevelsen av stress 

och på sikt bidra till en ökad sådan upplevelse och det kan i sin tur leda till resultat av en 

negativ psykisk hälsa och försämrat psykiskt välmående.  

Att respondenterna i föreliggande studie upplever fysisk aktivitet som en stressavlastning 

stämmer med tidigare forskning (Chu et al. 2014; Warburton, Nicol & Bredin 2006; Fox 

1999). Hälften av respondenterna har stillasittande arbeten och hälften har mer aktiva arbeten. 
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En av de respondenter som har ett stillasittande arbete uttrycker även att de har goda 

möjligheter att utöva fysisk aktivitet på arbetsplatsen och att han utnyttjar dessa förmåner 

minst en gång i veckan på lunchen och att företaget investerar mycket i personalhälsa och 

främjar fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Övriga respondenter uppger att när de är medvetet 

fysisk aktiva så sker det främst utanför arbetsplatsen och på fritiden. Det finns forskning som 

tyder på att ogynnsamma arbetsförhållanden kan påverka den fysiska aktiviteten på fritiden 

negativt (Fransson et al. 2012 s. 1078).  

Att fysisk aktivitet spelar roll för en individs välmående är som sagt belagt i ett flertal studier. 

Om då ogynnsamma förhållanden på arbetsplatsen kan tänkas gå ut över detta, både under 

arbetstid och arbetsförhållanden och sedan över fritiden, kan sannolikt komma att ha en 

betydande roll i individens hälsa. Något som kommer att påverka både individen själv och i 

och med det även arbetsförhållandena. Detta är något som det skulle kunna tas mer hänsyn till 

och att informera och sprida kunskap och medvetenhet om faktorer som arbetsrelaterad stress, 

stillasittande och fysisk aktivitet bör vara något som arbetsplatser fokuserar mer på. Både 

kortsiktigt och långsiktigt. Därför skulle främjande av fysisk aktivitet på arbetsplatsen kunna 

ses som en investering.  

Undersökningar (Sliter & Yuan 2014; Lin et al 2013) visar att rörelse och aktivitet ger 

positiva effekter både på individnivå men också för hela arbetsplatsen. Steget till att införa 

fysiskt aktiva arbetsstationer som undersöks i Sliter och Yuan’s studie kan dock ses som 

ganska stort, men att tänka igenom innebörden i stort och se hur det kan implementeras på en 

befintlig arbetsplats behöver inte vara ett lika stort steg (2014 s. 3). Ett litet steg kan ge 

effekter på välmående och ökad arbetshälsa.  

I föreliggande studie nämns hanterbarhet och kontroll som två viktiga parametrar när det 

kommer till arbetsrelaterad hälsa och upplevelse av stress, detta är något som samtliga 

respondenter nämner i sina intervjuer. Att ha en bra kontroll, inte ta på sig för mycket 

arbetsuppgifter och att inte se till att kraven överstiger kontrollen är saker som lyfts. 

Enligt teorin kring Krav- och kontrollmodellen är kombinationen av höga arbetskrav och lågt 

självbestämmande ingen bra kombination. Den tredje parametern socialt stöd har redan 

diskuterats kring. Återkommande är upplevelsen av att många kollegor i respondenternas 

närhet har blivit sjukskrivna på grund av just hög arbetsbelastning, och samtliga av dessa 

kollegor har haft höga kontrollbehov. Mycket tyder på att krav- och kontrollmodellen är en 

teori som stämmer väl överens med upplevelser på arbetsplatser, och skulle därför kunna 
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verka som en grund för hur man kan främja hälsa på arbetsplatser. Resultatet visar också att 

en positiv upplevelse kring möjligheten att styra sin tid själv finns. Relaterat till det är även en 

upplevelse av minskad stress när det upplevs att det är en själv som styr över den upplevda 

stressen. Även en upplevelse av att situationen är hanterbar och att ha en känsla av kontroll 

uttrycks ge en mer positiv upplevelse genom en lugnare arbetsplats.   

Forskning (Fransson et al. 2012, s. 1078) menar att ogynnsamma arbetsförhållanden spiller 

över på fritiden. Detta kan ha en potentiell negativ effekt på en individs fysiska aktivitet och i 

ett större perspektiv en negativ effekt på en individs välmående och hälsa. I föreliggande 

studie uppger resultaten att mer än hälften av respondenternas fysiska aktivitet påverkas 

negativt då de upplever stressande perioder på arbetet.  

Resultatet av föreliggande studie tillsammans med tidigare forskning kan möjligen utgöra ett 

antagande gällande hur arbetsförhållanden kan tänkas påverka fysisk aktivitet. Detta 

antagande kan styrkas genom ännu en studie där fysisk aktivitet och upplevd mental, fysisk 

och arbetsrelaterad hälsa undersökts och resultatet visar att fysisk aktivitet gjord på fritiden 

associerades med bättre upplevd mental, fysisk och arbetsrelaterad hälsa (Bogaert et al. 2014, 

s. 15).    

Det har uttryckts att fysisk aktivitet med stor sannolikhet är en av de mest underskattade 

faktorer för ett ökat välmående och ökad hälsa hos befolkningen (Angelöw 2002, s. 87). 

Fördelarna som fysisk aktivitet kan ge är många (FYSS 2008, s. 40) och kan verka som en 

bidragande faktor till en individs hälsa, och i och med det även vara gynnsamt på grupp- och 

samhällsnivå. Att få in synsättet att se fysisk aktivitet som en tillgång för att främja hälsa och 

även motverka ohälsa skulle kunna vara en idé, med starkt bevis som stöd, att implementera 

på arbetsplatser för att få en friskare och mer välmående personal och på sikt då även ett 

friskare och mer välmående företag.  

Flertalet studier som ligger till grund för forskningsläget i denna studie visar att interventioner 

av olika fysisk karaktär alla har någon form av positiv effekt på arbetsrelaterad ohälsa, såväl 

psykisk och mental som fysiska muskelkrämpor. Både mental och fysisk ohälsa kan påverkas 

av långvarigt stillasittande så även där verkar fysisk aktivitet mot de onda konsekvenserna. 

Stress är ofta sammankopplat med brist på kontroll och ökade krav, i enlighet med Krav- och 

kontrollmodellen och resultaten av studier, så även denna studie, visar på att fysisk aktivitet 

kan fungera som en form av stressavlastare, stresshantering eller som copingstrategi med goda 
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resultat på individers välmående och med uttalade minskade upplevelser av stress. Fysisk 

aktivitet kan också hjälpa till att bidra till goda sociala effekter som exempelvis goda sociala 

arbetsmiljöer, något som arbetsplatser ofta gynnas av. Socialt stöd är också den komponent 

som tillkommit i Krav- och kontrollmodellen och visar därför på att det finns en tyngd i att 

känna ett socialt stöd på sin arbetsplats och en upplevelse av att vara en del i sociala 

sammanhang.  

Allt fler arbetsplatser väljer att investera i sin personal på olika sätt, och denna studie föreslår 

en investering i främjade av fysisk aktivitet för de anställda, främst på arbetsplatsen men 

också erbjuda en ökad kunskap och medvetenhet om området som på sikt kan ge upphov till 

fysisk aktivitet på fritiden, som ett första steg till denna investering för en ökad personalhälsa 

och ökat allmänt välmående. Det kan också finnas vinning i att aktivt arbeta med att öka 

medvetenhet och bidra med kunskap hos de anställda, dels om hälsofrämjande ämnen i stort 

men också informera om en tydlighet i hur företaget arbetar kring dessa ämnen.  

4.5 Metoddiskussion 

Författaren av föreliggande studie anser att valet av kvalitativ metod har påverkat resultatet av 

studien till det bättre. Urvalet kan diskuteras gällande antalet respondenter. Om syftet är att 

ställa generella slutsatser kring ämnet, exempelvis om man önskar ge stärkande underlag för 

en förändring för hälsoarbete till en arbetsplats, är antalet respondenter för få. Då syftet med 

föreliggande studie var att kunna undersöka ämnet mer djupgående kan antalet respondenter 

ses som tillräckligt. Då intervjuguiden var riktat öppen gavs respondenterna möjlighet att 

utveckla sina svar, återge sina egna upplevelser och erfarenheter vilket resulterade i svar med 

mer djupgående karaktär. Intervju som metod ger också möjlighet till följdfrågor och 

förtydligande vilket kan tänkas ge en mer ”korrekt och sanningsenlig” bild. Att de sex 

respondenterna i studien har olika yrken och yrkesroller kan både ses som en fördel och 

nackdel. I föreliggande studie, då generalisering av en viss yrkesroll inte eftersträvas, är det 

intressant att se att sex så olika yrken och yrkesroller kan ha liknande upplevelser av sina 

arbetsplatser, trots dess olikheter, och hur utbrett stress faktiskt är i dagens samhälle.  

4.6 Slutsats 

Resultaten av denna studie visar att fysisk aktivitet upplevs ha goda effekter på en individs 

livsstilsbeteenden såsom avbryta långvarigt stillasittande, förbättrad sömnkvalitet och 

förbättrad återhämtning. Fysisk aktivitet har också en effekt på individens generella 

välmående och kan även fungera som en bra form av stresshantering och copingstrategi som 
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gör att stressen blir mer hanterbar. Alla respondenter är eniga om att fysisk aktivitet har en 

god effekt på generellt välmående och i synnerhet stress, däremot ser prioriteringen av fysisk 

aktivitet vid upplevd stress olika ut då vissa använder det som en hjälp vid upplevd stress 

medan vissa prioriterar bort det helt på grund av tidsbrist och andra prioriteringar. 

Resultaten kring arbetsbelastning och arbetsmiljön stämmer väl överens med Krav- och 

kontrollmodellen och denna kan därför tänkas ligga till grund för hur man kan arbeta med att 

främja en positiv och välmående arbetsmiljö. Det sociala stödet är också en viktig parameter 

och fysisk aktivitet kan även vara ett sätt att bidra till goda sociala effekter och relationer på 

en arbetsplats. Sammanfattningsvis kan främjande av fysisk aktivitet på arbetsplatsen, likväl 

som utanför, ses som en investering – för både individen och för företaget.      

4.7 Förslag på vidare forskning 

Detta är ett ämne i tiden och allt fler studier utförs inom områden som stress, arbetsrelaterad 

ohälsa och fysisk aktivitet. Framtida forskning skulle kunna undersöka dessa ämnen än mer 

djupgående, både genom större kvalitativa studier men och genom kvantitativa metoder. Allt 

för att samla så mycket underlag för att hitta eventuella samband och för att kunna dra 

slutsatser som kan visa en väg för hur arbetet kring dessa områden på bästa sätt skall ske. Det 

vore intressant att undersöka såväl en yrkesroll som större företag, till skillnad från denna 

studie där urvalet är mer brett. Ett annat perspektiv som också kan tänkas vara av intresse är 

ett genusperspektiv, dels för att undersöka teorier kring multipla roller, dels för att undersöka 

hur man hanterar och upplever stress och hur tiden avsätts och prioriteras för fysisk aktivitet 

mellan könen.  

På arbetsplatsen som arena för forskning inom detta så vore det intressant att undersöka 

huruvida och om arbetsplatser arbetar aktivt med att främja hälsa hos sina anställda.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

 

Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet med studien är att undersöka hur individen hanterar sin stress i termer av 

livsstilsbeteenden. 

Frågeställningar:  

- Hur upplever individen att fysisk aktivitet påverkar upplevelsen av stress?  

- Vilken roll spelar arbetsmiljön för upplevelsen av stress samt fysisk aktivitet? 

Vilka sökord har du använt? 

 

Stress and physical activity 

Work related stress + physical activity 

Physical activity + work 

Stress interventions+ work  

Demand-Control model  

Demand-Control model + Stress  

Fysisk aktivitet och stress 

Fysisk aktivitet och arbetsrelaterad ohälsa  

 

Var har du sökt? 
 

GIH:s bibliotekskatalog: 

SveMed+ 

PubMed 

Sökmotorer: 

Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

PubMed : Work Related Stress + Physical Activity  

Demand- Control model  

 

SveMed+:Fysisk aktvitet och stress 

Fysisk träning och arbetsrelaterad ohälsa 

 

Google Scholar: Stress and physical activity  

Work related stress + physical activity, 

Physical activity + work,  

Stress interventions+ work  

Demand-Control model + Stress 
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Kommentarer 
 

Det var relativt lätt att hitta material när jag väl lyckades pricka in rätt sökord. Ofta kunde 

jag använda mig av en relevant artikel och dess referenslista, vilket gjorde att jag hittade 

mycket relevant forskning och många bra artiklar för min studie. 
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Bilaga 2 

 

 

Informationsbrev C-uppsatsskrivande  

- kvalitativ metod  

 

Jag heter Malin Bengtsson och studerar sista terminen på Hälsopedagogprogrammet på GIH i 

Stockholm och i utbildningen ingår att skriva en C-uppsats, vilket jag nu är i full gång med.  

Syftet med studien är att undersöka huruvida arbetsrelaterad stress hör ihop med fysisk 

aktivitet.  

Deltagande i studien innebär att Du kommer medverka i en intervju som spelas in. Intervjun 

sker mellan dig och mig och beräknad tidsåtgång förväntas vara runt 30 minuter. Din intervju 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att intervjun kommer att avidentifieras 

och de svar som ges kommer aldrig kunna spåras tillbaka till källan. Du kan när som helst 

välja att avbryta intervjun.  

Om du väljer att delta i intervjun som kommer du att bli kontaktad av mig för bestämmande 

av tid och plats för genomförande av intervjun.   

Uppstår frågor, tveka inte att kontakta mig: 

Stort Tack för din tid! 

Vänligen 

Malin Bengtsson   
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Ålder 

Kön 

Yrke 

Hur länge har du arbetat med…? 

 

Hur ser en normal arbetsvecka ut för dig? 

Hur många timmar/dag spenderar du sittandes? 

Hur fysiskt aktiv är du på fritiden? 

Hur ser det ut med vardagsmotion? 

 

Hur upplever du din arbetsmiljö? 

Upplever du stress? Hur ofta? Hur länge? 

Vad beror (oftast) stressen på? 

Hur påverkar stressen dig? 

 Hur mår du fysiskt när du är stressad? 

 Hur mår du psykiskt när du är stressad? 

Hur återhämtar du dig? 

Upplever du att du får tillräckligt med återhämtning under en normal arbetsvecka? 

 

Finns det något som du gör som hjälper dig att hantera stress? 

 

Hur påverkas sömnen under en stressig period? 

Hur påverkas kosten under en stressig period? 

Hur påverkas din fysiska aktivitet under en stressig period? 

Upplever du att du tar dig mer/mindre tid till fysisk aktivitet när du känner dig stressad? 
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Hur upplever du att fysisk aktivitet påverkar din stressnivå? 

Finns det något du känner att du ”borde” göra som skulle hjälpa dig att hantera stress men 

som du inte gör? 

Extrafrågor 

Har du någon gång upplevt långvarig stress? 

Hur upplevde du det? 

Hur upplever du balansen mellan akut och långvarig stress? 

 

 

 


