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Prediktion mellan depression, ångest och utbrändhet 

– kan socialt stöd och fysisk aktivitet verka som 

skyddsfaktorer? 
 

Kajsa Håkansson och Stina Persson 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur depression, ångest och utbrändhet 

predicerar varandra samt att undersöka om social stöd och fysisk aktivitet kan verka 

som skyddsfaktorer för dessa prediktionssamband. Studien hade en longitudinell 

design, och enkäten besvarades 2010 och 2013 av ett slumpmässigt urval på 2336 

individer i Västerbotten. Symptom på ångest och depression uppmättes med Hospital 

Anxiety and Depression Scale och symptom på utbrändhet uppmättes med Shirom 

Melamed Burnout Questionnaire. Logistiska regressionsanalyser genomfördes. 

Depression ökade risken för utveckling av ångest (oddskvot, OK=1,78) och utbrändhet 

(OK=2,21). Ångest ökade risken för utveckling av depression (OK=2,28) och 

utbrändhet (OK=2,23). Utbrändhet ökade risken för utveckling av depression 

(OK=3,07) och ångest (OK=2,25). Det var en signifikant mindre andel individer med 

socialt stöd än utan socialt stöd som utvecklade utbrändhet från depression eller 

ångest, och från ångest till depression. Det fanns inget stöd för fysisk aktivitet som 

skyddande faktor för prediktionssambanden. 

 

The purpose of this study was to examine the prediction between depression, anxiety 

and burnout and whether social support and physical activity can act as protective 

factors for these predictions. The study had a longitudinal design and a questionnaire 

was responded to in 2010 and 2013 by a randomized sample of 2336 individuals in 

Västerbotten, Sweden. The symptoms of depression and anxiety were measured with 

the Hospital Anxiety and Depression Scale and the symptoms of burnout with the 

Shirom Melamed Burnout Questionnaire. Logistic regression analyses were 

performed. Depression increased the risk of developing anxiety (oddsratio, OR=1.78) 

and burnout (OR=2.21). Anxiety increased the risk of developing depression 

(OR=2.28) and burnout (OR=2.23). Burnout increased the risk of developing 

depression (OR=3.07) and anxiety (OR=2.25). A significant smaller proportion of the 

individuals who had access to social support developed burnout from depression or 

anxiety, in contrast to the individuals who did not have access to social support. It was 

the same with development from anxiety to depression. There was no evidence for 

physical activity being a protective factor for the examined predictions.  
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Psykisk ohälsa har kommit att bli ett av de största hoten mot folkhälsan (Danielsson et al., 2009) 

och är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Psykisk 

ohälsa uppskattas stå för 40% av den totala sjukförsäkringskostnaden i landet (Socialstyrelsen, 

2013) och den sista september 2015 berodde 41% av de aktuella sjukskrivningarna på psykisk 

ohälsa (Försäkringskassan, 2015a). Inom kategorin psykisk ohälsa stod ångest-, stress- och 

förstämningssyndrom för mer än 90% av sjukskrivningarna 2016 (Försäkringskassan, 2016). 

Sjukskrivningstalet till följd av psykisk ohälsa har dessutom ökat med 48% mellan 2012-2014 

(Försäkringskassan, 2015b).  

Inom diagnosgruppen förstämningssyndrom är depression det vanligaste tillståndet (SBU, 

2012). Det karaktäriseras av nedstämdhet, dyster sinnesstämning, minskat emotionellt 

engagemang samt depressiva tankar om sig själv, sin framtid och sin historia. Andra symptom är 

passivitet, störd sömn, nedsatt eller ökad aptit och långsammare rörelsemönster. Hos deprimerade 

individer är det vanligt med självmordstankar som i värsta fall kan leda till självmord. Depression 

medför också en ökad risk för kroppsliga sjukdomar, en försämrad prognos för att tillfriskna från 

dessa och en ökad risk att dö i förtid (Åsberg & Mårtensson, 2009). I den femte utgåvan av den 

diagnostiska och statiska manualen (DSM-5) går depression under namnet egentlig depression, och 

diagnosen är förenad med ett antal specifika kriterier, exempelvis att symptomen måste funnits 

minst två veckor (American Psychiatric Association, 2013). Av de som insjuknar i egentlig 

depression kommer hälften att ha flera episoder under livet, varav 15% kommer utveckla kronisk 

depression (Ottosson, 2015). I Sverige drabbas 30,7% av kvinnorna och 22,5% av männen av 

depression någon gång under livet (Mattisson, Bogren, Nettelbladt, Munk-Jörgensen, & Bhugra, 

2005). Risken för att drabbas av depression minskar med åldern (Jorm, 2000).  

Ångest är precis som förstämningssyndrom vanligt hos den svenska befolkningen (SBU, 

2005). Ångest har som rädsla sitt ursprung i amygdala (Davis, 1992) och aktiveras vid medvetet 

eller omedvetet uppfattat hot. Detta är en evolutionär funktion för att göra kroppen beredd på fara 

och aktivera det autonoma nervsystemet. Ångest ger många fysiska yttringar som hjärtklappning, 

andningsrubbningar och svettningar (Öhman & Rück, 2009) och kan t.ex. upplevas som ett tryck 

över bröstet och/ eller kvävningskänslor. Andra allmänna symptom är yttre tecken på spänningar i 

kombination med ökad eller minskad motorisk aktivitet. Det kan också förekomma skakningar till 

följd av ökad anspänning i musklerna och denna oförmåga till att slappna av kan leda till 

sömnsvårigheter. Ångest kan leda till instabilitet i känslolivet (Ottosson, 2015), upplevas kognitivt 

som orostankar, eller som en förlamande panik (Öhman & Rück, 2009). Allvarligare 

ångesttillstånd, såsom ångestsyndrom, karaktäriseras av en rädsla eller ångest som gör vardagslivet 

svårt eller omöjligt att klara av (Öhman & Rück, 2009). I DSM-5 beskrivs ångest som en reaktion 

på förväntad fara med muskelspänningar, vaksamhet och undvikande av farliga situationer och 

manualen gör en distinktion mellan ångest och rädsla som ses som en reaktion på direkt fara 

(Ottosson, 2015). Ångest debuterar ofta i ungdomen och tenderar att bli kronisk om den inte 

behandlas (Öhman & Rück, 2009). Precis som för depression minskar risken att drabbas av ångest 

med åldern (Jorm, 2000). Tjugofem procent av befolkningen insjuknar någon gång i ett 

ångestsyndrom och det är två till tre gånger vanligare för vuxna kvinnor att drabbas av ett 

ångestsyndrom jämfört med vuxna män (Socialstyrelsen, 2016).  

En annan vanlig anledning till sjukskrivning idag är utbrändhet (Socialstyrelsen, 2003). 

Utbrändhet började användas som begrepp i början av 1960-talet. Synen på vad begreppet betyder 

och tillståndet bör innefatta har sedan dess förändrats av flera olika kliniker och teoretiker (Brill, 

1984; Cherniss, 1995; Edelwich & Brodsky, 1980; Etzion, 1987; Hallsten, Bellagh, & Gustavsson, 

2002). Eftersom definitionerna av utbrändhet tidigare skilde sig åt kom behovet av ett klargörande, 

tillsammans med ett behov av kunskap om diagnosticeringsförfarandet av utbrändhet 
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(Socialstyrelsen, 2003). Detta ledde fram till en kunskapsöversikt av Socialstyrelsen (2003). I 

denna kunskapsöversikt finns för första gången diagnoskriterierna för diagnosen 

utmattningssyndrom beskrivna. Socialstyrelsen har valt att använda sig av samma diagnoskod 

(F43.8) för utmattningssyndrom som WHO:s diagnosmanual ICD-10 (International Statistical 

Classification of Diseases and Related Health Problems) (World Health Organization, 1992) har för 

“andra reaktioner på allvarlig stress”. Utbrändhet skiljer sig från depression och ångest genom att 

det inte är en diagnos i DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013). Förutom utmattning och 

kronisk trötthet kan symptom på utbrändhet vara affektiva, såsom irritation, aggressivitet och 

cynism (Weber & Jaekel-Reinhard, 2000). Samma författare nämner kognitiva symptom på 

utbrändhet, som svårigheter med koncentration och minnesstörningar samt somatiska symptom 

som huvudvärk, magproblem och kardiovaskulära sjukdomar.  

Ångest-, stress- och förstämningssyndrom är inte bara de vanligast förekommande 

psykiatriska tillstånden (Försäkringskassan, 2016) utan de är också sammankopplade genom 

samsjuklighet och liknande diagnoskriterier (Kakiashivili, Leszek, & Rutkoxski, 2013). Dessutom 

har de ett predicerande samband mellan varandra (Blomén & Lalos, 2015). Att samsjuklighet 

mellan depression och ångest är mycket vanligt har exempelvis påvisats i en nederländsk studie 

(Lamers et al., 2011) där 67% av individerna med ett förstämningssyndrom hade en samtidig 

ångestdiagnos, och 75% hade en livstidsprevalens av en ångestdiagnos. Av personer med 

diagnostiserat förstämningssyndrom hade 63% en samtida ångestdiagnos och 81% en 

livstidsprevalens av en ångestdiagnos. Samma studie visade också att vid komorbiditet uppkom 

ångest före depression i 57% av fallen, att diagnoserna hade samtida uppkomst i 25% av fallen och 

att depression uppkom före ångest i 18% av fallen. Merikangas et al. (2003) uppvisade oddskvoter 

mellan 1,5-10 för utveckling från endast depression och endast ångest till komorbiditet mellan 

tillstånden. De fann medelstarkt stöd för utveckling från endast ångest till endast depression, men 

inget stöd för utveckling från endast depression till endast ångest. Vad gäller sambandet mellan 

utbrändhet och depression har Wang (2005) i en longitudinell studie visat att arbetsrelaterad stress 

är en stark riskfaktor för utveckling av allvarlig depressionsepisod. Toker och Biron (2012) visade 

också i en longitudinell studie att en ökning av depression från mättillfälle ett till två predicerade en 

ökning av utbrändhet från mättillfälle två till tre och vice versa. Det finns lite forskning om 

sambandet mellan ångest och utbrändhet, men en ny studie av Zhou et al. (2016) visade en stark 

korrelation mellan utbrändhet och ångest, och de visade även att utbrändhet är en av 

riskfaktorerna för ångest. Ångest kan även vara en riskfaktor för utbrändhet, vilket framkom i en 

studie av Wiggins, Lai och Deiters (2005) där kvinnliga idrottsutövare som upplevde sin ångest 

som hindrande för prestation hade en förhöjd risk att utveckla utbrändhet. 

Utöver samsjukligheten är en annan försvårande faktor kring sambanden mellan de tre 

tillstånden svårigheten att differentialdiagnostisera dem. Bianchi, Schonfeld och Laurent (2015) 

ifrågasätter i sin översiktsartikel om det finns någon skillnad mellan depression och långt gången 

utbrändhet. De menar att de två koncepten ligger så nära varandra att de är svåra att skilja på. Ofta 

ges också samma behandlingar för utbrändhet som för depression i sjukvården, även när 

depression uteslutits som diagnos (Kakiashivili et al., 2013). 

Fysisk aktivitet är ett hett ämne i diskussionen om folkhälsa och har i metaanalyser visat sig 

fungera som en aktiv behandling av depressiva symptom (Cooney et al., 2013; Rebar et al. 2015) 

samt ha en reducerande effekt på depressionssymptom vid observationsstudier (Brown, Ford, 

Burton, Marshall, & Dobson, 2005). Fysisk aktivitet har även visat sig fungera preventivt mot 

utvecklingen av depression, då fysiskt aktiva har en reducerad tendens att utveckla depression, 

något som visat sig i longitudinella studier (Bernaards et al., 2006; Martinsen, 2008; Strawbridge, 

Deleger, Roberts, & Kaplan, 2002). Det finns även stöd för att fysisk aktivitet förebygger ångest, 

något som framkom i en longitudinell studie av Sanchez-Villegas et al. (2008), och Rebar et al. 

(2015) fann stöd för att fysisk aktivitet har en liten, men signifikant, reducerande effekt på befintlig 
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ångest. En studie av Goodwin (2003) visade att individer som regelbundet motionerar och är 

fysiskt aktiva uppvisar en signifikant lägre sannolikhet för att ha ett ångestsyndrom. När det 

kommer till fysisk aktivitet som förebyggande för och behandlande av utbrändhet är forskningen 

begränsad (Lindwall et al., 2014). I en studie (Toker & Biron, 2013) har det dock påvisats att 

depression och utbrändhet korrelerade negativt med fysisk aktivitet. Även om det ännu inte finns 

evidens för fysisk aktivitet som behandling av utbrändhet påverkar fysisk aktivitet exekutiva 

funktioner positivt (Hillman, Erickson, & Kramer, 2008), funktioner som styrs av samma 

hjärnregioner som verkar vara påverkade vid utmattningssyndrom (Jonsdottir et al., 2013).  

Vad gäller intensitet och form av fysisk aktivitet (konditionsträning eller styrketräning) finns 

inget stöd för att detta har en effekt på den fysiska aktivitetens inverkan på depression (Cooney et 

al., 2013). Vad gäller allmän psykisk hälsa visade Hamer, Stamatakis och Steptoe (2009) att så lite 

som 20 minuter av fysisk aktivitet i veckan, oavsett form (t.ex. tyngre hushållsarbete eller idrott) 

hade en positiv inverkan på det psykiska måendet. De fann också att risken att drabbas av allmän 

psykisk ohälsa var mindre både när totaltiden för fysiskt aktivitet var längre och när 

ansträngningsgraden i aktivitet var högre. I denna uppsats definieras att vara fysisk aktiv som att 

motionera minst två gånger i veckan.  

Fysisk aktivitets påverkan på den psykiska hälsan är ett relativt nytt forskningsområde, men 

har redan börjat implementerats som behandling i sjukvården. I remissversionen av 

Socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård vid depressions och ångestsyndrom” (2016) står att 

hälso- och sjukvård kan erbjuda fysiska aktiviteter till vuxna med lindrig till medelsvår egentlig 

depression. Motiveringen är att åtgärden ger stor effekt jämfört med placebo, men det nämns att 

det vetenskapliga stödet för åtgärden är begränsat (Socialstyrelsen, 2016). Angående 

utmattningssyndrom menar Socialstyrelsen (2003) att det med klinisk erfarenhet men begränsad 

evidens kan sägas att “Rådgivning rörande egenvård bör inkludera information om betydelsen av 

regelbunden fysisk aktivitet och regelbundna mat- och sömnvanor”. 

Något som kan medfölja fysisk aktivitet och påverkar det psykiska välmåendet är socialt stöd, 

till exempel genom lag- eller gruppträning. Den inverkan socialt stöd har på den psykiska hälsan är, 

till skillnad från fysisk aktivitet, välbeforskad. Att erhålla socialt stöd definieras i en tvärsnittsstudie 

av Roohafza et al. (2014) som en upplevelse av att vara värdefull, respekterad, omhändertagen och 

älskad av personer som är närvarande i ens liv. Exempel på en sådan person är en partner eller 

make/maka. Samma författare menar vidare att socialt stöd antingen kan visa sig som påtaglig 

hjälp från andra eller som en känsla av att kunna få hjälp när den behövs. Detta kan tolkas som en 

distinktion mellan materiellt och emotionellt stöd. Enligt Brülde och Fors (2015) är det emotionella 

stöd som partnerskapet ger det som leder till att personer i partnerrelation lever längre samt har 

bättre fysisk och psykisk hälsa än ensamstående. Argyle och Furnham (1983) visade i sin studie att 

det sociala stöd en individ får av sin make/maka skattas högre än det stöd som ges av en nära vän 

eller förälder. Enligt samma författare är äktenskapet den relation som har störst inflytande på 

grad av lycka. Scott et al. (2010) menar att äktenskap skyddar mot psykisk ohälsa hos både män 

och kvinnor, och Roohafza et al. (2014) har i sin studie visat att socialt stöd, speciellt från familjen, 

är en stark skyddande faktor mot ångest och depression. Hög grad av socialt stöd fungerar även 

som en buffert mot stress (Brülde & Fors, 2015; Roohafza et al., 2014), vilket i förlängningen kan 

ses som en buffert mot utbrändhet. 

Enligt Cacioppo, Hughes, Waite, Hawkley och Thisted (2006) associeras ensamhet med låg 

grad av socialt stöd. Samma författare hänvisar till att ensamhet är en riskfaktor för att utveckla 

depression och beskriver att korrelationen mellan ensamhet och depressiva symptom brukar ligga 

omkring 0,40. Weber och Jaekel-Reinhard (2000) menar att risken för att bli utbränd inte enbart 

påverkas av existerande stressfaktorer och brist på personliga resurser, utan denna risk modereras 

av det sociala stöd en person har omkring sig. När kraven på arbetet höjs i samband med att en 

person är eller håller på att bli utbränd, kan det få som konsekvens att socialt umgänge med 
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partner bortprioriteras eller inte hinns med, vilket kan leda till att det sociala stödet minskar 

(Hobfoll, 2001). Samma författare menar därför att resurser som socialt stöd bör prioriteras för att 

utbrändhet ska kunna undvikas. Enligt Ifeagwazi (2005) kan det sociala stöd som äktenskapet ger 

buffra för den påverkan som negativ arbetsrelaterad stress kan ha på en individ. Utifrån ovan 

beskrivna teoretiska bas kommer tillgång till socialt stöd hädanefter likställas med att vara sambo 

eller gift. 

Sammanfattningsvis är depressions-, ångest- och utbrändhetstillstånd vanligt förekommande i 

befolkningen och har en hög samsjuklighet. Syftet med denna uppsats var därför att undersöka hur 

de olika tillstånden predicerar varandra samt att undersöka hur dessa prediktionssamband 

påverkas av socialt stöd och fysisk aktivitet för att bättre förstå hur tillstånden kan förebyggas. 

Eftersom forskning visar att fysisk aktivitet kan fungera både preventivt och behandlande för 

ångest och depression, skulle det kunna fungera som en skyddsfaktor för utvecklingen av 

depression från ångest och vice versa. Utifrån tidigare forskning ställdes hypoteserna (1) att ha ett 

av tillstånden depression, ångest eller utbrändhet vid ett tillfälle (T1) ökar risken att utveckla ett av 

de andra tillstånden tre år senare (T2) (2) att fysisk aktivitet och socialt stöd kan fungera som 

skyddsfaktorer för att ett av tillstånden depression, ångest eller utbrändhet vid T1 leder till 

depression, ångest eller utbrändhet vid T2.  

 

Metod 

 

Deltagare 

 

Data till denna studie hämtades från Miljöhälsostudien i Västerbotten. Data samlades in från 

samma individer vid två tillfällen (T1 och T2), under mars och april 2010 respektive 2013. Urvalet 

stratifierades för ålder och kön och randomiserades sedan från folkbokföringsregistret. 

Befolkningen i Västerbotten är mycket lik befolkningen i Sverige med avseende på ålder och kön 

(Statistics Sweden, 2017). Enkäten skickades vid T1 ut per post till 8520 deltagare varav 3406 

personer svarande (40%). År 2013 skickades enkäten ut igen till de som svarat vid T1 och 

fortfarande var folkbokförda i Västerbotten, vilket var 3181 personer. Av dessa svarade 2336, vilket 

var 68,6% av de som hade svarat på enkäten vid T1. Detta motsvarar 27% av de ursprungliga 

urvalet. 

 

Mätinstrument 

 

För att mäta depression och ångest användes den svenska versionen av självskattningsformuläret 

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS har en delskala för depression (HADS-D) 

och en för ångest (HADS-A). Formuläret används kliniskt för att upptäcka indikatorer på respektive 

tillstånd och har sju frågor för depression och sju för ångest. Svarsalternativen är uppdelade på en 

fyrgradig likertsskala. Maxpoängen för varje delskala är 21 där 0-7 klassas som “normalt”, 8-10 som 

mild ångest/depression, 11-14 som måttlig ångest/depression och ≥15 som hög ångest/ depression 

(Zigmond & Snaith, 1983; Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). I denna uppsats användes ett 

gränsvärde på ≥8 som delade upp deltagarna i grupperna “ej depression” och “depression” samt “ej 

ångest” och “ångest”. HADS har en optimal specificitet när ett gränsvärde ≥8 används och har även 

goda psykometriska egenskaper med god diskriminant validitet mellan de båda subskalorna (r = 

0,40-0,74) (Bjelland, Dahl, Haug, & Neckelmann, 2002). Internkonsistensen för mätinstrumentet 

för denna databas var god med Cronbach’s alpha för HADS-A vid T1 på 0,84 och vid T2 på 0,85. 

För HADS-D var Cronbach’s alpha 0,83 vid T1 och 0,84 vid T2.  
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För att mäta utbrändhet användes den svenska versionen av självskattningsformuläret 

Shirom-Melamed Burnout Questionnaire (SMBQ). Formuläret mäter både fysiska och psykiska 

tecken på utbrändhet. Formuläret innehåller 22 frågor fördelade på fyra delskalor; 

känslomässig/fysisk trötthet, håglöshet, spändhet och mental trötthet. Svarsalternativen är 

graderade från 1-7 och medelvärdet för alla frågor ger en global poäng för skalan (Grossi, Perski, 

Blomkvist, Evengård, & Orth-Gromér, 2003). I denna studie användes gränsvärdet ≥4,0 baserat på 

en studie av Glise, Ahlborg Jr och Jonsdottir (2012), där de använde sig av värdet som en 

indikation på utbrändhet, på grund av dess goda korrelationen med den kliniska diagnosen 

utmattningssyndrom. Utifrån detta delades deltagarna i denna studie in i grupperna “ej utbränd” 

och “utbränd”. SMBQ korrelerar i hög grad med delskalan emotionell utmattning i Maslach 

Burnout Inventory (r=0,77) och Pines Burnout Measure (r=0,87) (Grossi et al., 2003). SMBQ hade 

god internkonsistens för denna databas både vid T1 och T2 (α= 0,81/0,82). 

För att mäta fysisk aktivitet användes frågan “Hur mycket motionerar du?” med 

svarsalternativen “En gång i månaden eller mer sällan”, “2-4 gånger i månaden”, “2-3 gånger i 

veckan” eller “Fler än 3 gånger i veckan”. Deltagarna klassades som fysiskt aktiva om de svarade att 

de motionerar minst 2 gånger i veckan och ej fysiskt aktiva om de svarade att de motionerade 2-4 

gånger i månaden eller mindre. För att mäta socialt stöd användes frågan “Nuvarande civilstånd?“ 

med svarsalternativen “Gift/sambo”, “Ogift”, “Frånskild” eller “Änka/ änkling”. Deltagarna 

klassades som att de hade tillgång till socialt stöd om de svarade att de bodde tillsammans med 

make/maka eller sambo, med eller utan barn. 

 

Procedur 

 

Miljöhälsostudien i Västerbotten är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 

09-171M). Deltagarna i studien har samtyckt till deltagande samt erhållit skriftlig information om 

syftet med studien. Tre mättillfällen har genomförts, 2010, 2013 samt 2016. I denna uppsats 

användes data från mättillfälle 1 och 2 (T1 och T2). Deltagarna i studien fick vid båda mättillfällen 

enkäten skickade till sig via post. De ombads besvara enkäten och återsända den med förbetalt 

porto. Två påminnelser skickades till dem som inte besvarade enkäten, efter tre respektive sex 

veckor. 

 

Statistisk analys 

 

De statistiska analyserna genomfördes i SPSS (IBM Corporation, New York). I databasen saknades 

viss data från både T1 och T2. För att hantera saknad data användes metoden multipel imputation 

med Markov Chain Monte Carlo-metoden (MCMC). Detta resulterade i fem imputerade dataset. 

Medelvärdena av dessa bildade poolad data, vilken slutligen användes i de statistiska analyserna. 

Andelen missing values var vid T1/T2 1,25/1,57% för HADS-A, 1,24/1,44% för HADS-D och 

2,47/3,39% för SMBQ.  

Logistiska regressionsanalyser genomfördes för att beräkna oddskvoterna för att ett av 

tillstånden depression, ångest eller utbrändhet vid T1 skulle utvecklas till ett annat av tillstånden 

vid T2. För att undersöka de modererande faktorernas påverkan på oddskvoterna genomfördes fem 

logistiska regressionsanalyser för respektive förändring; en för icke-stratifierad data, en för ogifta, 

en för gifta, en för gruppen med låg fysisk aktivitet och en för gruppen med hög fysisk aktivitet (se 

Figur 1). Samtliga oddskvoter är justerade för att T2-tillståndet inte ska ha funnits vid T1, eftersom 

avsikten inte var att mäta tillståndens stabilitet, utan hur ett tillstånd leder till ett annat. 

Prevalensuträkningar genomfördes med Chi2-test för att ta reda på hur stor andel i procent av de 

som hade ett av tillstånden vid T1 som sedan hade utvecklat ytterligare ett tillstånd vid T2.  
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Figur 1. Översikt över de logistiska regressionsanalyserna med modererande faktorer. Den raka 

pilen i mitten visar icke-stratifierad data. FA= Fysisk aktivitet.  

 

Resultat 
 

Stickprovet och grupper 

 

Stickprovet och grupperna av deltagare beskrivs med avseende på demografi, levnadsvanor, 

självskattad hälsa, tidigare diagnos och grad av psykisk ohälsa i Tabell 1. 

 

Prediktorer för depression 

 

I Figur 2 presenteras prevalenser och oddskvoter för utveckling från ångest och utbrändhet vid T1 

till depression vid T2. Oddskvoterna visar hur många gånger högre risk det var att från ångest eller 

utbrändhet vid T1 utveckla depression vid T2, jämfört med om ångest eller utbrändhet inte 

förekom. För samtliga uträkningar justerades data för ålder, kön, utbildningsnivå, boendeområde 

(tätort/glesbygd) och rökning vid T1 då dessa demografiska variabler skiljde sig signifikant mellan 

grupperna hög-/låg- depression, ångest, utbrändhet, fysisk aktivitet samt gift/ogift (se Tabell 1). 

Oddskvoterna för utveckling från ångest respektive utbrändhet vid T1 till depression vid T2 var 

2,28 (CI= 1,50-3,45) respektive 3,07 (CI= 2,07-4,54) för de ej stratifierade grupperna. Den högsta 

oddskvoten för utveckling från ångest T1 till depression vid T2 var för gruppen ogift. Den högsta 

oddskvoten för utveckling från utbrändhet vid T1 till depression vid T2 var för gruppen med hög 

fysisk aktivitet. Samtliga oddskvoter var signifikant skilda från 1 förutom gruppen med låg fysisk 

aktivitet och ångest vid T1. 

Prevalensen i procent visar hur stor andel av ångest och utbrändhetsgrupperna vid T1 som 

utvecklade depression vid T2, vilket var 12,9% respektive 15,0% för de ej stratifierade grupperna. 

Figur 2 visar också att prevalensen av ogifta var signifikant högre (p=0,05) än gifta i gruppen med 

ångest vid T1 som utvecklade depression vid T2.  

 

Prediktorer för ångest 

 

I Figur 3 presenteras prevalenser och oddskvoter för utveckling från depression och utbrändhet vid 

T1 till ångest vid T2. Oddskvoterna för utveckling från depression och utbrändhet vid T1 till ångest 

vid T2 var 1,78 (CI= 1,17-2,69) respektive 2,35 (CI= 1,70-3,23). Den högsta oddskvoten för 

utveckling från depression vid T1 till ångest vid T2 var för den ogifta gruppen. Den högsta 

oddskvoten för utveckling från utbrändhet vid T1 till ångest vid T2 var för gruppen gifta. Samtliga 
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oddskvoter var signifikant skilda från 1 förutom för gruppen med låg fysisk aktivitet och depression 

vid T1. 

Prevalenser i procent visar hur stor andel av depressions- och utbrändhetsgrupperna vid T1 

som utvecklade ångest vid T2, vilket var 27,2% respektive 21, 0% för de ej stratifierade grupperna. 

Ingen av grupperna hög fysisk aktivitet/låg fysisk aktivitet och gift/ogift skilde sig signifikant från 

varandra med avseende på prevalens.  

 

Prediktorer för utbrändhet 

 

I Figur 4 presenteras prevalenser och oddskvoter för utveckling från depression och ångest vid T1 

till utbrändhet vid T2. Oddskvoterna för utveckling från depression respektive ångest vid T1 till 

utbrändhet vid T2 var 2,21 (CI= 1,48-3,30) och 2,23 (CI= 1,63-3,04). Den högsta oddskvoten för 

utveckling från depression vid T1 till utbrändhet vid T2 var för ogifta. Den högsta oddskvoten för 

utveckling från ångest vid T1 till utbrändhet vid T2 var de med hög fysisk aktivitet. Samtliga 

oddskvoter var signifikant skilda från 1 förutom för de med låg fysisk aktivitet i depressions- och 

ångestgrupperna. 

Prevalensen i procent visar hur stor andel av de som hade depression respektive ångest vid T1 

som utvecklade utbrändhet vid T2, 22,7% samt 19,6% för de ej stratifierade grupperna. Figur 4 

visar också en stark tendens till att prevalensen av ogifta var högre än prevalensen av gifta i 

grupperna med depression och ångest vid T1 som utvecklade utbrändhet vid T2.  
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Figur 2. Prevalenser samt oddskvoter och konfidensintervall (KI) för hur ångest och utbrändhet vid 

T1 predicerade depression vid T2 (* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001).  
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Figur 3. Prevalenser samt oddskvoter och konfidensintervall (KI) för hur depression och 

utbrändhet vid T1 predicerade ångest vid T2 (* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001).  
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Figur 4. Prevalenser samt oddskvoter och konfidensintervall (KI) för hur depression och ångest vid 

T1 predicerade utbrändhet vid T2 (* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001).  
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Diskussion 
 

Psykisk ohälsa är en av vår tids största utmaningar för folkhälsan. Syftet med denna uppsats var att 

undersöka hur de olika tillstånden depression, ångest och utbrändhet predicerar varandra samt att 

undersöka hur dessa prediktionssamband modifieras av socialt stöd och fysisk aktivitet, för att 

bättre förstå hur tillstånden kan förebyggas. Resultatet visade att samtliga tillstånd predicerar 

varandra i hög grad. Störst var risken att drabbas av depression om utbrändhet förelåg tre år 

tidigare. Lägst var risken för utveckling av ångest om depression förelåg tre år tidigare. Socialt stöd 

var en signifikant skyddande faktor mot utveckling av utbrändhet från både ångest och depression 

samt utveckling av depression om ångest förelåg tre år tidigare.  

Hypotesen att ett av tillstånden, depression, ångest eller utbrändhet skulle öka risken att 

utveckla ett av de andra två tillstånden tre år senare bekräftades av resultatet. Detta stämmer 

överens med resultatet av tidigare examensuppsats av Blomén och Lalos (2015) som undersökt 

samband mellan insomni, ångest, utbrändhet och depression på samma databas. Dock var 

beräkningarna i denna uppsats stratifierade för att tillståndet som undersöktes vid det andra 

mättillfället inte skulle ha förekommit vid tre år tidigare, till skillnad från beräkningarna som 

Blomén och Lalos (2015) gjorde.  

Sambandet mellan depression och ångest har stöd i en tidigare studie (Lamers et al., 2011) 

som visade hög komorbiditet mellan de två tillstånden. Samma studie visade tydliga resultat på att 

ångest föregår depression i högre grad än depression föregår ångest. Detta går i linje med 

resultaten i denna uppsats då risken var större att drabbas av depression om individen haft ångest 

vid första mättillfället än risken att drabbas av ångest om individen haft depression vid första 

mättillfället. Att risken för utveckling av depression vid utbrändhet tre år tidigare var hög har också 

stöd i tidigare forskning, som bekräftar att arbetsrelaterad stress är en enskilt stark faktor för 

utveckling av depression (Wang, 2005). Detta resultat går också att förstå genom att depression 

och utbrändhet delar liknande symptom och påminner om varandra (Kakiashivili et al., 2013), och 

Bianchi et al. (2015) ifrågasätter om de går att särskilja. Resultatet av denna uppsats visade även att 

oddskvoterna var höga för utveckling av ångest vid utbrändhet och vice versa. Kopplingen mellan 

ångest och utbrändhet är inte speciellt beforskad, men en ny studie av Zhou et al. (2016) visade att 

det finns en stark korrelation mellan utbrändhet och ångest, samt att utbrändhet är en riskfaktor 

för ångest. En annan studie visade också att ångest är en riskfaktor för att utveckla utbrändhet 

(Wiggins et al., 2005). Båda studier går i linje med resultatet av denna uppsats. 

Hypotesen att socialt stöd skulle vara en skyddande faktor får delvis stöd i denna uppsats. 

Socialt stöd var en skyddande faktor mot depression om ångest förelåg vid mättillfälle ett. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som säger att socialt stöd är en stark skyddande faktor 

mot depression (Roohafza et al., 2014; Scott et al., 2010). Roohafza et al. (2014) menar också att 

socialt stöd är en stark skyddande faktor mot ångest, något som inte kan bekräftas i denna uppsats 

när det handlar om sambanden utbrändhet till ångest eller depression till ångest. Varför socialt 

stöd har en effekt på utveckling av depression vid befintlig ångest är inte klarlagt i litteraturen, utan 

något som rekommenderas för vidare forskning. En möjlig orsak skulle kunna vara ensamhet, 

vilket Cacioppo et al. (2006) associerar med låg grad av socialt stöd, vilket i sin tur kan vara en 

riskfaktor för att utveckla depression.  

En del av denna uppsats rörde hur socialt stöd kan fungera som en skyddsfaktor mot 

utbrändhet för en person som tidigare varit deprimerad eller haft ångest. I denna uppsats framkom 

resultat som indikerar en stark tendens till att socialt stöd kan fungera som en skyddande faktor för 

utveckling av utbrändhet vid befintlig ångest eller depression. En förklaring till resultatet kan vara 

något som tidigare bekräftats, nämligen att en hög grad av socialt stöd fungerar som en buffert mot 
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stress (Brülde & Fors, 2015; Roohafza et al., 2014). Resultatet stöds också av att socialt stöd kan 

påverka det negativa inflytande som arbetsrelaterad stress har på individen (Ifeagwazi, 2005).  

Resultatet visade vidare att fysisk aktivitet inte var en skyddsfaktor för utvecklingen av 

depression, ångest eller utbrändhet tre år från det första mättillfället. Detta går emot tidigare 

forskning som tyder på att fysisk aktivitet både är hjälpsamt mot och förebygger framförallt 

depression (Bernaards et al., 2006; Brown et al., 2005; Cooney et al., 2013; Rebar et al., 2015; 

Strawbridge et al., 2002), men har även en positiv effekt på utbrändhet (Toker & Biron, 2012;).  

Toker och Biron (2012) fann även effekt på att fysisk aktivitet påverkar utbrändhet. Dock 

gällde både studien av Toker och Biron (2012) samt Bernaards et al. (2006) stillasittande individer 

som blev fysiskt aktiva, medan resultatet var icke-signifikant för de som redan hade en hög grad av 

fysisk aktivitet. Detta kan vara en förklaring till uteblivet resultat i denna uppsats då deltagarna 

klassades som fysiskt aktiva utifrån motionsvanor vid mättillfälle ett.  

Även om den påverkan fysisk aktivitet har på ångest inte är lika beforskad som för depression, 

stödjer tidigare forskning även hypotesen att fysisk aktivitet förebygger ångest (Goodwin, 2003; 

Martinsen, 2008; Rebar et al., 2015), men inte heller den hypotesen får stöd av resultatet i denna 

uppsats. Vad gäller fysisk aktivitet som påverkan på utbrändhet finns idag ingen eller svag evidens 

(Lindwall et al., 2014) även om viss forskning tyder på en korrelation mellan fysisk aktivitet och 

utbrändhet samt en viss preventiv inverkan (Zhou et al., 2016; Wang, 2005). Denna uppsats fann 

dock inget stöd för en sådan påverkan. Att resultatet inte visade något stöd för att fysisk aktivitet 

kan fungera som en skyddsfaktor för utvecklingen av ett tillstånd till ett annat kan bero på 

uppsatsens unika design. Vid en litteraturgenomgång hittades ingen annan studie med en design 

som undersöker hur fysisk aktivitet påverkar utvecklingen från depression, ångest, utbrändhet och 

vice versa.  

Fysisk aktivitet är ett nytt hett ämne och har på den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet 

som behandling av och prevention för psykisk ohälsa. Utifrån tidigare forskning om fysisk aktivitet 

går det att förstå det Socialstyrelsen (2016) skriver om fysisk aktivitet som en möjlighet att både 

behandla och förebygga återinsjuknande i depression, även om inte stöd fanns för detta i denna 

uppsats. Socialstyrelsen (2003) skriver även att psykoedukation om hur fysisk aktivitet påverkar 

välmåendet bör ingå i behandlingen av utmattningssyndrom. Detta även om de poängterar en 

bristande evidens för fysisk aktivitets påverkan på både depression och utmattningssyndrom 

(Socialstyrelsen, 2003, 2016). Det faktum att socialt stöd visade sig ha en inverkan på det psykiska 

måendet, till skillnad från fysisk aktivitet, kan belysa det faktum att andra komponenter som 

påverkar hälsan kan ha kommit i skymundan av fysisk aktivitet. En sådan komponent skulle kunna 

vara den sociala gemenskap som ofta medföljer fysisk aktivitet. En ny studie (Nyström et al., 2017) 

fann ingen skillnad mellan beteendeaktivering och fysisk aktivitet som behandling för depression, 

vilket kan tyda på att aktivitet i sig också är en viktig komponent i fysisk aktivitet för psykiskt 

välmående. Utifrån detta resonemang behövs mer forskning på vilka som är de aktiva 

komponenterna i fysisk aktivitet för psykisk hälsa. 

En svaghet med denna uppsats är att dess generaliserbarhet kan ha påverkats av svarsbortfall 

både vid mättillfälle ett och två. Totalt svarade 40% av deltagarna vid mättillfälle ett och 68,8% av 

de som svarade vid mättillfälle ett svarade vid mättillfälle två. En annan svaghet som kan ha 

påverkat uppsatsens resultat var att vissa grupper var små. Även om antalet deltagare i 

Miljöhälsostudien var relativt många så gjorde stratifieringen för fysisk aktivitet och socialt stöd 

tillsammans med att det utvecklade tillståndet vid mättillfälle två inte fick ha förekommit vid 

mättillfälle ett att den minsta gruppen endast bestod av fyra personer. Detta innebar låg statistisk 

styrka i signifikanstestningen av prevalenserna, vilket i förlängningen kan ha varit en förklarande 

faktor till varför fysisk aktivitet inte fanns vara en signifikant skyddande faktor. Denna låga 

statistiska styrka är något att ta i beaktande även vad gäller de resultat kopplade till socialt stöd 

som var statistiskt signifikanta.  
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Uppsatsen skrevs på färdiginsamlad data, vilket begränsade möjligheterna att få ytterligare 

information om deltagarnas motionsvanor samt upplevda sociala stöd. I Miljöhälsostudiens enkät 

fanns enbart en fråga gällande deltagarnas motionsvanor, vilken var frågan som grad av fysisk 

aktivitet baserades på. Vad motionsvanor är definierades inte i enkäten, vilket resulterade i att 

deltagarna svarat baserat på sin egen definition. Exempelvis kan en deltagare som promenerar i 

rask takt 20 minuter två gånger i veckan både ha skattat sig som fysiskt aktiv eller fysiskt inaktiv, 

beroende på hur just denna deltagare definierar motion och fysisk aktivitet. För framtida liknande 

studier bör därför frågor gällande aktivitetens form och intensitet finnas med, för att få en tydligare 

bild av hur motionen faktiskt ser ut. Vidare operationaliserades begreppet socialt stöd genom 

frågan om deltagarnas civilstånd. Andra studier om socialt stöd har ofta använt färdiga 

skattningsskalor för att ge deltagarna möjlighet att skatta det stöd de får av partners, något som 

inte var möjligt att göra i denna uppsats. 

Sammanfattningsvis framkom i denna uppsats stöd för hypotesen att risken att drabbas av 

depression, ångest eller utbrändhet vid ett givet tillfälle ökar om något av annat av tillståndet 

förelåg tre år tidigare. Det framkom också stöd för hypotesen att socialt stöd är skyddande faktor 

mot utveckling av utbrändhet från både ångest och depression samt en skyddande faktor mot 

utveckling av depression om ångest förelåg tre år tidigare. Vad gäller fysisk aktivitet hittades inget 

stöd för att det skulle minska risken för att ett av tillstånden utvecklas till något annat. Fysisk 

aktivitet är ett nytt forskningsområde där fler studier behövs och studier av hur sociala aspekter av 

fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan är av extra intresse. För vidare studier är det också 

intressant att ta fysisk aktivitet vid mättillfälle två i beaktande för att undersöka hur förändring i 

fysisk aktivitet påverkar risken att utveckla psykisk ohälsa.  
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