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ORSAKSSAMBAND MELLAN MODERN HÄLSOORO, ÅNGEST- OCH DEPRESSIVA 
SYMPTOM MED FYSISK AKTIVITET SOM MODERERANDE FAKTOR 

 
Mathilda Enghage och Frida Lindgren 

 
Extensiv oro kan leda till kliniskt lidande som tar sig i uttryck i ångest- och depressiva symptom på vilka fysisk 
aktivitet har en reducerande effekt. Oro för konsekvenser av det moderna samhället, modern hälsooro (MHO), har 
inte tidigare studerats i relation till ångest-, depressiva symptom och fysisk aktivitet med longitudinell data. Syftet 
med studien var att undersöka samtida och prediktiva samband mellan MHO, ångest- och depressiva symptom samt 
fysisk aktivitet som modererande faktor. Data, stratifierad för kön och ålder, inhämtades ifrån den enkätbaserade 
Miljöhälsostudien i Västerbotten. Urvalsgruppen utgjordes av 2306 individer som svarade både vid baseline och 
uppföljningen efter 3 år. Data analyserades genom hierarkiska multipla regressionsanalyser. Resultaten visade att 
MHO har ett samtida och predicerande samband med ångest- och depressiva symptom och att fysisk aktivitet då har 
en modererande effekt. Resultat visade även för det omvända samtida sambandet för ångest- men inte för depressiva 
symptom. Varken ångest- eller depressiva symptom visade sig vara prediktorer för MHO. Fysisk aktivitet hade i 
dessa samband ingen modererande effekt. Den förklarade variansen var låg för samtliga påvisade samband. 
Resultaten bör därmed dras till nytta av ur ett folkhälsoperspektiv, som uppslag för vidare studier och i mindre 
utsträckning kliniska sammanhang.  
 
Extensive worry can cause clinical suffering such as anxiety- and depressive symptoms, which are reduced 
by physical activity. Worries about negative consequences of modern society, modern health worries (MHW), has 
not yet been studied in the context of anxiety-, depressive symptoms and physical activity in a longitudinal 
perspective. The purpose of this study was to investigate concurrent and predictive associations between MHW, 
anxiety- and depressive symptoms. Psychical activity was entered as a moderating factor. The data, stratified by sex 
and age, were gathered from the survey-based Västerbotten Environmental Health Study. The sample included 2306 
individuals who responded at baseline and at three-year follow up. To analyse the data, hierarchical multiple 
regression analyses were used. The results showed that MHW are associated with and predicts anxiety- and 
depressive symptoms, and that physical activity has a moderating effect on these associations. The results also 
confirmed the opposite concurrent association between MHW and anxiety- but not with depressive symptoms. 
Neither anxiety- nor depressive symptoms were found to be predictors of MHW. Physical activity had no 
moderating effect on those associations. The explained variances for all significant associations were low. The 
results therefore can be useful for public health purposes, stand as an implication for future research and should to a 
lesser extent be used in a clinical context.   
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Vissa människor upplever sällan oro. Andra har en benägenhet att oroa sig ofta och tenderar att 
se faror överallt. Icke-patologisk oro är en konstruktiv problemlösningsprocess. Oron kan bli 
patologisk då processen hindras eller hotas av en kognitiv eller känslomässig benägenhet för 
exempelvis ångest, negativa tankar och katastroftänkande (Davey & Tallis, 1994). Oro är 
negativt laddade kedjor av tankar som är svåra att kontrollera. När en benägenhet att oroa sig 
dominerar en individs liv kan det på sikt leda till kliniskt lidande och nedsatta funktioner inom 
flera områden (American Psychiatric Association, 2014). 
  
Vanliga besvär vid oro, utöver de ständigt närvarande orostankarna, är värk, sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter och pessimism (Herlofson, 2014). Att orostriggern (det som orsakar 
oron) uppfattas som okontrollerbar är en förutsättning för långvarig oro (Brosschot, Gerin, & 
Thayer, 2006). Individuella faktorer så som huruvida individen upplever sig ha ett behov av 
kontroll, förlägger kontrollen inom eller utanför sig själv och förtroendet för den egna 
problemlösningsförmågan styr denna uppfattning. Faktorerna påverkar tendens till och nivå av 
oro (Brosschot et al., 2006; Gebhardt & Brosschot, 2002). Långvarig oro kan leda till 
sjukdomsalstrande tillstånd och i förlängningen orsaka somatiska sjukdomar, exempelvis hjärt- 
och kärlsjukdom och en psykiatrisk komplikation kan vara depression (Brosschot et al., 2006). 
Utvecklingen av en depression är sammankopplat med upplevd kontrollförlust och på vilket sätt 
individen förstår och förklarar händelser i livet (Peterson & Seligman, 1984).  

En önskan om att överlämna kontroll till andra korrelerar positivt med drag av ångest, depression 
och oro (Gebhardt & Brosschot, 2002). Att ta ett personligt ansvar och därmed kontroll över sin 
egen hälsa är något som anses vara tätt sammankopplat med ett gott modernt medborgarskap. 
Många söker kunskap om hur det ska gå till och media är medskapande genom att extensivt 
täcka hälsofrågor i form av råd och berättelser riktade till individen (Crawford, 2006). Det finns 
anledning att tro att orostriggerns faktiska och inte bara upplevda kontrollerbarhet bidrar till nivå 
och frekvens av oro. Ur ett folkhälsoperspektiv är det relevant att undersöka hur oro påverkar 
människors hälsa och vad som orsakar den. Ett sätt att göra detta, är att undersöka faktorer som 
kan ha samband med modern hälsooro (MHO). 

Flera studier har visat att en stor andel människor är oroliga för sin hälsa med anledning av 
effekterna av vår moderna tid (Bailer, Witthöft, & Rist, 2008). MHO definieras som en upplevd 
risk för den personliga hälsan genom teknologiska förändringar och kännetecken av det moderna 
livet (Bailer et al., 2008). Utvecklingen av ny teknologi och nya samhällsstrukturer har tidigare 
under den moderna historien hävdats orsaka medicinska och psykiatriska diagnoser (Petrie & 
Wessely, 2002). Under senare år har en acceleration av modern utveckling skett inom fler 
områden än vad det går att finna i vår historiebeskrivning (Petrie & Wessely, 2002). 
Konsekvenser av modern utveckling i kombination med ett klimat där människor i allt högre 
grad misstror vetenskaplig evidens, delvis på grund av massmedias rapportering (Koeteles & 
Simor, 2014b), är i hög grad ett icke-beforskat område (Petrie & Wessely, 2002). MHO tycks 
förändra sättet på vilket människor tolkar somatisk information och underminerar uppfattningen 
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om den personliga hälsan (Bailer et al., 2008). MHO påverkar användandet av vårdinstanser och 
individer med hög grad av MHO uppsöker mer frekvent vård, såväl traditionell som alternativ-
medicinsk (Andersen & Jensen, 2012; Bailer et al., 2008). Forskning inom området anses ha hög 
relevans för att förstå och förklara hur patienter använder sjukvården (Petrie & Wessley, 2002). 
De negativa konsekvenserna oro av generell karaktär får för den somatiska och psykiska hälsan 
är enligt Brosschot et al. (2006) beroende av en kvarvarande mental representation av 
orostriggern. Individer med hög nivå av MHO riskerar, med tanke på dagliga påminnelser av 
orostriggers, att upprätthålla en sådan mental representation under hela sitt moderna liv. Det är 
av vikt att undersöka MHO då faktorerna som ingår i denna oro-attribuering subjektivt och 
objektivt är svåra att kontrollera för individen. 
  
Sett till de studier som finns publicerade är MHO som forskningsområde tämligen nytt. 
Begreppet introducerades i en artikel som publicerades år 2001 av Petrie et al. När MHO 
undersöks används självskattningsformuläret Modern Health Worries Scale (MHWS). Att studera 
MHO inom ramen för forskning inom psykologi är intressant då det har kopplats samman med 
olika uttryck för psykiskt lidande. MHO är exempelvis associerat med depression och somatiska 
symptom (Rief et al,. 2012), somatosensorisk förstärkning (Koetels, Szemerszky, Freyler, & 
Bardos, 2011), hälsoångest hos både ungdomar (Freyler, Zita, Koeteles, Kökönyei, & Bárdos, 
2013) och vuxna (Koeteles & Simor, 2014a) samt idiopatisk miljöintolerans och somatoform 
störning (Bailer et al., 2008). De flesta av studierna som har publicerats hittills inom området är 
av tvärsektionell design och forskare har föreslagit experimentella och longitudinella studier för 
framtida forskning för att finna orsakssamband (Koeteles, Barany, Varsanyi, & Bardos, 2012; 
Rief et al., 2012).  
  
I en stor studie då förekomsten av MHO skattades, uppgav hela 94% att de känner MHO (Rief et 
al., 2012). Undersökningar har visat att 12-35% av populationen i industriländer lider av ångest- 
och/eller depressionssymptom (Rebar et al., 2015). MHO, ångest- och depressiva symptom är 
således vanligt förekommande idag, och tillstånden tycks vara sammankopplade med varandra. 
Ångest- och depressiva symptom är av olika allvarlighetsgrad. Då symptomen är av mild grad 
minskar sannolikheten för att bli behandlad. Det kan leda till försämrad funktion och symptomen 
kan utvecklas till kliniska ångest- eller depressionsdiagnoser (Rebar et al., 2015). Enligt 
Brosschot et al. (2006) är upplevd långvarig oro ett huvudelement i såväl ångest som depressiva 
tillstånd. Ett arbete för att förebygga dessa diagnoser motiverar ett utforskande av faktorer som 
tidigt i utvecklingen kan predicera ångest och depression. Individer med oro av generell karaktär, 
MHO och ångest- och/eller depressiva symptom söker i stor utsträckning till vården och vanligen 
med anledning av somatiska besvär (Herlofson, 2014; McGrady & Moss, 2013; SBU, 2005). 
  
Ångest kan förstås med hjälp av olika teorier. Frederickson (2013) menar att ångest fungerar som 
en psykologisk signal på att en förnimmelse som kommer inifrån, ofta en känsla, och utgör ett 
subjektivt hot. Så som rädsla mobiliserar kroppen att fysiskt ta skydd, mobiliserar ångest 



   6 

psykologiska skydd mot detta hot. Ångesten tar sig i uttryck och upplevs i form av fysiologiska 
reaktioner (Frederickson, 2013). Symptomen kan vara hjärtklappning, muskelspändhet, 
svettningar, skakningar, illamående, yrsel, domningar, overklighetskänslor, dödsskräck, 
bröstsmärta eller stickningar i händer och fötter (Herlofson, 2014; McGrady & Moss, 2013; 
Frederickson, 2013). Ångest karaktäriseras av olika former av maladaptiv andning (så som snabb 
andning, ytlig andning och att hålla andan) vilket förstärker och upprätthåller den (McGrady & 
Moss, 2013). Kroppsliga sjukdomar som t ex hjärtbesvär, magproblem, förhöjda blodfetter och 
astma är vanligare hos patienter med ångestsyndrom än hos normalbefolkningen (SBU, 2005). 
Om ångest påverkar individens försvarsreaktioner och gör denne mer uppmärksam på hot tänker 
vi oss att graden av MHO kan öka till följd av detta. Vidare tänker vi oss även omvänt; att hög 
grad av MHO, som får näring av orostriggers från omgivningen dagligen, kan leda till ökad grad 
av ångestsymptom.  

Typiskt för ett depressivt tillstånd är trötthet, irritabilitet och en känsla av hopplöshet (McGrady 
& Moss, 2013). Ett minskat känslomässigt engagemang kan föreligga, vilket visar sig som en 
känsla av tomhet, likgiltighet och/eller apati (Herlofson, 2014). Ett depressivt tankeinnehåll ger 
en pessimistisk bild av den egna livshistorien, det pågående nuet och framtiden. 
Koncentrationssvårigheter, förändringar i aptit eller sömn samt allmän kraftlöshet är också 
karaktäristiskt. En sjukdomskänsla kan uppstå med upplevda kroppsliga symptom, så som värk, 
tryck över bröstet, andningssvårigheter och svaghetskänsla. Mer allvarliga symptom är livsleda, 
dödstankar och tankar på att ta livet av sig (Herlofson, 2014). Likväl som att pessimism, som är 
ett inslag i oro av generell karaktär och troligtvis även i MHO, kan ge komplikationer i form av 
depressiva symptom tänker vi oss omvänt; att den pessimism och den uppmärksamhet på 
negativa aspekter av livet, som följer depressiva symptom, kan tänkas leda till MHO. 
  
Utöver ohälsa kan MHO framkalla hälsosamma beteenden och ökar på så sätt känslan av 
upplevd kontroll över orossymptomen (Koeteles & Simor, 2014b). Ett sådant hälsofrämjande 
beteende kan vara fysisk aktivitet. Den potentiella effekten av fysisk aktivitet för att lindra 
negativa hälsokonsekvenser och för att förebygga psykisk ohälsa har diskuterats sedan 1980-talet 
(Lindwall, Gerber, Jonsdottir, Börjesson, & Ahlborg, 2014). Eftersom en stor andel människor 
upplever ångest- eller depressiva symtom har intresse vuxit för att undersöka fysisk aktivitet som 
symptomreducerande faktor, inte bara i kliniska grupper (McGrady & Moss, 2013; Rebar et al., 
2015). Fysisk aktivitet verkar ha en mellanstor reducerande effekt på depressiva symptom, och 
en liten reducerande effekt på ångestsymptom. Effekten är signifikant även vid små ökningar och 
efter kort tid av fysisk aktivitet (Rebar et al., 2015; Teychenne, Ball, & Salmon, 2008). I en 
publikation av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering rekommenderas fysisk 
aktivitet för patienter med depressiva symptom (SBU, 2013). 
  
Utifrån den forskning som presenterats är det troligt att fysisk aktivitet påverkar grad av ångest-, 
depressiva symptom och möjligen även MHO. Att undersöka huruvida fysisk aktivitet är en 
modererande faktor för eventuella samband mellan MHO, ångest- och depressiva symptom är av 
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vikt ur ett folkhälsoperspektiv och ett arbete för att förebygga psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet 
kan påverkas av hälso- och sjukvården. Flera studier vittnar om ett extensivt pågående arbete 
med sådana metoder (Gagliardi, Faulkner, Ciliska, & Hicks, 2015; Gulliford, Charlton, Bhattarai, 
Charlton, & Rudisill, 2014). 
  
Vi tänker oss att ångest- och depressiva tillstånd ger symptom som individen vill förstå eller 
förklara, exempelvis genom att attribuera dem till faktorer i miljön, faktorer som individen då får 
anledning att oroa sig för. Genom att undersöka faktorer som kan predicera psykisk ohälsa och 
hitta faktorer som kan förändra styrkan i prediktionen kan förståelsen för symptom bli bättre, och 
förebyggandet eller behandlingen mer effektiv. Syftet med den här studien var att undersöka om 
MHO korrelerar med grad av ångest- och/eller depressiva symptom och omvänt. Detta genom att 
undersöka både samtida och prediktiva samband. Hypoteser formulerades med stöd av forskning 
som visar att oro tycks påverka dessa symptom och omvänt. Vidare syftade studien till att 
undersöka fysisk aktivitet som modererande faktor. Ett synliggörande av den fysiska aktivitetens 
förändrande effekt är användbart så väl i sjukvård som friskvård och ger viktig information ur ett 
folkhälsoperspektiv. Hypoteserna var att (1) grad av MHO är positivt associerat med grad av 
ångest- och depressiva symptom, (2) grad av MHO predicerar efter tre år positivt grad av ångest- 
och depressiva symptom, (3) grad av ångest- och depressiva symptom predicerar efter tre år 
positivt grad av MHO, och (4) fysisk aktivitet är en moderande faktor som påverkar dessa 
samband. 
  

Metod 
Deltagare 
Data som användes i denna studie inhämtades från Miljöhälsostudien i Västerbotten (Palmquist, 
Claeson, Neely, Stenberg, & Nordin, 2014). Miljöhälsostudien är en longitudinell enkätbaserad 
befolkningsstudie där urvalet är stratifierat för ålder och kön och randomiserat från 
folkbokföringsregistret. Utifrån ålder och könsfördelning liknar Västerbottens population den 
svenska (Statistics Sweden, 2016). Den första insamlingen, tillfälle ett (T1), gjordes år 2010 då 
enkäten skickades ut till 8520 västerbottningar, av vilka 3406 individer (40%) valde att delta. År 
2013 gjordes en uppföljande insamling, tillfälle två (T2), då enkäten återigen skickades ut till de 
3181 individer som deltagit vid T1, och som vid T2 fortfarande levde och var mantalsskrivna i 
Västerbotten, varav 2336 individer (73.4%) valde att delta. Detta motsvarar 27% av det 
ursprungliga urvalet. I denna studie inkluderades svaranden som besvarat enkäten vid både T1 
och T2. De som inte uppgett frekvens av motionstillfällen exkluderades, vilket var 30 individer 
(1.3%) av de svarande vid T2. Data för denna studie utgörs således av 2306 västerbottningar som 
har svarat på enkäten vid både T1 och T2.  
 
I enkäten inkluderades frågor om demografi och livsstil som fortsatt går under benämningen 
demografisk data i denna studie. Vår urvalsgrupp inkluderade 1289 kvinnor (55.9%) i åldrarna 
18-79 år (M=54, SD=15.5). Femhundraåttiofem (25.4%) av de svarande hade 
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grundskoleutbildning, 755 (32.7%) hade gymnasieutbildning och 953 (41.3%) hade 
högskoleutbildning. Vidare var 1779 (77.1%) “gifta eller samboende”. Trettio (1.3%) 
konsumerade alkohol “4 gånger i veckan eller mer”, 295 (12.8%) “2-3 gånger i veckan”, 954 
(41.4%) “2-4 gånger i månaden” och 637 (27.6%) “en gång i månaden eller mer sällan”. 
  
Mätinstrument 
För att mäta MHO användes formuläret MHWS. Instrumentet består av 25 item och innefattar 
fyra skalor: modifierad mat (tainted food), miljöföroreningar (enviromental pollution), giftiga 
åtgärder (toxic interventions) och strålning (radiation). Svarsalternativen är konstruerade utifrån 
en femgradig Likertskala, från “Ingen oro” till “Extrem oro”. Svarsalternativen 1-5 utgörs av 
“Inte alls”, “Lite”, “Tämligen”, “Mycket” och “Extremt”. Högre poäng motsvarar en högre grad 
av MHO. Enligt reliabilitets- och valideringsstudier har instrumentet visat sig ha en utmärkt 
intern konsistens (Petrie et al., 2001) vilket konfirmerades av våra analyser. Cronbach α var 
utmärkt vid T1/T2, α = .96/.96. Den svenska versionen av MHWS har visat sig ha en 
tillfredställande konvergent validitet, och fyrfaktorstrukturen har konfirmerats, vilket är i linje 
med originalversionen (Palmquist, Petrie, & Nordin, under utgivning). I denna studie användes 
totalpoängen för MHWS, summan av alla 25 item, vid de statistiska beräkningarna. 
  
För att mäta ångest- och depressiva symptom användes formuläret Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADS). HADS är ett instrument som är konstruerat för att kliniker ska kunna 
se tidiga indikationer på psykiatriska diagnoser med hjälp av självskattning av kognitiva och 
emotionella aspekter (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997). Skalan består av två separata 
subskalor, “Anxiety” (HADS-A) och “Depression” (HADS-D), med sju item vardera. 
Svarsalternativen är uppdelade på en fyrgradig Likertskala och benämns olika för vardera item. 
Exempel på svarsalternativ är “Inte alls”, “Av och till”, “Ofta”, “Mestadels”, “Nästan inte alls”, 
“Lika ofta som tidigare” och de översätts till poängen 0-3 där 0 innebär låg och 3 hög skattning 
av symptom. Genom summering av poängen från de två olika skalorna avläses huruvida den 
svarande ligger inom spannet “Normalt” (0-7), “Mild ångest/depression” (8-10), “Måttlig 
ångest/depression” (11-14) eller  “Svår ångest/depression” (≥ 15) på HADS-A/HADS-D (Pfizser 
Medica, u.å.). Cronbachs alfa vid T1/T2 var α = .84/.85 för HADS-A och α = .83/.84 för HADS-
D, vilka kan anses representera god intern konsistens. Det går i linje med tidigare resultat från 
valideringsstudier med reliabilitetsmått (Roberts, Fletcher & Merrick, 2014; Bjelland, Dahl, 
Haug, & Neckelmann, 2002). Faktorstrukturen för skalan har uppmätts vara stark (Lisspers et al., 
1997).  
 
En del av enkäten bestod av bakgrundsfrågor och där ingick frågan “Hur mycket motionerar 
du?”. Svarsalternativen var “En gång i månaden eller mer sällan”, “2-4 gånger i månaden”, “2-3 
gånger i veckan” och “Fler än 3 gånger i veckan”. Denna fråga låg till grund för den data som 
samlades in för att undersöka fysisk aktivitet som modererande faktor.   
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Procedur 
Under mars och april, 2010 och 2013, skickades enkäten ut via post. Instruktioner och 
information om studiens syfte, frivilligt deltagande och anonymitet bifogades i kuvertet. De som 
inte besvarade enkäten fick en påminnelse efter tre veckor och efter ytterligare tre veckor. 
Miljöhälsostudien är godkänd av den Regionala etikprövningsnämnden i Umeå (Dnr 09-171M). 
 
Statistiska analyser 
SPSS Statistics 21 användes för samtliga statistiska analyser (IBM Corporation, New York). 
Signifikansnivån för alla statistiska beräkningar sattes till α < .05 och α = .05-.10 ansågs vara en 
tendens till signifikans. Andelen saknad data, angiven i procent, vid T1/T2 var för MHWS 
1.5/1.8, för HADS-A 1.3/1.5 och för HADS-D 1.3/1.8. För att ersätta saknad data för 
enkätinstrumenten användes multipel imputation med Markov Chain Monte Carlo-metoden 
varefter analyser på hela materialet kunde genomföras. Fem imputerade dataset skapades och 
medelvärdena i dessa bildade poolade värden som användes i analyserna. 
  
Inledningsvis gjordes korrelationsanalyser mellan variablerna MHO, ångestsymtom, depressiva 
symptom och fysisk aktivitet för vardera T1 och T2 för att ge en övergripande beskrivning av 
huruvida dessa huvudvariabler är relaterade till varandra. För korrelationsanalyserna som 
inkluderade variabeln fysisk aktivitet användes Spearman korrelationskoefficient, och för övriga 
korrelationsanalyser användes Pearsons korrelationskoefficient. Beträffande demografiska 
faktorer som kunde tänkas ha en inverkan på MHO, ångest- och depressiva symptom samt fysisk 
aktivitet gjordes analyser med Spearman, separat för T1 och T2. 
 
För att undersöka frågeställningarna huruvida variablerna ångest- och depressionssymptom 
predicerar MHO samt de omvända prediktiva sambandet användes hierarkisk multipel 
regressionsanalys. För att undersöka den modererande effekten av fysisk aktivitet skapades en 
interaktionsvariabel genom att multiplicera frekvens av motionstillfällen med grad av MHO, 
ångest- eller depressiva symptom. När resultaten redovisas benämns denna modererande variabel 
som fysisk aktivitet. Då våra frågeställningar rör faktorerna MHO, ångest- och 
depressionssymptom och fysisk aktivitet som modererande variabel var det utifrån dessa 
variabler som ordningen i hierarkierna bestämdes. Detta resulterade i två olika hierarkier per 
samband. Analyserna gjordes för att undersöka sambanden vid samma tillfälle, T1, och för att 
undersöka prediktioner mellan T1 och T2.   
 

Resultat 
Tabell 1 visar korrelationskoefficienter mellan huvudvariablerna. Alla sex parvisa samband är 
signifikanta för både T1 och T2 (p < .046). 
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Tabell 1. Korrelationer T1/T2 
	
	

	
Modern	hälsooro	

	
Ångestsymptom	

	
Depressiva	symptom	

	
Ångestsymptom	

	
.147	(<.001)/	
.138	(<.001)	

	
_	
	

	
_	
	

	
Depressiva	symptom	

	
.098	(<.001)/	
.086	(<.001)	

	
.671	(<.001)/	
.700	(<.001)	

	
_	

	
Fysisk	aktivitet*	

	
.082	(<.001)/	
.054	(.010)	

	
-.042	(.045)/	
-.052	(.013)	

	
-.101	(<.001)/	
-.080	(<.001)	

Notering. *Spearman korrelationskoefficient. Övriga resultat med Pearson korrelationskoefficient. Signifikansnivå 
angiven inom parentes.  

 
De fem demografiska variablerna i Tabell 2 korrelerar signifikant med minst en av de fyra 
hälsorelaterade faktorerna som rör hypoteserna vid T1 och/eller T2, vilket överensstämmer med 
tidigare forskning (Statens folkhälsoinstitut, 2009; SBU, 2005; Klose & Jacobi, 2004; Malmgren, 
Ljungdahl, & Bremberg 2008). De fem variablerna inkluderades därför i de hierarkiska multipla 
regressionsanalyserna. Poängen i urvalsgruppen vid T1/T2 sträcker sig från 25/25 till 119/119 
(M = 60.91/61.20) för MHO, från 0/0 till 21/21 (M = 4.17/4.09) för ångestsymptom, från 0/0 till 
20/21 (M = 2.95/2.99) för depressiva symptom och från 1/1 till 4/4 (M = 2.87/2.89) för fysisk 
aktivitet. 
 
 Tabell 2. Spearman korrelationskoefficienter vid T1/ T2  
	 	

Modern	hälsooro	
	

Ångest-symptom	
	

Depressiva	
symptom	

	
Fysisk	aktivitet	

	
Ålder	

	
.175***/.177***	

	

	
-.163***/-.115***	

	

	
.001/.020	

	
.206***/.122***	

Kön	 -.139***/-.125***	
	

-.141***/.126***	 .033/.006	 -.133***/-.082***	

Civilstånd	 .033/-.004	 -.050*/-.042*	
	

-.059**/-.055**	 .000/.016	

Utbildning	 -.065**/-.071***	
	

.059**/.030	 -.056**/-.066**	 -.038/-.009	

Alkohol-
konsumtion	

-.067***/-.044*	 -.033/-.024	 -.087***/-.066***	 .016/.008	

Notering. Signifikansnivåer: *p < .05, **p < .01, ***p < .001 
	
Samtida samband 
Tabell 3 visar resultat från hierarkiska multipla regressionsanalyser som undersöker huruvida 
MHO är associerat med ångest- och depressiva symptom vid samma mättillfälle, T1. MHO är 
signifikant associerat med ångestsymptom med förklarad varians om 2.2% (p < .001) och efter 
kontroll för variablerna demografisk data och fysisk aktivitet är den förklarade variansen 2.0% (p 
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< .001). Fysisk aktivitet har en signifikant modererande effekt (p < .001) med förklarad varians 
om 0.7% på sambandet mellan MHO och ångestsymptom efter kontroll av demografiska data. 
Efter kontroll av variabeln MHO minskar den förklarade variansen av fysisk aktivitet som 
modererande faktor (0.1%), och visar på en tendens (p = .071) till modererande effekt.   
 
MHO är vidare signifikant associerat med depressiva symptom med förklarad varians om 0.8% 
(p < .001) och med förklarad varians om 1.8% (p < .001) efter kontroll för demografisk data 
samt fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har ingen signifikant modererande effekt på sambandet 
mellan MHO och depressiva symptom (R 2 = .00, p = .907) då demografisk data har kontrollerats 
för. Efter att variabeln MHO har kontrollerats för ökar den förklarade variansen för fysisk 
aktivitet som modererande faktor till 0.9% vilket är signifikant (p < .001). 
 
Tabell 3.  Hierarkiska multipla regressionsanalyser för samtida samband vid T1. Till vänster/höger om skiljetecknet 
redovisas resultat för ångest-/depressiva symptom vid T1 som beroende variabel. För samtliga analyser är modern 
hälsooro vid T1 oberoende variabel. I den övre delen presenteras resultaten av analyserna i följande ordning: 
modern hälsooro, demografisk data samt fysisk aktivitet. I den nedre delen presenteras resultaten av analyserna i 
följande ordning: demografisk data, fysisk aktivitet samt modern hälsooro. 

 
 
Tabell 4 visar resultat från hierarkiska multipla regressionsanalyser som undersöker om ångest- 
och depressiva symptom är associerat med MHO vid samma mättillfälle, T1. Utöver de samband 
som redan kommenterats visar analysen att ångestsymptom är signifikant associerat med MHO 
(p = .023) och utgör 0.2% av den förklarade variansen efter kontroll för demografisk data och 

 

Notering. R2 = förklarad varians; β = regressionskoefficient. *Modererande variabel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Korrelation  Koefficient 

Samtida variabel Ökande R2 Kumulativ R2  P  β P 

Steg 1 
    Modern hälsooro  

.022/.008 .022/.008  <.001/<.001  
 

.15/.09 <.001/<.001 

Steg 2 
    Demografisk data 
         Kön 
         Ålder 
         Utbildning 
         Civilstånd 
         Alkoholkonsumtion 

.049/.015 .071/.023  <.001/<.001  
 
 
 
 

 
 

-.09/.04 
-.18/-.05 
-.01/-.03 
-.05/-.06 
-.01/-.07 

!
!

<.001/.096 
<.001/.054 
.667/.187 
.025/.002 
.510/.001 

Steg 3 
     Fysisk aktivitet*   

.001/.009 .072/.032  .071/<.001  -.05/-.14 .071/<.001 

Steg1 
    Demografisk data  
        Kön 
        Ålder 
        Utbildning 
        Civilstånd 
        Alkoholkonsumtion 

 
.045/.014 

 
.045/.014 

 
 

 
<.001/<.001 

  
 

-.12/.02 
-.15/-.03 
-.01/-.03 
-.04/-.06 
-.02/-.08 

 
 

<.001/.350 
<.001/.244 
.607/.171 
.043/.004 

.289/<.001 

Steg 2 
    Fysisk aktivitet* 

.007/.000 .053/.014  <.001/.907  .09/-.00 <.001/.998 

Steg 3 
    Modern hälsooro  

.020/.018 .072/.032  <.001/<.001  .20/.20 <.001/<.001 
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fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är en signifikant modererande faktor (p < .001) med förklarad 
varians om 2.5% efter kontroll för demografisk data. Efter kontroll av ångestsymptom tenderar 
fysisk aktivitet att ha modererande effekt med förklarad varians om 0.1% (p = .059). 
  
Utöver de samband som redan har kommenterats gällande depressiva symptom och MHO visar 
analysen, efter kontroll för demografisk data och fysisk aktivitet, att den förklarade variansen 
minskar till 0.0% (p = .528). Fysisk aktivitet har en signifikant modererande effekt (p < .001) 
med 1.0% förklarad varians efter kontroll för demografisk data. Efter ytterligare kontroll för 
depressiva symptom tenderar fysisk aktivitet att ha en modererande effekt (p = .059) med 
förklarad varians om 0.1%. 
 
Tabell 4. Hierarkiska multipla regressionsanalyser för samtida samband vid T1. Till vänster/höger om skiljetecknet 
redovisas resultat för ångest-/depressiva symptom vid T1 som oberoende variabel. För samtliga analyser är modern 
hälsooro vid T1 beroende variabel. I den övre delen presenteras resultaten av analyserna stegvis i följande ordning: 
ångest-/depressiva symptom, demografisk data samt fysisk aktivitet. I den nedre delen presenteras resultaten av 
analyserna i  följande ordning: demografisk data, fysisk aktivitet samt ångest-/depressiva symptom. 

 
 
Prediktiva samband 
Tabell 5 visar resultat från hierarkiska multipla regressionsanalyser med MHO som predicerande 
variabel. MHO predicerar 0.8% av variansen i ångestsymptom utan kontroll för demografisk data 

 

Notering. R2 = förklarad varians; β = regressionskoefficient. *Modererande variabel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Korrelation  Koefficient 

Samtida variabel Ökande R2 Kumulativ R2  P  β P 

Steg 1 
    Ångest-/ 
    Depressiva symptom  

.022/.008 .022/.008  
 

<.001/<.001  
 

.15/.09 <.001/<.001 

Steg 2 
   Demografisk data  
       Kön 
       Ålder 
       Utbildning 
       Civilstånd 
       Alkoholkonsumtion 

.064/.061 
 

.086/.069 
 

 <.001/<.001!
 

 
 
 
 
 

 
 

-.14/-.17 
.21/.19 

-.01/-.01 
.03/.03 

-.05/-.05 

!
!

<.001/<.001 
<.001/<.001 

.64/0.68 
.14/.16 

.02/0.03 

Steg 3  
   Fysisk aktivitet* 

.001/.001 .087/.070  .059/.059  .08/.08 .06/.06 

Steg 1 
   Demografisk data  
       Kön 
       Ålder 
       Utbildning 
       Civilstånd 
       Alkoholkonsumtion 

.060/.060 .060/.060  <.001/<.001   
 

-.16/-.16 
.18/.18 

-.01/-.01 
.02/.02 

-.05/-.05 

 
 

<.001/<.001 
<.001/<.001 

.585/.585 

.257/.257 

.013/.013 

Steg 2 
    Fysisk aktivitet* 

.025/.010 .085/.071  <.001/<.001  .16/.10 
 

<.001/<.001 
 

Steg 3 
    Ångest-/ 
    Depressiva symptom  

.002/.000 .087/.071  .023/.528  .10/.03 .023/.528 
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och fysisk aktivitet (p < .001). MHO predicerar fortsatt en signifikant andel (1.0%, p < .001) av 
variansen i ångestsymptom efter kontroll för demografisk data och fysisk aktivitet. Fysisk 
aktivitet är en signifikant modererande faktor (p = .033) med förklarad varians om 0.2% då 
MHO predicerar ångestsymptom efter kontroll för demografisk data. Efter kontroll för MHO 
minskar den förklarade variansen för fysisk aktivitet som modererande faktor (0.1%), en tendens 
till prediktivt samband (p = .077). Vi kan konstatera att förklarad varians av fysisk aktivitet som 
modererande variabel minskar efter kontroll för MHO och demografisk data. 
  
Vidare tenderar MHO att predicera depressiva symptom (p = .058) och utgör 0.2% av den 
förklarade variansen utan kontroll för demografisk data och fysisk aktivitet. MHO predicerar 
signifikant depressiva symptom (p = .009) och utgör 1.3% av den förklarade variansen efter 
kontroll för demografisk data och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är inte en modererande faktor 
(R2 = .000, p = .879) efter kontroll för demografisk data. Efter ytterligare kontroll för variabeln 
MHO finns en tendens (p = .070) att fysisk aktivitet har en modererande effekt och förklarar 
0.2% av variansen. Vi kan konstatera att fysisk aktivitets förklarande värde ökar efter kontroll för 
MHO och demografisk data. 
 
Tabell 5. Hierarkiska multipla regressionsanalyser för prediktiva samband vid T2. Till vänster/höger om 
skiljetecknet redovisas resultat för ångest-/ depressiva symptom som beroende variabel vid T2. För samtliga 
analyser är modern hälsooro vid T1 oberoende variabel. I den övre delen presenteras resultaten av analyserna 
stegvis i följande ordning: modern hälsooro, demografisk data samt fysisk aktivitet. I den nedre delen presenteras 
resultaten av analyserna stegvis i följande ordning: demografisk data, fysisk aktivitet samt modern hälsooro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Korrelation  Koefficient 

Predicerande variabel Ökande R2 Kumulativ R2  P  β P 

Steg 1 
   Modern hälsooro  

.008/.002 
 

.008/.002  <.001/.058!  .09/.04 <.001/.059 

Steg 2 
  Demografisk data  
       Kön 
       Ålder 
       Utbildning 
       Civilstånd 
       Alkoholkonsumtion 

.041/.010 .049/.011  <.001/<.001!   
 

-.10/.00 
-.17/-.05 
-.04/-.05 
-.05/-.05 
.01/-.04 

!
!

<.001/.943 
<.001/.056 
.100/.025 
.023/.016 

.774/.048 
Steg 3 
  Fysisk aktivitet*  

.001/.002 .050/.013  .077/.070!  -.05/-.06 .077/.071 
 

Steg 1 
 Demografisk data  
      Kön 
      Ålder 
      Utbildning 
      Civilstånd 
      Alkoholkonsumtion 

.039/.010 .039/.100 
 
 

 <.001/<.001   
 

-.12/-.01 
-.15/-.04 
-.04/-.05 
-.05/-.05 
.00/-.05 

!
!

<.001/.799 
<.001/.108 
.090/.023 
.032/.018 
.975/.038 

Steg 2 
  Fysisk aktivitet*  

.002/.000 .041/.010 
 

 .033/.879  .05/.00 .033/.934 

Steg 3 
   Modern hälsooro  

.010/.013 .050/.023  <.001/.009  .14/.08 <.001/.009 

Notering. R2 = förklarad varians; β = regressionskoefficient. *Modererande variabel  
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Tabell 6 visar resultat från hierarkiska multipla regressionsanalyser med ångest- och depressiva 
symptom som predicerande variabler. Ångestsymptom predicerar 1.1% av variansen i MHO utan 
kontroll för demografisk data och fysisk aktivitet (p < .001). Ångestsymptom tenderar att 
predicera MHO (p = .069) och utgör 0.1% av den förklarade variansen efter kontroll för 
demografisk data och fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är en signifikant modererande faktor (p < 
.001) med förklarad varians om 1.3% efter kontroll för demografisk data. Efter ytterligare 
kontroll för variabeln ångestsymptom har fysisk aktivitet ingen modererande effekt (R2 = .001, p 
= .252). 
  
Depressiva symptom predicerar signifikant (p < .001) MHO och förklarar 0.4% av variansen då 
demografisk data och fysisk aktivitet inte är kontrollerat för. Depressiva symptom predicerar inte 
MHO signifikant (R2 = .000, p = .478) efter kontroll för demografisk data och fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet är en signifikant modererande faktor (p < .002) med 0.4% förklarad varians då 
demografisk data har kontrollerats för. Efter ytterligare kontroll för variabeln depressiva 
symptom har fysisk aktivitet ingen modererande effekt (R2 = .000, p = .346). 
 
Tabell 6. Hierarkiska multipla regressionsanalyser för prediktiva samband vid T2. Till vänster/höger om 
skiljetecknet redovisas resultat för ångest-/depressiva symptom vid T1 som oberoende variabel. För samtliga 
analyser är modern hälsooro vid T2 beroende variabel. I den övre delen presenteras resultaten av analyserna 
stegvis i följande ordning: ångest-/depressiva symptom, demografisk data samt fysisk aktivitet. I den nedre delen 
presenteras resultaten av analyserna stegvis i följande ordning: demografisk data, fysisk aktivitet samt ångest-
/depressiva symptom. 

 
 

Notering. R2 = förklarad varians; β = regressionskoefficient. *Modererande variabel  
 

 

  
 Korrelation  Koefficient 

Predicerande variabel Ökande R2 Kumulativ R2  P  β P 

Steg 1 
  Ångest-/ 

    Depressiva symptom  

.011/.004 .011/.004  <.001/.003  
 

.11/.06 .000/.003 
 

Steg 2 
   Demografisk data 

         Kön 
         Ålder 
         Utbildning 
         Civilstånd 
         Alkoholkonsumtion 

.059/.056 .070/.060  <.001/<.001  
 
 
 
 

 
 

-.14/.15 
.21/.19 

-.01/-.01 
-.01/-.01 
-.03/-.03 

!
!

<.001/<.001 
<.001/<.001 

.618/.640 

.594/.562 

.134/.168 

Steg 3 
   Fysisk aktivitet*  

.001/.000 .071/.060  .251/.346  .05/.04 .252/.347 

Steg 1 
   Demografisk data  
       Kön 
      Ålder 
      Utbildning 
      Civilstånd 
      Alkoholkonsumtion 

.056/.056 .056/.056  <.001/<.001   
 

-.15/-.15 
.19/.19 

-.01/-.01 
-.02/-.02 
-.03/-.03 

 
!

<.001/<.001 
<.001/<.001 

.578/.578 

.440/.440 
.106/.106 

Steg 2 
   Fysisk aktivitet*  

.013/.004 .069/.060  <.001/.002  .12/.07 <.001/.002 

Steg 3 
   Ångest-/ 

     Depressiva symptom  

.001/.000 .070/.060  .069/.477  .08/.03 
 

.069/.478 
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Diskussion 
Syftet med studien var att testa hypoteser om samtida och predicerande samband mellan MHO 
och ångest- och depressiva symptom samt fysisk aktivitet som modererande faktor. Resultaten 
visade att MHO var associerat med, och predicerade ångest- och depressiva symptom, och att 
fysisk aktivitet hade eller tenderade att ha en modererande effekt på sambanden. Ångestsymptom 
tenderade vara associerat med MHO, och för sambandet tenderade fysisk aktivitet ha en 
modererande effekt. Depressiva symptom var inte associerat med MHO. För icke påvisade 
samband gällande huruvida ångest- eller depressiva symptom är prediktorer för MHO, hade 
fysisk aktivitet ingen modererande effekt. Det innebär att resultaten ger stöd för hypotesen att 
grad av MHO associeras positivt med grad av ångest- och depressiva symptom och omvänt 
förutom att depressiva symptom inte har ett samtida samband med MHO. Resultaten ger även 
stöd till hypotesen att grad av MHO predicerar positivt grad av ångest- och depressiva symptom. 
Resultaten går i linje med hypotesen att grad av ångestsymptom predicerar positivt grad av 
MHO. Resultaten går dock inte i linje med hypotesen att depressiva symptom predicerar grad av 
MHO. Gällande hypotesen om huruvida fysisk aktivitet är en moderande faktor som påverkar 
dessa samband återfinns varierande stöd i resultatet.  
 
Det prediktiva sambandet som är starkast, det vill säga att MHO predicerar ångest- och 
depressiva symptom, går i linje med tidigare forskning som undersökt generell oros prediktiva 
effekt på ångest och depression. Sådan forskning har visat att depression och ångest kan vara 
komplikationer som följer långvarig oro (Barlow, 2004; Brosschot et al., 2006). Vi kan se att 
MHO har en liknande effekt på ångest- och depressiva symptom. Skillnaden mellan olika 
karaktärer av känslan oro är inte känslan i sig, utan var individen förlägger orsaker till den. Ju 
fler orostriggers som mäts, desto större andel individer kan tänkas skatta hög grad av oro. Hade 
vi studerat generell oro och dess predicerande effekt på ångest- och depressiva symptom tänker 
vi oss att påvisad förklarad varians skulle bli högre. Vi har inte funnit någon tidigare forskning 
som undersöker prediktiva samband mellan MHO, ångest- och depressiva symptom. Det är 
därmed motiverat att studera dessa samband vidare trots att våra resultat visar på låg förklarad 
varians. En något högre förklarad varians och högre beta-värden går att finna för de samtida 
sambanden mellan MHO och ångest-/depressiva symptom. Att MHO förklarar en större del av 
dessa symptom då variablerna skattas vid ett och samma tillfälle går det att finna stöd för i 
tidigare forskning. I en tvärsektionell studie har MHO visat sig vara associerat med depression 
(Rief et al,. 2012). Resultatet som visar på en samtida association mellan MHO och depressiva 
symptom (𝛽 = .196) stärks av resultat i studien av Rief et al. (2012) i vilken beta-koefficienten 
uppmätts till liknande styrka (𝛽 = .18).  
 
Vid jämförelse av resultaten mellan de samtida och prediktiva sambanden kan vi konstatera att 
sambanden mellan variablerna verkar minska över tid. Mätningarna gjordes med tre års 
mellanrum utan några pågående skattningar däremellan. Om det är så att grad av MHO 
fluktuerar över tid på gruppnivå, exempelvis till följd av utbredd medial rapportering om 
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bakterieutbrott eller kemikalier i mat kan resultatet vara beroende av dessa fluktuationer. Att 
enkäten fylldes i av personer boende i ett koncentrerat geografiskt område gör att medieklimatet 
kan se liknande ut för de svarande. Forskare inom området för MHO menar att det kan förväntas, 
och verkar som att det finns, ett samband mellan medieklimat och upplevd grad av MHO (Peitre 
& Wessley, 2002). Att ha i åtanke är att grad av MHO, ångest- och depressiva symptom som 
uppmättes vid T2 inte nödvändigtvis är representativa för utvecklingen hos individen mellan 
tillfällena. Medelvärdena vid T1/T2 för MHWS skiljde sig inte mycket åt i urvalsgruppen. De 
uppmättes till 60.91/61.20 vilket innebär en liten till tämligen hög grad av MHO. Jämfört med 
den populationsbaserade studien av Rief et al (2012) var medelvärdet lågt, där den största 
andelen av de svarande skattade mycket till extrem hög MHO. Detta går i linje med tidigare 
forskning som visat att invånare i Sverige skattar lägre grad av MHO än invånare i exempelvis 
Storbritannien och Nya Zeeland (Palmquist, Petrie & Nordin, under utgivning). Två andra 
nämnvärda resultat är att varken ångest- eller depressiva symptom tydligt predicerar MHO. Hade 
dessa samband påvisats hade det kunnat tolkas som att konsekvenser av det moderna samhället 
står som en förklaringsmodell där individer kan förlägga sitt dåliga mående. Nu när resultaten 
inte stödjer våra hypoteser tänker vi oss omvänt, att de som lider av dessa symptom inte 
använder MHO som förklaringsmodell utan av andra modeller som presenteras i såväl media 
som inom sjukvården. Sådana kan exempelvis för depression vara arbetsbelastning, 
personlighetsdrag, hormoner och negativa livshändelser (Johansson, Bengs, Danielsson, Lehti, & 
Hammarström, 2009). Om MHO i större utsträckning skulle uppmärksammas och beskyllas 
orsaka ångest- eller depressiva symptom skulle fler individer möjligtvis förlägga orsaken dit. 
Med anledning av detta vill vi lyfta att det förklaringsvärde och användbarhet våra resultat kan 
ha på en folkhälsonivå potentiellt kan stjälpa på klinisk individnivå. Hur individen tolkar sin 
verklighet och farorna i den kan tänkas vara kopplat till grad av ångest- och depressiva symptom. 
Om en ångestfylld individ får höra att denne bör vara observant på modern hälsooro och dess 
potentiella ångesthöjande effekt kan det få negativa konsekvenser, såväl på grad av ångest som 
behandlingsbarhet. 
  
Genomgående visar resultaten på förklarad varians upp till 2.5%. Tvärsektionella studier har 
visat att MHO korrelerar med psykiska och fysiska sjukdomar och symptom (Rief et al,. 2012; 
Koetels et al., 2011; Freyler et al., 2013; Koeteles & Simor, 2014a) med vilka samsjukligheten 
med ångest och depression är hög (Socialstyrelsen, 2010). Det är en av anledningarna till att vi 
hade förväntat oss högre förklarad varians än vad våra resultat påvisar. Flera av de tidigare 
studierna som gjorts inom området har inkluderat kliniska patientgrupper eller individer som 
söker vård, vilket kan ha bidragit till större varians i datan, och därmed högre 
korrelationskoefficienter. Detta kan delvis förklara att tidigare studiers resultat inte går helt i linje 
med våra. Att våra resultat är signifikanta kan bland annat ha att göra med den urvalsgrupp vi 
undersöker utgörs av ett stort antal individer vilket ger en hög statistisk power. Att notera är även 
att sambanden generellt är starkare vid samtida mätning än vid prediktiv mätning. Att det är så 
kan tänkas bero på att de symptom som variablerna ämnar mäta är tillstånd som är relaterade till 
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varandra. Om en individ skattar högt på den ena variabeln är det troligt att denne skattar högt på 
de andra vid samma tillfälle. Gällande resultaten vid prediktiva analyser visar de att en hög andel 
av de som svarat på enkäten känner viss MHO utan att få ökad grad av ångest- eller depressiva 
symptom. Forskare inom området har tidigare hävdat att den ökade tillgången av information om 
konsekvenser av det moderna samhället genom media borde öka MHO (Peitre & Wessly, 2002). 
Med våra resultat som grund ställer vi oss frågan om det kan vara tvärt om. Den konstanta 
exponering vi utsätts för med högre intresse för ämnet och fler mediekanaler som rapporterar om 
det kan ha normaliserat moderna konsekvenser av samhället. Vi blir avtrubbade, obrydda eller 
vana vid det. Inte oroade över det. 
  
Vad gäller fysisk aktivitet finns mycket forskning gjord på dess påverkan på psykisk ohälsa, 
även på icke-kliniska grupper (Rebar et al., 2015; Teychenne et al., 2008). Att tidigare studier 
tydligt har visat att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på ångest- och depressiva symptom 
gjorde att vi förväntade oss att fysisk aktivitet skulle ha en större modererande effekt i vår studie. 
Det finns inte, enligt vår vetskap, någon studie som har undersökt effekten av fysisk aktivitet på 
MHO. Fysisk aktivitet tycks möjligen ha en effekt på ångest- och depressiva symptom men inte 
på MHO, och därför inte på sambandet dem emellan. Fysisk aktivitet tycks heller inte ha någon 
effekt då vi undersöker om ångest- eller depressiva symptom predicerar MHO. Det vore fruktbart 
för framtida forskning att mer utförligt studera eventuella samband och effekter mellan MHO 
och fysisk aktivitet. 
 
Att studien är en befolkningsstudie med data som är stratifierad för ålder och kön, och att 
Västerbotten har en ålders- och könsfördelning som är mycket lik den för Sverige som helhet 
(Statistics Sweden, 2016) bör ses som en styrka med vår studie och ökar generaliserbarheten av 
resultaten. Att 73.4% av de svarande vid T1 valde att svara även vid T2 likaså. Att vi kan 
konstatera en god intern konsistens för både MHWS och HADS som ligger till grund för studien, 
är ytterligare är en styrka. Svarsfrekvensen var vid T1 endast 40% och detta kan möjligen vara 
en begränsning. Studier har dock visat på att effekten av en sådan urvalsskevhet varierar mycket 
lite då svarsfrekvensen ligger mellan 30-70% (Galea & Tracy, 2007). Den grupp som var mest 
underrepresenterad i urvalsgruppen var unga män i åldrarna 18-29, där endast 17% av de 
tillfrågade svarade på enkäten vid båda mättillfällena (Palmqvist et. al., 2014). Att notera är även 
att vi inte har någon information, utöver ålder och kön, om de som inte svarade vid T1 och T2. 
Det finns ett antal övriga möjliga begränsningar med vår studie. Resultaten som visar på samtida 
samband gällande MHO, ångest- och depressiva symptom med fysisk aktivitet som modererande 
faktor inkluderar enbart data från T1. Detta valdes eftersom korrelationerna mellan de fyra olika 
variablerna inte skiljer sig nämnvärt vid T1 och T2 (se Tabell 1). Ett annan potentiell 
begränsning rör hur frågan om fysisk aktivitet är formulerad. För att fånga rättvisande data för 
hur fysiskt aktiva vår urvalsgrupp är hade frågan troligtvis behövt vara mer utförlig och 
inkludera underfrågor gällande exempelvis antalet timmar, intensitet och form av aktivitet. Vi vet 
vidare inget om hur stillasittande de svarande är. Enligt forskning är stillasittande associerat med 
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risk att utveckla depressiva symptom (Teychenne, Ball, & Salmon, 2010). Detta hade kunnat ge 
oss ytterligare ett perspektiv på fysisk aktivitet som modererande effekt. Förutom begränsningen 
som rör frågans formulering ligger den, liksom de demografiska frågornas svarsalternativ, inte på 
den skalnivå som är önskvärd för en hierarkisk regressionsanalys i SPSS (Urbina, 2014). Detta är 
en anledning till att tolka vårt resultat med försiktighet. Så även vårt val av metod för att skapa 
interaktionsvariabeln. Vi valde att multiplicera fysisk aktivitet med övriga huvudvariabler. Detta 
är en vanlig metod för ändamålet. Vi hade eventuellt kunnat få ett annat utfall om vi hade valt en 
annan metod, exempelvis addering.  
 
MHO tycks inte vara vanskligt att bära på i bemärkelsen att utveckla ångest- och/eller depressiva 
symptom. Vi funderar över, om det till viss grad, skulle kunna vara pragmatiskt att oroa sig för 
konsekvenser av det moderna samhället. Att MHO kan leda till hälsosamma beteenden eller 
livsstilsförändringar som är bra ur exempelvis ett hälso- eller miljöperspektiv. Positiva 
konsekvenser av moderat grad av MHO hade varit intressant att undersöka i framtida studier. 
Slutligen kan vi genom att studera resultaten se att de både går i linje med och motsäger våra 
hypoteser. I de fall resultaten ger stöd för hypoteserna är dock den förklarade variansen låg. Vi 
vill därför understryka att resultaten bör dras till nytta av ur ett folkhälsoperspektiv och som 
uppslag för vidare studier, och i mindre utsträckning i kliniska sammanhang.          
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