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SAMBAND MELLAN FYSISK AKTIVITET OCH PSYKISKT MÅENDE: EN 
POPULATIONSBASERAD TVÄRSNITTSTUDIE 

 
Johannes Eriksson och Mats Ruuth 

 
Fysisk aktivitet ger flertalet positiva fysiologiska hälsoeffekter och har vid ett antal studier även visat 
sig bidra till positiva hälsoeffekter avseende psykisk hälsa. Det finns dock studier som inte kunnat 
påvisa effekterna på psykisk hälsa. Syftet med uppsatsen var att undersöka samband mellan fysisk 
aktivitet och depression, stress, och välmående, med kontroll för eventuellt samvarierande 
demografiska faktorer. Urvalet bestod av 357 (ålder 25-80år, 49.3% kvinnor) deltagare från 
Betulastudien. Välmående undersöktes med två frågor som skattades 0-10. Depressiva symtom 
undersöktes med The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale. Stress undersöktes med 
Perceived Stress Questionnaire. Mängd fysisk aktivitet undersöktes genom tre frågor som 
efterfrågade mängd fysisk aktivitet: (1) de senaste 12 månaderna, (2) en vanlig vecka och (3) jämfört 
med andra. Samband undersöktes med hierarkisk regression, med kontroll för civilstånd, kön, 
utbildning och ålder. Fysisk aktivitet var svagt associerat med Välmående (ΔR² = .023) och endast 
aktivitet i jämfört med andra (β = .132) var signifikant. Fysisk aktivitet var positivt associerat med 
välmående men förklarade endast en liten del i variansen. Avsaknad av statistiskt signifikanta 
samband mellan fysisk aktivitet, depression och stress skiljer sig från tidigare populationsbaserade 
studier. Dessa skillnader i resultat skulle kunna förklaras med kulturella och metodologiska 
skillnader. Ytterligare forskning på sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa behövs. 
 
Physical activity contributes to several positive physiological health benefits and has also, in a 
number of studies, proven to contribute to psychological health. There are nonetheless studies which 
have not been able to prove the positive effects on psychological health. The goal of the paper was to 
investigate correlations between physical activity and depression, stress, and wellbeing, while 
controlling for the influence of demographical factors. The sample was from the Betula study and 
consisted of 357 participants aged 25-80, with 49.3% women. Wellbeing was assessed by ratings (0-
10) in response to two questions. Depressive symptoms were measured by the Center for 
Epidemiologic Studies Depression Scale. Stress was measured by Perceived Stress Questionnaire. 
Amount of physical activity was investigated through three questions which asked for the amount of 
physical activity: (1) in the last 12 months, (2) a normal week, and (3) compared to others. 
Relationships between activity level and aspects of psychological health were investigated through 
hierarchical regression analysis, controlling for civil status, gender, education, and age. Physical 
activity was weakly associated with Wellbeing (ΔR² = .023) and only activity compared to others (β 
= .132) was significant. Physical activity had a positive association with wellbeing, but only accounts 
for a small amount of the variance. The absence of statistical significant relationship between 
physical activity, depression and stress is not in line with previous population-based studies. These 
differences could possibly be explained by cultural and methodological difference between studies. 
Additional studies on the correlation between physical activity and mental health is needed. 
 
 

I Sverige är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Enligt 
Försäkringskassan är 41% av de som är sjukskrivna det till följd av psykisk ohälsa, 
exempelvis depression (Försäkringskassan, 2016). Fysisk aktivitet har visat sig ge 
flertalet positiva hälsoeffekter. Fysisk aktivitet minskar risken för dödsfall, diabetes, 
cancer, övervikt med mera (Warburton, Nicol & Bredin, 2006). Utöver fysisk hälsa 
har fysisk aktivitet vid ett antal studier även visat på positiva hälsoeffekter avseende 
psykisk hälsa (Hassmén, Koivula & Uutela, 2000; Kim et al 2012; Windle, Hughes, 
Linck, Russell & Woods, 2010). Det finns däremot andra studier som inte kunnat 
påvisa att fysisk aktivitet har effekter på psykisk hälsa (Hawker, 2012; Humphreys, 
Goodman & Ogilvie, 2013). Det verkar vidare som att effekten av fysisk aktivitet på 
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psykisk hälsa skiljer sig åt mellan olika regioner (Abu-Omar, Rütten, Lehtinen, 
2004). 
 
Trots att det vid denna uppsats skrivande tycks finnas oklarheter i effekterna av 
fysisk aktivitet på psykisk hälsa rekommenderar Statens beredning för medicinsk 
och social utvärdering (SBU) fysisk aktivitet som behandling för depressiva symtom. 
I rapporten av SBU beskrivs att ett flertal studier som har visat att fysisk aktivitet 
höjer humöret hos friska och hos personer med lindrig nedstämdhet, men att de 
studier som försökt visa på effekterna av fysisk aktivitet på egentliga depressioner 
har metodologiska brister och ingen säker slutsats kan dras (SBU, 2004). Det ledde 
fram till syftet med denna uppsats, vilket var att undersöka samband mellan fysisk 
aktivitet och depression, stress och välmående.  
 
Fysisk aktivitet definieras som all form av kroppsrörelse som resulterar i en 
energiåtgång över individens vilonivå (Caspersen, Powell & Christenson, 1985). 
Caspersen et al. skiljer på begreppen fysisk aktivitet, träning och fysisk form. Det 
innebär att begreppet fysisk aktivitet utöver träning även innefattar flertalet andra 
aktiviteter, exempelvis städning, trädgårdsarbete, och promenad. Med fysisk 
träning menar de en specifik form av fysisk aktivitet som genomförs under 
strukturerad form i syfte att bibehålla eller förbättra den fysiska formen. Fysisk 
form utgörs av fem olika beståndsdelar: (1) kondition, (2) styrka, (3) 
muskeluthållighet, (4) kroppskomposition och (5) smidighet. Fysisk aktivitet är 
positivt korrelerat med fysisk form; det vill säga individer som är mer fysisk aktiva 
har bättre fysisk form. För att mäta fysisk form rekommenderas användning av BMI 
som mått på kroppskomposition, och greppstyrka som mått på styrka (Caspersen et 
al., 1985). Som ett indirekt mått på kondition kan vilopuls användas, då en studie av 
Shi, Stevens, Foresman, Stern och Raven (1995) visar att konditionsträning sänker 
hjärtrytmen.  
 
Denna uppsats fokuserade på samband mellan fysisk aktivitet och tre aspekter av 
psykisk hälsa: depression, stress och välmående. Den första aspekten, depression, 
är den ledande orsaken till arbetsoförmåga i världen och ett tillstånd som drabbar 
människor i alla åldrar (WHO, 2015). Depression är en relativt varaktig affektiv 
störning som kännetecknas av sänkt grundstämning (Psykologiguiden, 2016a). 
Depressiva symtom, eller depressivitet är termer som används för att beskriva 
specifika symtom, så som orkeslöshet, eller varaktiga mildare tillstånd som inte kan 
klassas som egentlig depression (Psykologiguiden, 2016b). 
 
Depression är ett resultat av en komplex samverkan mellan sociala, psykologiska 
och biologiska faktorer. Personer som har genomgått negativa livshändelser 
riskerar i högre grad att drabbas av depression (WHO, 2015). Det finns ett inbördes 
samband mellan depression och fysisk hälsa, till exempel kan hjärt-/kärlsjukdomar 
leda till depression och vice versa (WHO, 2015). Depression kan även leda till ökad 
stress och lägre grad av fungerande, vilket i sin tur kan förvärra personens 
livssituation och mående ännu mer (WHO, 2015). Sambandet går däremot åt båda 
hållen och utöver att depression leder till ökad stress har stressforskning visat att 
stress kan leda till, eller öka graden av depressiva symtom (Hammen, 2005). 
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Stress, den andra aspekten av psykisk hälsa som denna uppsats undersökt, kan 
enligt Socialstyrelsen (2008) beskrivas som en "obalans mellan de krav som ställs 
på oss och vår förmåga att hantera dem". När människans stressystem är aktiva 
under en längre tid uppstår en bestående obalans mellan kroppens uppbyggande 
och nedbrytande funktion, vilket kan leda till både kroniska och akuta sjukdomar. 
Långvarig stress kan leda till flera olika typer av besvär, så som: nedstämdhet, 
minnesstörningar, sömnproblem, försämrad prestationsförmåga, olust, kronisk 
trötthet, och utmattningssyndrom. Stress kan även bidra till uppkomsten av fysiska 
sjukdomar, så som: hjärt-/kärlsjukdomar, diabetes och kroniska smärttillstånd 
(Socialstyrelsen, 2008). En orsak till detta är att stressresponsen hämmar kroppens 
inlagring av energireserver och istället använder proteiner, samt inhiberar 
tillväxthormoner och slår av matspjälkningen. Långtidsstress hämmar också 
immunsystemet vilket gör kroppen känsligare för infektion och sjukdom. Slutligen 
inhiberar även långvarig stress reproduktionsfunktionen. Stress har även visat sig 
ge skador på hippocampus, en del av hjärnan som är central för våra minnen (Kolb 
& Whishaw, 2011).  
 
Enligt WHO (2013) är det inte enbart frånvaron av sjukdom eller skada som 
innefattas i definitionen av hälsa. God mental hälsa leder till att människor enklare 
kan uppnå sin potential, hantera stress i vardagen, arbeta produktivt och bidra till 
samhället. Psykisk hälsa, precis som allmän hälsa, innefattar inte enbart frånvaron 
av det negativa, utan även närvaron av det positiva (WHO, 2013). Ur ett positivt 
perspektiv kan psykisk hälsa benämnas som välmående. 
 
Välmående, den tredje undersökta aspekten av psykisk hälsa, handlar i grund om 
belåtenhet, tillfredsställelse, och lycka, ur ett funktionellt perspektiv. Välmående är 
därmed subjektivt och relativt, och kan därför inte enkelt operationaliseras utifrån 
objektiva mätmetoder. Den enskilda individens egen strävan och ambitioner i 
relation till dennes egen uppfattning om dennes liv och omvärld spelar en stor roll 
(McDowell, 2010). McDowell menar att tolkning av subjektiva skattningar av 
välmående är komplext och kan anses tvivelaktigt ur ett validitetsperspektiv, men 
även att subjektiva skattningar kan anses ha en inneboende validitet när det 
kommer till att mäta definitionsmässigt subjektiva tillstånd. McDowell undersökte 
de psykometriska egenskaperna hos nio olika mått på subjektivt välbefinnande. Han 
fann bland annat att enskilda summerande frågor om välmående uppvisade bra 
validitet och reliabilitet. Den typen av frågor, kallade "Single-item health indicators", 
är ofta formulerade i stil med "Taking everything into consideration, how would you 
say that you are today?" med femgradiga svarsalternativ (McDowell, 2010). 
 
I en översiktsartikel av forskningsläget angående de positiva effekterna av fysisk 
aktivitet visar resultatet på att det finns starkt stöd för flertalet fysiologiska fördelar 
med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet minskar risken för dödsfall, övervikt, hjärt- och 
kärlsjukdom, diabetes, cancer, med mera (Warburton et al., 2006). Utöver att 
förbättra den fysiska hälsan tycks det även finnas psykologiska vinster med fysisk 
aktivitet. Bland annat visade resultatet i en populationsbaserad studie från Finland 
som omfattade 3 403 personer, att de som tränade två till tre gånger i veckan hade 
färre depressionssymtom (Hassmén et al., 2000). Enligt WHO kan 
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interventionsprogram bestående av fysisk aktivitet vara effektiva för att förebygga 
depression hos äldre (WHO, 2015). Något som även Bridle, Spanjers, Patel, Atherton 
och Lamb (2012) tar upp i sin metaanalys. Den metaanalysen visade att fysisk 
aktivitet var förknippat med signifikant lägre svårighetsgrad av depressiva symtom 
hos äldre (Bridle et al., 2012). För äldre har även fysisk aktivitet visat sig förbättra 
den allmänna psykologiska hälsan (Windle et al., 2010).  
 
En amerikansk studie har visat på ett kurvilinjärt samband mellan mängd av fysisk 
aktivitet och psykiskt välmående, enligt den studien är optimal mängd fysisk 
aktivitet för att främja mental hälsa mellan 150 minuter och 450 minuter per vecka, 
den optimala dosen träning var oberoende kön eller andra demografiska faktorer 
(Kim et al., 2012). Den optimala mängden fysisk aktivitet i studien av Kim et al. 
sammanfaller med Svenska Folkhälsomyndighetens (2016) rekommendation på 
150 minuter fysisk aktivitet per vecka. Folkhälsomyndigheten anger ingen övre 
gräns i sina rekommendationer. Det verkar däremot inte säkert exakt hur 
sambandet ser ut. Jonsdottir, Rödjer, Hadzibajramovic, Börjesson och Ahlborg Jr. 
(2010) som undersökte sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa bland 
vårdpersonal och arbetare på försäkringskassan i Sverige fann att stillasittande 
hade sämre psykisk hälsa än de som var fysiskt aktiva. I studien av Jonsdottir et al. 
var det däremot ingen skillnad mellan de som var lite fysiskt aktiva och mycket 
aktiva. 
 
I en studie (Abu-Omar et al., 2004) som undersökt sambandet mellan psykisk hälsa 
och fysisk aktivitet inom EU, visar resultatet på att det tycks finnas ett positivt 
samband mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa men att det fanns skillnader 
mellan olika nationer. Avseende Sverige tyder resultatet på att de som har bättre 
mental hälsa är mer fysiskt aktiva, men resultatet är osäkert då konfidensintervallet 
på skattningen överlappar mellan den aktiva och den icke-aktiva gruppen. Studien 
visar även på att det finns skillnader mellan Sverige och Finland, men även mellan 
dessa två nationer överlappar konfidensintervallen i resultaten (Abu-Omar et al., 
2004). 
 
Humphreys et al. (2013) som i England undersökte sambandet mellan de som 
motionspendlade till arbetet och psykisk hälsa hittade inget samband mellan fysisk 
aktivitet och psykisk hälsa. Det resultatet stämmer överens med Hawkers studie 
(2012), även den genomförd i England, som inte heller hittade något samband 
mellan fysisk aktivitet och depression. 
 

Sammanfattningsvis är det vid denna uppsats skrivande fortfarande oklart exakt 
hur sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa ser ut då olika studier finner 
olika resultat. 
 
Vi har inte hittat någon Svensk populationsbaserad studie som undersökt 
sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa avseende depression, stress och 
välmående. SBUs rekommendationer tillsammans med att det finns skillnader 
mellan olika länder och att det är oklart exakt hur sambandet ser ut ledde fram till 
denna uppsats syfte. 
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Syfte 
Att undersöka samband mellan fysisk aktivitet och depression, stress och 
välmående, med kontroll för eventuellt samvarierande demografiska faktorer. 
Hypoteserna som testades var att grad av fysisk aktivitet är (1) negativt associerad 
med depressiva symtom, (2) negativt associerad med stress, och (3) positivt 
associerad med välmående. Detta oberoende av demografiska faktorer. 
 
 

Metod 
 
Deltagare 
Urvalet i uppsatsen bestod av 357 deltagare från Betulastudien (Nilson et al., 1997; 
Rönnlund & Nilsson, 2006). Deltagarna ingick i ett stickprov (S6) som rekryterades 
vid det femte mättillfället i Betulastudien (2009-2010). Deltagarnas ålder sträckte 
sig mellan 25 och 80 år (M = 52.2, SD = 17.1) med en jämn fördelning inom spannet. 
Könsfördelningen inom gruppen var jämn, med 50.7% män (n = 191) och 49,3% 
kvinnor (n = 181). Antalet utbildningsår varierade mellan 3 och 26 (M = 13.2, SD = 
3.84). Gällande civilstatus angav 70% (n = 250) att de var gifta, 17.4% (n = 62) singel, 
19% (n = 19) skilda, och 7% (n = 25) änka/änkling.  
 
Instrument 

Välmående 
För att undersöka välmående användes två frågor. Den första frågan formulerad 
“Hur nöjd är du med ditt liv just nu” skattades på en skala från extremt missnöjd (0) 
till extremt nöjd (10). Den andra frågan formulerad “Hur lycklig skulle du säga att 
du är” skattades från olycklig (0) till extremt lycklig (10). Pearson's r visade att 
frågorna korrelerade starkt (Cohen, 1988) med varandra (r = .77, p < .001) i denna 
uppsats användes det standardiserade medelvärdet av bägge dessa frågor. Enskilda 
frågor för att mäta välmående har visat sig vara ett reliabelt sätt att skapa en 
uppfattning om individens välmående och den typen av frågor är validerade mot 
större skattningsformulär, samt depressions- och hälsomått med korrelationer med 
dessa mellan 0.50 och 0.75 (McDowell, 2010).  
 

Perceived Stress Questionnaire (PSQ) 
PSQ är ett självskattningsformulär som används för att mäta psykologisk stress 
(Levenstein et al., 1993). Formuläret består av 30 frågor som besvaras på en 
fyrapoängsskala utifrån hur ofta personen upplevt en stressrelaterad händelse 
senaste månaden. Skalan börjar med “nästan aldrig” (1) och går till “oftast” (4). 
Totalpoängen resulterar sedan i ett PSQ index som räknas fram genom (antalet 
poäng -30)/90 vilket innebär ett värde mellan 0 och 1.  Test-retest reliabiliteten för 
PSQ var hög (r = .82) (Levenstein et al. 1993) den svenska versionen har visat sig ha 
god intern konsistens (α = .90) (Bergdahl & Bergdahl, 2002) och testet som helhet 
har visat sig ha god konstruktvaliditet (Levenstein et al., 1993).  
 

The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) 
CES-D är ett självskattningsformulär som används för att mäta depressiva symtom 
som personen upplevt senaste veckan (Radloff, 1977). I denna uppsats användes 
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den Svenska versionen av CES-D (Gatz, Johansson, Pedersen, Berg & Reynolds, 
1993). Formuläret består av 20 frågor som var och en besvaras från sällan eller inte 
alls (0) till större delen av tiden (3) skattningen medför en möjlig poäng mellan 0 
och 60. CES-D har visat sig ha moderat test-retest reliabilitet (r = .54) och hög intern 
konsistens (α = .85) (Radloff, 1977).  
 

Fysisk aktivitet  
För att undersöka deltagarnas fysiska aktivitet användes tre olika frågor: 
(1) "Hur mycket har Du rört och ansträngt Dig kroppsligt på fritiden under de 
senaste 12 månaderna?" (Aktivitet-12månader). 
(2) “Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter 
som får dig att bli varm?” (Aktivitet-vanligvecka). 
(3) “I jämförelse med andra personer i din ålder hur fysiskt aktiv upplever du själv 
att du är?” (Aktivitet-jämfört). 
 
Aktivitet-12månader skattades mellan 1-4, där 1 är "stillasittande fritid" och 4 är 
"regelbunden motion och träning". Aktivitet-vanligvecka skattades från 1-5 där 5 
var “5 timmar per vecka eller mer” och 1 var “inte alls” och Aktivitet-jämfört 
skattades på en femgradig likertskala, från "mycket mindre" 1 till "mycket mer" 5.  
 
Procedur och Datainsamling 
Betulastudien är en longitudinell studie och deltagarna får medverka vid flera 
återkommande mättillfällen. Data som används i denna uppsats inhämtades under 
det femte mättillfället och deltagarna bestod av det sjätte urvalet i Betulastudien. 
Deltagarna fick under den första träffen genomgå en hälsoundersökning inklusive 
blodprover och en intervju om deras hälsa. Deltagarna administrerades även ett 
antal självskattningsformulär, bland annat PSQ och CES-D. För en utförlig 
beskrivning av datainsamlingen och Betulastudien se Nilsson et al. (1997). 
 
Etiska överväganden 
Betulastudien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Umeå. All 
inhämtad data har avidentifierats. Samtliga deltagare har givit sitt samtycke efter 
att ha fått information om projektets syfte, frivillighet, och konfidentialitet. 
 
Statistisk bearbetning 

För statistisk bearbetning användes IBM SPSS Statistics Version 23.  För att hantera 
bortfall användes SPSS Missing value analysis. Med hjälp av EM (expectation-
maximization) räknades förväntade värden ut för bortfallet. Då uppsatsens data inte 
visade tecken på ickelinjäritet användes linjär regression som analysmetod för att 
undersöka samband. 
 
 

Resultat 
 

Först presenteras deskriptiv data. Därefter presenteras resultatet från linjära 
regressionsanalyser av utfallsmåtten med aktivitetsmåtten som prediktorer, med 
kontroll för demografiska variabler. 
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Skattningar på aktivitetsmått 
På frågan Aktivitet-12Månader skattade 7.3% (n = 26) att de hade en stillasittande 
fritid, 45.0% (n = 157) måttlig motion på fritiden, 28.3% (n = 101) måttligt 
regelbunden motion på fritiden, och 18.2% (n = 65)  regelbunden motion och 
träning. På frågan Aktivitet-vanligvecka svarade 26.9% (n = 96) att de ägnade sig åt 
måttligt ansträngande aktiviteter 5 timmar eller mer under en vanlig vecka, 31.4% 
(n = 112) mellan 3-5 timmar, 29.1% (n = 104) mellan 1-3 timmar per vecka, 7.6% (n 
= 27) högst en timme per vecka, och 1.7% (n = 6) inte alls. Totalt 1.7% (n = 6) visste 
inte eller kunde inte ta ställning till frågan. På frågan Aktivitet-jämfört svarade 8.1% 
(n = 29) att de upplevde sig mycket mindre aktiva jämfört med andra i deras ålder, 
19.9% (n = 71) något mindre, 30.3% (n = 108) lika mycket, 27.2% (n = 97) något 
mer, och 9.5% (n = 34) mycket mer. I Tabell 1 redovisas deskriptiv data av de 
utfallsmått som ingår i rapporten. 
 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för utfallsmått. 

Variabel M SD Variationsvidd 

Hur nöjd är du med ditt liv just nu?  7.35 1.69 2 - 10 
Hur lycklig skulle du säga att du är? 7.36 1.60 2 - 10 
Summerad CES-D 8.07 6.70 0 - 37 
PSQ index 0.25 0.15 0 - .73 

n = 350-355    
 
Samband mellan utfallsmått och bakgrundsvariablerna Ålder och Utbildningsår 
undersöktes med Pearson’s r. Ålder visade positiva samband med Aktivitet-jämfört 
(r = .16, p = .003) och Välmående (r = .15, p = .005), samt negativa samband med PSQ 
(r = -.42, p < .001) och CES-D (r = -.13, p = .017). Antal utbildningsår visade negativt 
samband med PSQ (r = -.22, p < .001).  
 

t-test för oberoende mätningar användes för att undersöka könsrelaterade 
skillnader i utfallsmått och aktivitetsmått. Kvinnor (n = 176, m = .27) skattade högre 
än män (n = 177, m = .23) på PSQ (t(351) = 2.30, p = .022). Män (n = 168, M = 3.26) 
skattade högre än kvinnor (n = 171, m = 2.96) på Aktivitet-jämfört (t(337) = 2.48, p 
= .014). 
 

t-test för oberoende mätningar användes för att undersöka skillnader i utfallsmått 
och aktivitetsmått beroende på civilstånd. Ensamstående (n = 106, M = -.37) 
skattade lägre än de som levde tillsammans med någon (n = 245, M = .16) på 
Välmående (t(349)= 4.57, p < .001) och högre på CES-D (t(353) = -3.55, p = .001) där 
ensamståendes (n = 107) medelvärde var 10.28 och medelvärdet för de som levde 
tillsammans med någon (n = 248)  var 7.12.  
 

I nästa steg genomfördes tre hierarkiska regressionsanalyser med Välmående, PSQ 
och CES-D som beroende variabel i respektive analys. I första blocket placerades 
variablerna kön, ålder, civilstånd och antal utbildningsår. I det andra blocket 
placerades de tre variablerna för fysisk aktivitet (aktivitetsmått). En 
sammanställning av resultaten av analyserna (ΔR² samt β-värden) ges i Tabell 2. 
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Tabell 2. Resultat från regressionsanalyser där skattning på CES-D, PSQ och 
Välmående prediceras utifrån bakgrundsvariabler och aktivitetsmått. 

Prediktor CES-D PSQ Välmående 

  β ΔR² β ΔR² β ΔR² 

Block 1  .067***  .206***  .089*** 
 Ålder -.154**  -.405***  .156**  
 Kön -.061  -.108*  -.068  
 Utbildningsår -.069  .043  .219  
 Civilstånd1 -.194***  -.056  .243***  
 
Block 2  .010  .015  .023* 
  Aktivitet-12månader .068  -.058  .011  
  Aktivitet-vanligvecka .080   .002  -.013  
  Aktivitet-jämfört -.130  -.082  .155*  
 
Total   .077***   .203***   .112* 

* p <.05, ** p <.01, *** p < .001     
1. 1. Civilstånd uppdelat som ensamstående eller samlevande. 

 
I analysen av CES-D förklarade bakgrundsvariabler 6.7% av variansen (ΔR² = .067; 
F(4, 315) = 5.65, p < .001). Aktivitetsmåtten förklarade ingen signifikant varians i 
poäng på CES-D. 
 
I analysen av PSQ förklarade bakgrundsvariabler 20.6% av variansen (ΔR² = .206; 
F(2, 315) = 20.39, p < .001). Aktivitetsmåtten förklarade ingen signifikant varians 
PSQ-index. 
 
I analysen av Välmående förklarade bakgrundsvariabler i första blocket 8.9% av 
variansen (ΔR² = .089; F(4, 311) = 7.57 p < .001). Aktivitetsmåtten i andra blocket 
förklarade tillsammans 2.3% av variansen i Välmående (ΔR² = .023; F(3,308) = 2.70). 
Av aktivitetsmåtten visade Aktivitet-jämfört på ett positivt samband med 
Välmående (β = .132, p = .044). 
 
 

Diskussion  
 
Denna uppsats syfte var att undersöka samband mellan fysisk aktivitet och tre 
aspekter av psykisk hälsa avseende depression, stress och välmående. Resultatet 
visar på att det finns en trend att mer fysiskt aktiva skattar sitt välmående högre. 
Även om resultaten avseende välmående var signifikant, förklarade skattningen av 
fysisk aktivitet endast en liten del av variansen. 
 
Det innebär att denna uppsats inte ger stöd för de två första hypoteserna och stöd 
finns endast för uppsatsens tredje hypotes. Att grad av skattad fysisk aktivitet är 
positivt associerad med välmående. 
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I regressionsanalysen av välmående var det ett av aktivitetsmåtten, det som 
omfattade självskattad aktivitet i jämförelse med personer i samma ålder, som var 
signifikant. I likhet med välmående är det aktivitetsmåttet Aktivitet-jämfört som har 
det högsta betavärdet av aktivitetsmåtten för både depression och stress även om 
det inte var signifikant. 
 
Att aktivitetsmåtten inte förklarade någon signifikant varians i depressiva symtom 
eller upplevd stress är intressant utifrån att det skiljer sig mot resultaten i vissa 
andra studier (Hassmén et al., 2000; Jonsdottir et al., 2010; Kim et al., 2012), det är 
däremot i linje med resultatet i några studier (Abu-Omar et al. 2004: Hawker, 2012; 
Humphrey et al., 2013). 
 
Utöver aktivitetsmåtten förklarade även de demografiska faktorerna en del av 
variansen inom utfallsmåtten. Angående välmående och depression var de 
demografiska faktorerna ålder och civilstånd signifikanta. Resultatet visar på att 
högre ålder och att leva tillsammans med någon var associerat med en bättre 
psykisk hälsa utifrån de två utfallsmåtten. Avseende stress var ålder och kön de 
demografiska variabler som var signifikanta. Resultatet visar på att äldre är mindre 
stressade än yngre, samt att män var mindre stressade än kvinnor. 
 
En möjlig förklaring till att vissa av studierna hittade signifikanta samband där 
denna uppsats inte gjorde det, är att olika mått har används i studierna. En annan 
möjlig förklaring är att det finns samband men att de är för små för att upptäckas i 
denna uppsats, då de studier som hittade samband hade klart större antal deltagare.  
Ytterligare en förklaring kan vara att få deltagare i denna uppsats var inaktiva, det 
vill säga en begränsning i variationsvidden (restriction of range) som generellt gör 
att det blir svårare att upptäcka samband. Resultatet i studien av Jonsdottir et al. 
(2010) visar på att fysisk aktivitet är negativt associerat med stress och depression, 
men att det inte var någon skillnad mellan den lite aktiva och mycket aktiva gruppen 
utan, signifikant skillnad fanns endast i förhållande till den stillasittande gruppen. I 
denna uppsats var det enbart 26 individer som skattat att de hade en stillasittande 
fritid och endast sex personer som skattade att de inte hade någon måttligt 
ansträngande aktivitet under en vanlig vecka. Det går inte att utesluta att det med 
ett större urval varit ett större antal i den stillasittande gruppen och att det då gett 
ett annat resultat. 
 
Utöver skillnader i instrument och antal deltagare är en annan möjlig förklaring till 
olika resultat både att urvalet kommer från en annan kultur (Kim et al., 2012) eller 
att det inte är ett populationsurval (Jonsdottir et al., 2010). Huruvida det är 
kulturella skillnader mellan urvalet i denna uppsats och det finska populationsurval 
som är med i studien av Hassmén et al. (2000) är osannolikt, då det inte fanns någon 
signifikant skillnad i hur deltagare från Sverige och deltagare från Finland skattat i 
studien av Abu-omar et al. (2004). Hassmén et al. (2000) kontrollade däremot inte 
för Civilstånd. I denna uppsatts var civilstånd den demografiska faktor som var 
tydligast kopplad till CES-D, något som eventuellt kan förklara en del av skillnaden i 
resultat. 
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En annan möjligt förklaring till skillnaden i resultat är distinktionen mellan träning 
och fysisk aktivitet. Kim et al. (2012) och Hassmén et al. (2000) undersöker träning, 
men studien av Hassmén et al. använder ett mått på fysisk aktivitet som berör antal 
tillfällen då en person blir varm och svettig som ett resultat av fysisk aktivering, 
snarare än antal träningstillfällen. Det är möjligt att organiserade träningstillfällen 
med tydlig struktur ger något annat, eller något mer, än fysisk aktivering i sig. Något 
som i så fall kan bidra till att förklara avsaknaden av signifikanta samband avseende 
fysisk aktivitet och psykisk hälsa i studien av Humphreys et al. (2013) och denna 
uppsats. 
 
Ytterligare en möjlighet är att det för den svenska populationen inte är samband 
mellan skattad fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Det skulle vara i linje med 
resultaten från några andra studier (Abu-Omar et al., 2004; Hawker, 2012; 
Humphrey et al., 2013) som inte hittade signifikanta samband.  Hawkers studie samt 
studien av Humphrey et al. var däremot inte populationsstudier, och de undersökte 
inte sambanden i Sverige, vilket innebär att eventuella kulturella skillnader kan göra 
att det är svårt att överföra deras resultat på en svensk population. Det kan vara ett 
tecken på att det inte är just den fysiska aktiviteten utan någonting annat som 
påverkar depressiva symtom. Det är något som till viss del stöds av Lindwall, Ljung, 
Hadzibajramovic och Jonsdottir (2012) vars studie inte hittade något samband 
mellan uppmätt fysisk form och psykisk hälsa. Lindwall et al. hittade däremot 
samband mellan självskattad fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 
 
Sammanfattningsvis finns det en rad möjliga faktorer som kan tänkas förklara 
skillnader mellan resultaten i den här uppsatsen och andra tidigare studier, 
inklusive kulturella skillnader, metodologiska skillnader och skillnader i urval.  
 
Styrkor och svagheter 
Något som stärker validiteten i denna uppsats är de instrument som använts. Både 
CES-D och PSQ är sedan tidigare validerade instrument. 
 
Ytterligare en styrka med denna uppsats är urvalet som bestod av ett randomiserat 
populationsbaserat urval, vilket ökar uppsatsens externa validitet. Slutligen är det 
även en styrka att urvalet är hämtat ur Betulastudien som är ett longitudinellt 
forskningsprojekt, det ger en möjlighet att följa upp samma grupp vilket öppnar upp 
för framtida forskning. 
 
Takeffekter i aktivitetsmåtten kan ha bidragit till att det inte var möjligt att fånga 
upp om det var ett kurvilinjärt samband. Den högsta nivån av skattad fysisk aktivitet 
i den här uppsatsen var fem timmar (300 minuter), något som nästan en fjärdedel 
av urvalet (n = 96) skattade. Hur stor andel av dessa som var fysiskt aktiva över 450 
minuter och börjat få eventuella negativa effekter är tyvärr inte möjligt att uttala sig 
om, men det kan ha inneburit att den aktiva gruppen som helhet skattade sin 
psykiska hälsa lägre.  
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Ytterligare en svaghet med denna studie är just användningen av självskattning för 
att mäta fysisk aktivitet istället för ett objektivt mått för att mäta aktivitetsnivå. Då 
det har visat sig att självskattning kan vara ett dåligt mått på faktisk fysisk aktivitet 
(Prince et al., 2008). Det är däremot ett problem som bör ha funnits även i andra 
studier som hittat starkare samband, men skulle kunna förklara varför det finns en 
spridning i resultat avseende hur sambanden ser ut mellan olika studier. Slutligen 
är det en svaghet att denna uppsats är en tvärsnittstudie. Det innebär att det inte går 
att uttala sig om eventuell riktning eller kausalitet på samband. Det vill säga utifall 
det är de som mår bättre som upplever sig träna mer eller de som upplever sig träna 
mer som mår bättre. 
 
Framtida forskning 
Till följd av att denna uppsats undersöker ett urval hämtat från Betulastudien finns 
en möjlighet att longitudinellt undersöka eventuella samband, samt huruvida fysisk 
aktivitet kan vara prediktor i en svensk population för psykisk hälsa. 
 
Vidare bör sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa fortsätta att 
utforskas då det fortfarande tycks oklart exakt hur sambandet ser ut. Till följd av 
osäkerheten på skattningsformulär skulle vi rekommendera att genomföra studier 
med objektiva mått på fysisk aktivitet, exempelvis genom att deltagarna får bära en 
stegräknare, för att mäta hur mycket de rör sig en vanlig vecka och undersöka vilken 
typ av samband som då återfinns mellan uppmätt fysisk aktivitet och psykisk hälsa. 
Alternativt låta testdeltagare fylla i en träningsdagbok efter varje tillfälle med fysisk 
aktivering. Träningsdagboken kan sedan användas som aktivitetsmått och skulle 
potentiellt vara ett bättre mått av faktiskt fysisk aktivitet än skattningsformulär som 
efterfrågar antal timmar eller tillfällen under en vanlig vecka. 
 
Eventuellt skulle en kvalitativ studie kunna undersöka att det är aktiv i jämförelse 
med andra som är starkast associerat med psykisk hälsa, för att på så sätt undersöka 
om det kan finnas andra angreppssätt att studera detta samband på. 
 
Slutsats  
De som är mer fysisk aktiva skattade en högre grad av välmående än de mindre 
fysiskt aktiva. Denna uppsats finner däremot inte samband mellan fysisk aktivitet 
och depressiva symtom eller stress. Denna uppsats hittade inga negativa 
associationer mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Det tillsammans med att 
fysisk aktivitet tycks ge både bättre välmående och bättre fysisk hälsa innebär att 
fysisk aktivitet bör fortsätta att rekommenderas. 
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