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Relationen mellan fysisk aktivitet, stress och  

psykosocial arbetsmiljö 

Kundtjänstmedarbetares upplevelser 

 
Simon Hultgren  

 

Fysisk aktivitet, stress och psykosocial arbetsmiljö är viktiga faktorer på och 

utanför arbetsplatsen. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet kan påverka 

den subjektiva stressupplevelsen. En arbetsmiljö präglad av höga krav, för lite 

kontroll och socialt stöd kan leda till negativa känslor och stress. Syftet med 

uppsatsen var att undersöka deltagarnas träningsgrad och dess betydelse för 

upplevelse av allmän stress och fysisk aktivitet. Psykosocial miljö undersöks och 

sätts i relation till stressupplevelse, anställningstid, ålder och träningsgrad genom 

multipla regressionsanalyser. Deltagare i undersökningen var 82 anställda, varav 

54 kvinnor. Resultaten visade bland annat att träningsgrad har betydelse för den 

allmänna upplevelsen av stress och fysisk aktivitet. Slutsatsen att psykosocial 

arbetsmiljö, stress och fysisk aktivitet kan interagera med varandra är av värde att 

lyfta fram. Detta kan bidra till ökad medvetenhet för organisationer och vara ett 

hälsofrämjande verktyg för att minska negativt upplevd stress på och utanför 

arbetsplatsen.  

 

            Keywords: stress, physical activity, psychosocial work environment, employee 

 

 
Inledning 

 

I olika sorters miljöer förpassas individer in i övergripande strukturer. Dessa strukturer kan bli 

påtagliga för nya individer på arbetsmarknaden, präglade av krav, kontroll och socialisering. 

Betydelsen av en god psykosocial arbetsmiljö med tillhörande strukturer kan vara väsentligt 

att belysa i sammanhanget. Karasek och Theorell (1990) har introducerat en modell som 

handlar om vikten av krav, kontroll och socialt stöd, som har implementerats i åtskilliga 

studier av arbetsmiljöforskare. Känslan av odefinierade roller på arbetsplatsen är bara en av 

många faktorer som kan ge upphov till missnöje, då det är förenat med höga nivåer av stress 

och utbrändhet (Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo, & Tucker, 2007). Att en god psykosocial 

arbetsmiljö kan främja individers hälsa och leda till ett ökat välmående är de flesta forskare 

överens om. Inom området för stressforskning har det visat sig att en mindre god psykosocial 

arbetsmiljö kan leda till ökade nivåer av negativa stressupplevelser (Johnstone & Feeney, 

2015). I teorin är stress ett uttryck som är individuellt förankrat i varje individs 

begreppsapparat och kan anammas på och utanför arbetsplatsen. Stress kan användas för att 

beskriva förändringar eller upplevelser som utmanar individer på fysiologiska och 

känslomässiga plan (Stults-Kolehmainen & Sinha, 2013). Observationer har tidigare gjorts på 

idrottare, äldre vuxna och veteraner med posttraumatiskt stressyndrom, där det visat sig att 

subjektivt upplevd stress kan minska genom fysisk aktivitet (Stults-Kolehmainen & Sinha). 

Det senare kan beskrivas som skelettmuskulaturens sammandragning som resulterar i en 

kroppsrörelse, vilket leder till en ökad energiförbrukning (Calderwood, Gabriel, Rosen, 

Simon, & Koopman, 2015).   
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Stressupplevelse - utanför och på arbetsplatsen  
 

Enligt McEwen (2007) kan begreppet stress användas för att beskriva upplevelser som 

utmanar individer känslomässigt och fysiologiskt. Utmanande situationer kan leda till en 

påverkan på kroppens kognitiva, biokemiska och fysiologiska processer. Det kan föreligga en 

skillnad mellan individer med avseende på dessa processer eftersom individer tenderar att 

variera i bedömningen av stressrelaterade situationer (Johnstone & Feeney, 2015). Oavsett om 

det föreligger en situationsbunden individuell variation i upplevelsen av stress eller inte, går 

det inte att förbise individers varierande reaktioner på stressrelaterade situationer. Enligt 

Lazarus och Folkman (1984) kan stressrelaterade situationer vara beroende av huruvida 

individer uppfattar en utmaning eller händelse som hotfull. Individer upplever således endast 

stress när en känsla av oförmögenhet att klara av en hotfull utmaning infinner sig. 

Ovanstående resonemang kan tyckas lyfta fram begreppet stress som något negativt. I kontrast 

till detta har Russel, Zigmond, Dimatelis, Daniels och Mabandla (2014) lyft fram vikten av att 

stressupplevelser kan möjliggöra utveckling av individers kognitiva funktioner. Oavsett om 

stressupplevelsen är positiv eller inte, kvarstår det faktum att upplevelsen kan följa med 

individer i vardagliga livet. Ett exempel som speglar detta kan enligt Repetti, Wang och Saxbe 

(2009) vara när individer avslutat sina studier eller arbeten för dagen och tar med sig 

stressrelaterade tankar och problem till det egna hemmet. Detta kan ha en negativ inverkan på 

sociala relationer, familjeliv och känslor utanför arbetsplatsen. Åtaganden och aktiviteter som 

det i annat fall borde finnas tid och ork till att göra, skulle i större utsträckning utebli, då ett 

större behov för återhämtning skulle infinna sig (Nylen, Melin, & Laflamme, 2007). Utanför 

arbetsplatsen kan interpersonella relationer, yttre krav och nya upplevelser enligt Repetti et al. 

leda till beteendeförändringar på individuell nivå. Det kan finnas anledning att föra en 

diskussion kring nya beteendemönster, då dessa kan förklara hur vi tolkar den vardagliga 

stressupplevelsen (Johnstone & Feeney).  

     Utmaningar och förändringar i vardagen kan leda till att individer upplever stress i olika 

stor utsträckning. Inte minst i arbetslivet kan nya utmaningar och förändringar ha en stor 

inverkan på individuell nivå. En viktig aspekt som nyanställd kan vara att lyckas anpassa sig 

till den nya rollen i organisationen, vilket kan leda till en ökad känsla av förståelse och 

meningsfullhet (Bauer et al., 2007). I samband med rollfördelningen i organisationen pågår en 

socialiseringsprocess på arbetsplatsen. Inom detta område ingår arbetstillfredsställelse, 

organisatoriskt engagemang och avsikter på övergripande och individuell nivå. Positiva 

effekter som kan lyftas fram vid en god socialiseringsprocess är ökat engagemang, högre 

arbetstillfredsställelse och bättre prestationer, vilket kan leda till minskad stress och förhöjd 

avsikt att stanna på arbetsplatsen (Zhang, Liao, Yan, & Guo, 2014). Att gå från att vara 

nyanställd till att känna sig varm i kläderna är en socialiseringsprocess som kräver tid. Tiden 

det tar kan variera individer emellan, där Bauer et al. har beskrivit det som en dynamisk 

process där individer och organisationer förändras över tid.  

     Stressrelaterade situationer kan uppstå utanför och på arbetsplatsen. Enligt Nylen et al. 

(2007) kan det vara svårt att avgöra om stressupplevelsen är arbetsrelaterad eller inte, då fritid 

och arbete ofta interagerar med varandra. Detta kan bli påtagligt när individer färdas till och 

från arbetsplatsen. När individer färdas från arbetsplatsen till hemmet, kan arbetsrelaterade 

faktorer som antal arbetade timmar, krav i arbetet och överbelastning vara störningsmoment 

och påverka stressupplevelsen utanför arbetsplatsen. Det har också konstaterats att 

arbetsrelaterad stress kan hänföras till familjeförhållanden, då Nylet et al. hävdat att tankar och 

känslor för familjen kan följa med individer till arbetsplatsen. Oavsett om stressupplevelsen 

kan kopplas till arbetsplatsen eller inte, kan det finnas anledning att skilja på allmän stress 

utanför och på arbetsplatsen. Tidigare studier har visat att upplevd stress utanför arbetsplatsen 

kan hänföras till sociala relationer och familjeförhållanden. På arbetsplatsen finns mindre tid 

för återhämtning, vilket enligt Nylen et al. beror på höga krav och tidspress, vilket kan leda till 

förhöjda stressnivåer. 
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     Kostnaden av arbetsrelaterad stress är hög i många länder. Sjukskrivningar och frånvaro på 

grund av stress kommer sannolikt att öka i framtiden då arbetsmarknaden präglas av höga 

krav, intensifiering av arbetet och snabba förändringar (Johnstone & Feeney, 2015). Vikten av 

en fungerande arbetsmiljö med tillhörande modell har tidigare utvecklats av Karasek och 

Theorell (1990), som fångar upp balansen mellan socialt stöd, krav och kontroll på 

arbetsplatsen.  

 

Den psykosociala arbetsmiljön - socialt stöd, krav och kontroll 

 
De vanligaste orsakerna till stress i arbetslivet kan enligt Karasek och Theorell (1990) 

hänföras till höga arbetskrav med liten kontroll och brist på socialt stöd. Den utvecklade krav- 

och kontrollmodellen kan ge en förklaring till hur anställda upplever arbetsplatsen utifrån ett 

hälso- och stressrelaterat perspektiv. I modellen beskrivs krav i arbetet som psykiska och 

fysiska, där psykiska krav kan handla om arbetsmängd och tidspress, medan obekväma 

arbetsställningar och ansträngningsnivå kan hänföras till de fysiska kraven (Karasek & 

Theorell). Vidare beskrivs kontroll i arbetet som en form av beslutsutrymme, vilket enligt 

Theorell (2004) kan delas in i färdighetskontroll och uppgiftskontroll. Färdighetskontroll 

handlar om i vilken utsträckning organisationer möjliggör för anställda att styra över sina 

kunskaper och kompetensutveckling, medan uppgiftskontroll handlar om graden av 

självbestämmande över arbetsutförandet. Modellen har vidareutvecklats och kom senare att 

inkluderas av socialt stöd. Enligt Karasek och Theorell kan stöd i arbetet komma från såväl 

överordnade som arbetskollegor. Grunden för modellen har enligt författarna utgett sig vara 

samspelet mellan individer och omgivningen. En arbetsmiljö präglad av höga krav, där 

individer har hög egenkontroll med ett bra socialt stöd från medarbetare är att föredra, då det 

kan minska negativt upplevd stress och bidra till en ökad aktivitet och individuell utveckling. 

När individer ges möjlighet att uppnå dessa faktorer, kan detta leda till ökad tillfredsställelse i 

arbetet och en ökad arbetsförmåga (Sjögren-Rönkä, Ojanen, Leskinen, Mustalampi, & Mälkiä, 

2002). I studier har det visat sig att avsaknaden av kontroll i arbetet, högt ställda krav, minskad 

uppskattning och erkännande för prestation lett till en sämre arbetsmiljö. Detta har 

tillsammans med repetitiva rörelser och dålig arbetsställning bidragit till en sänkning av 

arbetsförmågan hos individer, då det enligt Sjögren-Rönkä et al. har förknippats med höga 

nivåer av stress och sjukdomar. Psykosociala arbetsförhållanden som präglas av passiva, icke 

utmanande uppgifter med låga krav och kontroll, kan leda till passiva livsstilar och en minskad 

tilltro till den egna förmågan (Houdmont, Clemes, Munir, Wilson, Kerr, & Addley, 2015). 

Passiva livsstilar kan bli mer påtagliga om individer har låg kontroll över arbetsuppgifterna 

och ett minskat inflytande på arbetsplatsen. Detta leder till att de anställda har mindre tid för 

planering och utövande av fysisk aktivitet på och utanför arbetsplatsen. För högt ställda krav i 

arbetet har enligt Houdmont et al. varit ytterligare en anledning till fysisk inaktivitet, då de 

anställda har större behov av återhämtning.  

     Med avseende på upplevd arbetsmiljö och arbetsförmåga kan det finnas skäl att sätta två 

perspektiv i fokus-; det individuella och det sociala perspektivet. Det individuella perspektivet 

kan beskrivas som personliga faktorer i form av ålder, kön och utbildning. Det sociala 

perspektivet kan relatera till aspekter i arbetsmiljön med inslag av attityder, socialisering och 

fysiologiska processer (Sjögren-Rönkä et al., 2002). Arbetsmiljön kan påverkas av 

förändringar på organisatorisk och individuell nivå. Tidigare har fördelar av en hög 

egenkontroll på arbetsplatsen nämnts som en viktig parameter (Karasek & Theorell, 1990).    

För att bredda kunskapen om kontroll i arbetslivet på individuell nivå kan begreppet 

självkontroll anammas. Självkontroll kan beskrivas som att hämma, ändra eller överkomma 

automatiserade tankar och spontana reaktioner. Detta tillsammans med individuella 

önskningar och känslomässiga begär kan störa organisationers målsättning och förhindra en 

bra prestation på arbetet (Bridger & Brasher, 2011). I arbeten som kräver höga nivåer av 
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interaktion mellan medarbetare och höga krav på professionellt bemötande av kunder, är 

självkontroll en viktig del av arbetet. En annan del för att underlätta arbetsprestationen och 

trivseln på arbetsplatsen är att känna sig socialt accepterad av medarbetarna. En ökad social 

acceptans har visat sig leda till ökat socialt kapital och bättre relationer på arbetsplatsen, som 

fått en positiv inverkan på motivationen (Bauer et al., 2007). För att kunna behålla sitt 

välbefinnande och upprätta en god arbetsmiljö krävs det att samspelet med medarbetare 

fungerar. Detta är en utmaning som kan kräva mycket, men samtidigt vara mentalt och socialt 

stimulerande. En utmaning som denna kan leda till ett stresspåslag av positiv karaktär och kan 

bidra till fysiologisk stimulans och ökade utvecklingsmöjligheter. Kroppen lär sig således att 

anpassa sig fysiologiskt till utmaningar och förändringar för att undvika skador och möjliggöra 

utveckling (Russel et al., 2014). 

  

Fysisk aktivitet - rekommendationer och individuella effekter 

 
Fysisk aktivitet kan beskrivas som skelettmuskulaturens sammandragning som resulterar i en 

kroppsrörelse, där energiförbrukningen sätts igång (Calderwood et al., 2015).  Kroppsrörelser 

av denna karaktär kan vara aktiviteter i form av idrott, motion, friluftsliv, vardagliga 

promenader, cykling, aktivitet i hemmet och på arbetet (Stults-Kolehmainen & Sinha, 2013). 

Det finns rekommendationer som utarbetats av Statens folkhälsoinstitut (2008) inom området 

för fysisk aktivitet med tydliga riktlinjer. Vuxna från 18 år och uppåt rekommenderas att vara 

fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka med måttlig intensitet. Durationen kan halveras till 

75 minuter per vecka om intensiteten på aktiviteten är hög. Fysisk aktivitet av måttlig 

intensitet ger en ökning av puls och andning, exempelvis 30 minuters rask promenad fem 

gånger i veckan. Högintensiv träning beskrivs som en markant ökning av puls och andning, 

där löpning kan lyftas fram som en rekommendation med en omfattning på 20-30 minuter tre 

gånger i veckan. Ovan nämnda områden präglas av uthållighetsträning och bör kompletteras 

med muskelstärkande aktiviteter minst två gånger i veckan. Dessa rekommendationer är 

framtagna för att främja individers hälsotillstånd, minska risken för sjukdomar, förebygga 

förtida dödsfall och förbättra den allmänna fysiska kapaciteten (Statens folkhälsoinstitut).  

     Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet förbättrar hälsotillståndet och välbefinnandet 

för individer. De fysiologiska effekterna av fysisk aktivitet leder till en förhöjd 

kroppstemperatur, ökad frigöring av endorfiner och utsöndring av hormoner, vilket bidrar till 

en positivt laddad känsloupplevelse (Calderwood et al., 2015). Som ett resultat av fysisk 

aktivitet kan den positivt laddade känsloupplevelsen distrahera individer från negativa och 

deprimerande tankar, vilket ökar möjligheten till ett godare humör och starkare självkänsla. 

Det är viktigt att belysa att det föreligger individuella skillnader mellan människor med 

avseende på motionsvanor. I och med denna kunskap bör individuella bedömningar göras i 

förebyggande syfte, då människor kan svara olika på fysisk aktivitet (Nägel, Sonnentag, & 

Kuhnel, 2015). Individuella bedömningar kan göras genom dagboksstudier, där deltagarna 

följs upp under längre perioder. Kanning och Schlicht (2010) gjorde en dagboksstudie 

gällande fysisk aktivitet där resultatet visade att de flesta deltagare kände ett större lugn och en 

ökad fridfullhet efter perioder av fysisk aktivitet i jämförelse med inaktivitet. Valet av fysisk 

aktivitet och dess grad av intensitet är en fråga som ofta kan väckas hos många. Russel et al. 

(2014) hävdade att utövande av högintensiv fysisk aktivitet kan leda till ett ökat stresspåslag 

hos individer, istället för att främja den allmänna hälsan och sänka stressnivåerna.  

     Fysisk aktivitet är i många avseenden avgörande när det gäller individers välmående och 

kan direkt kopplas till forskning inom andra områden som psykosocial arbetsmiljö och stress. 

Tidigare studier har visat träningsgrad och effekterna av fysisk aktivitet kan variera beroende 

på kön och utbildning. Detta har Zhang och Yen (2015) lyft fram genom att belysa 

förhållandet mellan fysisk aktivitet och individers varierande hälsotillstånd. Regelbunden 

fysisk aktivitet har visat sig kunna förbättra hälsotillståndet och minska måttliga grader av 

depressionssymtom hos män. Vidare hävdade Zhang och Yen att milda och måttliga 
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depressionssymtom i större grad kan lindras hos kvinnor än män, med hjälp av regelbunden 

fysisk aktivitet. Utbildning tycks också vara en hälso- och stressrelaterad variabel, där män i 

större utsträckning än kvinnor upplever att utbildning korrelerar med stress och depression. På 

övergripande nivå har Calderwood et al. (2015) lyft fram att fysisk aktivitet kan leda till en 

distraktion av negativa tankar och kan bidra till mer glädje, vilket i sin tur kan bidra till en 

ökad prestation på arbetet och positiva känsloupplevelser som stärker individers självkänsla. 

Ur ett stressperspektiv kan fysisk aktivitet bidra till en känsla av lugn och fridfullhet som 

oftast leder till en lägre grad av självupplevd stress (Nägel et al., 2015).  

 

Fysisk aktivitet, stress och psykosocial arbetsmiljö  

 
En god psykosocial arbetsmiljö kan främja de anställdas välmående, medan en arbetsmiljö 

präglad av höga krav, låg kontroll och brist på socialt stöd har visat sig leda till en negativ 

stressupplevelse. Socialiseringsprocessen på arbetsplatser har tydliga inslag av detta, då en 

effektiv socialisering inom organisationer är önskvärd. En effektiv socialiseringsprocess 

resulterar i en snabbare rollanpassning, ökad social integration och ökade förutsättningar för 

att behärska arbetsrelaterade uppgifter. Förutom dessa faktorer har det också visat sig bidra till 

större arbetsglädje och organisatoriskt engagemang, vilket har lett till att anställda i större 

utsträckning tenderar att stanna på arbetsplatsen (Cooper-Thomas, Anderson, & Cash, 2012). 
     Det finns forskning som visat att organisatoriska åtgärder och granskning av individuella 

beteenden gjorts för att uppnå organisatorisk socialisering. I detta avseende förespråkar 

organisationer antingen en genomtänkt och strukturerad institutionaliserad process, eller en 

mer individuell och subjektiv erfarenhetsbaserad modell, där den senare är mer oplanerad och 

informell (Cooper-Thomas et al., 2012). Metaanalyser har visat att en institutionaliserad taktik 

med tydliga strukturer är mer effektiv i allmänhet, jämfört med en individuell och informell 

organisatorisk socialisering. De som kommer från att tidigare studerat på högskola eller 

universitet har i större utsträckning varit benägna att söka organisatorisk vägledning, i motsats 

till nyanställda som kommer direkt från arbetslivet. Individer som kommer från arbetslivet och 

ska anpassa sig till en nyanställning, tenderar i högre utsträckning att forma sin egen roll i 

organisationen än att söka organisatorisk vägledning. I och med denna kunskap kan det enligt 

Cooper-Thomas et al. vara av betydande skäl att sätta sig in i beteendemönstret hos 

nyanställda som kommer direkt från tidigare arbetsliv, då de i högre grad sätter tilltro till sina 

egna anpassningsstrategier.   

     Inom området för psykosocial arbetsmiljö har det förespråkats åtgärder på organisatoriskt 

nivå för att främja det individuella välbefinnandet och begränsa kostnader i samband med 

sjukdom. En av åtgärderna som har förespråkats och är en bidragande orsak till ovanstående 

resonemang är fysisk aktivitet (Calderwood et al., 2015). Anställda som inte utövar 

regelbunden fysisk aktivitet, vare sig om det är på eller utanför arbetsplatsen, kan genomgå en 

förändring om de väljer att öka mängden av fysisk aktivitet och motion. Detta har Calderwood 

et al. argumenterat för genom att belysa vikten av kroppens anpassning till nya rutiner, där 

fysisk aktivitet är en bidragande orsak till förändring av metabola trösklar och individuellt 

upplevd ansträngning. Situationer där individer tidigare upplevt en hög nivå av ansträngning, 

kan med hjälp av fysisk aktivitet sänkas till en lägre nivå. Förändringen som sådan är 

tidsberoende och av relevans att belysa, då den negativt laddade stressupplevelsen kan minska 

genom fysisk aktivitet (Nägel et al., 2015). I enlighet med Kanning och Schlicht (2010) bör 

fokus vara inriktat på individuella bedömningar och uppföljningsarbete med avseende på 

fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet, stress och psykosocial arbetsmiljö är tre områden som 

organisationer kan ha fördel av att vara insatta i. Kundtjänstmedarbetare som är positionerade i 

kontorslandskap löper större risk att drabbas av stressrelaterade sjukdomar, då arbetet i större 

utsträckning präglas av monotona och repetitiva rörelser, vilket kan leda till en ökad 

stressupplevelse av negativ karaktär (Sjögren-Rönkä et al., 2002). Upplevelsen av en god 
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psykosocial miljö kan bli lidande av föregående resonemang, men också förbättras med 

bredare kunskap om den fysiska aktivitetens inverkan på kroppsliga funktioner.  
 
Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien var att undersöka kundtjänstmedarbetares träningsvanor och sätta dessa i 

relation till upplevelse av fysisk aktivitet och stress. Etablering på arbetsplatsen tillsammans 

med upplevelsen av en god psykosocial arbetsmiljö kan leda till att de anställda känner sig 

tryggare i sina roller på arbetsplatsen och ha betydelse för den allmänna stressupplevelsen. 

Syftet var att klargöra om detta föreligger även hos kundtjänstmedarbetare. Detta är viktigt att 

belysa, då upplevelsen av en sämre psykosocial arbetsmiljö kan bidra till höga kostnader för 

organisationer i form av ökade sjukskrivningar. Fysisk aktivitet är en av åtgärderna som 

föreslagits för att minska ohälsa och öka välbefinnandet hos anställda. Studien avgränsades 

mot att endast ta hänsyn till områdena fysisk aktivitet, stress och psykosocial arbetsmiljö. 

Könsskillnader och utbildning har varit av sekundär karaktär, men undersökts i förhållande till 

träningsgrad och stressupplevelse. Den individuella upplevelsen och socialiseringsprocessen i 

form av anställningstid har fungerat som de primära variablerna. Då tidigare forskning på 

organisatorisk nivå främst riktat in sig på stress och psykosocial arbetsmiljö, kan denna studie 

bidra med ökad kunskap om vilken betydelse träning och upplevelse av fysisk aktivitet har för 

kundtjänstmedarbetares stressupplevelser utanför och på arbetsplatsen. På arbetsplatser med 

daglig kundkontakt, monotona rörelser och hög arbetsbelastning finns det skäl att föra en 

diskussion kring dessa områden för att öka medvetenheten hos de anställda inom 

organisationen.  

 

Frågeställningarna som ställts i följande studie:  

1. Har träningsgrad betydelse för upplevelsen av fysisk aktivitet? 

2. Har träningsgrad betydelse för upplevelsen av stress? 

3. Har anställningstid något samband med upplevelsen av stress? 

4. Hur upplever de anställda den psykosociala arbetsmiljön? 

5. Hur uppfattar de anställda den allmänna stressupplevelsen, med hänsyn till  

    socialt stöd, krav och kontroll i arbetet?  

6. Hur upplever de anställda den psykosociala arbetsmiljön, med hänsyn till ålder,      

    anställningstid och träningsgrad? 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Undersökningen riktade sig till anställda och konsulter på ett företag inom sektionen 

kundtjänst i Mellansverige. Det var 82 personer som deltog i studien. Av dessa var 54 kvinnor, 

27 män och en person som inte angav kön. Av de (n = 82) som ingick i studien varierade 

åldern mellan 21-62 år, (M = 34.95, SD = 12.30). I Tabell 1 visas beskrivande statistik i antal 

och procent gällande variablerna kön, studier, anställningstid på företaget och deltagarnas 

träningsgrad. Totalt har 25 personer studerat på högskola eller universitet det senaste året, 

varav 16 av dessa var kvinnor. Totalt har 45 personer har varit anställda på företaget kortare än 

två år. Variabeln träningsgrad visade att 30 personer utövar någon fysisk aktivitet minst fyra 

timmar per vecka med lägre intensitet, medan 29 personer ägnar sig åt regelbunden fysisk 

aktivitet med måttlig intensitet. Ett partiellt bortfall förelåg i en av enkäterna med avseende på 

frågor om psykosocial arbetsmiljö och i tre av enkäterna gällande grad av fysisk aktivitet. 

Ingen ersättning utgick till deltagarna. 
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Tabell 1 

Beskrivande statistik för deltagarnas bakgrund i antal, procent och bortfall 

  

 

Antal 

   

 

   Antal i procent (%) 

 

 

Bortfall (%) 

Kön 

  Kvinnor 

  Män  

 

81 
54 

27 

(98.8) 

(65.9) 

(32.9) 

(1.2) 

Studier (senaste året) 

  Ja 

  Nej 

82 

25 

57          

(100) 

(30.5) 

(69.5) 

(0) 

Anställningstid  

  Kortare än två år 

  Längre än två år 

 

81 

45 

36 

 

(98.8) 

(54.9) 

(43.9) 

 

(1.2) 

 

Träningsgrad (1-4) 

  Stillasittande fritid  

  Någon fysisk aktivitet 

  Regelbunden fysisk aktivitet  

  Tävlingsidrott 

79 

11 

30 

29 

9 

(96.3) 

(13.4) 

(36.6) 

(35.4) 

(11.0) 

(3.7) 

 

Material 

 
Mätinstrument i studien var enkäter bestående av 35 frågor. Ett mått på enkätens interna 

konsistens gjordes genom att reliabilitetstesta samtliga utformade index med tillhörande 

frågor. Detta resulterade i ett Cronbachs alfa värde på .792 för samtliga items tillsammans. 

     De första fyra frågorna var av övergripande karaktär där deltagarna fick fylla i kön, 

födelseår, anställningstid och eventuella studier på högskola eller universitet det senaste året. 

Kön, födelseår och utbildning har fungerat som bakgrundsvariabler, medan anställningstid på 

företaget fungerat som en oberoende variabel i studien. Dikotomisering har gjorts för 

variablerna anställningstid och träningsgrad för att anpassa snedfördelade värden i materialet. 

Detta gjordes genom att dela upp enkätens fyra svarsalternativ för anställningstid i två perioder 

till kortare respektive längre än två års anställning, vid gränsvärdet 43.9 %. För analys av 

träningsgrad gjordes samma principiella indelning, med nivå 1-2 (n = 41) och 3-4 (n = 38). 

Fråga fem i enkäten har avsett fysisk aktivitet och motion, där den etablerade och översatta 

skalan Saltin-Grimby physical activity level scale (SGPALS), utarbetad av Saltin och Grimby 

(1968), använts som en oberoende variabel med fyra nivåer. Skalan avsåg att mäta hur mycket 

en individ rör och anstränger sig kroppsligt på fritiden. Svarsalternativen var fyra möjliga, där 

deltagare ombads kryssa i en av fyra rutor, för en genomsnittsbedömning av fysisk aktivitet 

det senaste året. Ett exempel på fråga; Det första alternativet var stillasittande fritid, vilket 

bedöms som fysisk inaktivitet med sysselsättningar som läsning och tv tittande (Grimby, 

Börjesson, Jonsdottir, Schnohr, Thelle, & Saltin, 2015). Efter kontroll med Gunnar Grimby 

var skalan fri att använda och visat sig ha god reliabilitet i tidigare studier. En av dessa studier 

med 41 deltagare resulterade i Cohens kappa .640 (Batty, 2000).  

     Inom området för fysisk aktivitet har en icke etablerad skala utformats, med syfte att 

klargöra deltagarnas upplevelse av fysisk aktivitet. Fem påståenden har ställts med 

svarsalternativ på en femgradig skala från 1 (Aldrig) till 5 (Alltid). Ett exempel på påståenden 

som ställs är; ”fysisk aktivitet gör mig piggare”. Ett högt värde på skalan speglade en positiv 
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syn och högre välbefinnande, medan ett lågt värde på skalan speglade en negativ syn och lägre 

välbefinnande. Ett reliabilitetstest resulterade i ett Cronbachs alfa värde på .707.  

     Av de återstående 25 frågor som återfanns i enkäten rörde 13 stressupplevelse och 12 

psykosocial arbetsmiljö. Dessa påståenden besvarades på en femgradig skala från 1 (aldrig) 

till 5 (alltid). Ett högre medelvärde gällande responsen på stressupplevelse indikerade på en 

positiv känsla med mindre negativ stress. Ett lågt medelvärde indikerade på en negativ känsla 

med högre grad av negativt upplevd stress. På samma sätt indikerade höga medelvärden för 

påståenden inom psykosocial arbetsmiljö en positiv känsla och låga medelvärden en negativ 

känsla. Dessa skalor har fungerat som beroende variabler, där stress och arbetsmiljöindex 

skapades genom att bilda medelvärden av de ingående variablerna. Variablerna stress och 

psykosocial arbetsmiljö har skiljts åt genom att stressindexet har belyst individens allmänna 

stressupplevelse i sin livssituation just nu, medan utformat index för psykosocial arbetsmiljö 

endast har relaterat till upplevelse på arbetsplatsen i form av socialt stöd, krav och kontroll. De 

utarbetade frågorna från den etablerade skalan PSS-14 av Cohen, Kamarck och Mermelstein 

(1983) modifierades genom att använda Institutet för stressmedicins översatta version av 

skalan, där frågor gjordes om till påståenden. Syftet med skalan var att belysa individers 

allmänna stressupplevelse och frågorna innefattar enligt Cohen et al. tre centrala komponenter 

i individers stressupplevelse, nämligen oförutsägbarhet, brist på kontroll och överbelastning. 

Skalan har främst visat sig vara beprövad när det gäller studier på studenter och människor i 

arbetslivet (Lee, Chung, Suh & Jung, 2014). Frågornas innehåll tillsammans med dess 

femgradiga skala har inspirerat och använts i denna studie för skattning av allmän 

stressupplevelse. Volymen bantades ner från de 14 ursprungliga frågorna till 13 frågor. Två av 

frågorna har ersatts med egenkomponerade frågor gällande stress. De påståenden som använts 

var av följande karaktär; ”jag känner mig upprörd när något oväntat inträffar”. Skalan var fri 

att använda och Cronbachs alfa mättes till .863 för utformat stressindex med dess påståenden.  

    Inom ramen för psykosocial arbetsmiljö har inspiration hämtats från Copenhagen 

psychosocial questionnaire, utvecklat av the national centre for the working environment 

(Pejtersen, Kristensen, Borg & Bjorner, 2010). Detta utan att frågor med tillhörande skala 

tagits direkt från frågeformuläret. Tillsammans med detta har ett urval av frågor från ASK-

frågeformulär, utarbetat av Hovmark och Thomsson (1995) använts för att mäta arbetskrav, 

socialt stöd och kontroll i arbetslivet. Genom att bilda medelvärden av de ingående variablerna 

utformades ett index för respektive kategori, där fyra frågor vardera för socialt stöd, krav och 

kontroll ingick. Frågorna gjordes om till påståenden och inom området för socialt stöd var ett 

av påståendena; vi har en bra sammanhållning kollegor emellan”. Inom arbetskrav var ett 

exempel; ”jag upplever att mina arbetsuppgifter är för enkla”. Området för kontroll på arbetet 

präglades med påståenden av karaktären; jag tillges möjligheten att lära mig nya moment på 

mitt arbete”. Index för arbetsmiljö resulterade i Cronbachs alfa värden på .823 för socialt stöd, 

.816 för kontroll och .752 för krav i arbetet.  

       

Procedur 

 
Studien och dess syfte presenterades muntligt och individuellt för varje deltagare. Samtliga 

deltagare fick en enkät tillsammans med ett missivbrev. Av missivbrevet framgick 

forskningsetiska principer, att deltagarna hade rätt att avbryta deltagandet närsomhelst och att 

deltagandet var frivilligt och på deras egna villkor. Viktigt att belysa med missivbrevet var att 

uppgifterna behandlades konfidentiellt och att uppsatsen skulle presenteras på företaget. Det 

framgick även att uppsatsen skulle publiceras i en databas på MDHs hemsida. De som deltog i 

undersökningen fick fylla i enkäten, som sedan samlades in personligen. Deltagarna gavs 

också möjlighet att lägga enkäten i ett fack, som endast författaren hade tillgång till.   
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Resultat 

 
 

Fem t-test för oberoende mätningar genomfördes för att testa samband mellan variablerna kön, 

ålder, studier, träningsgrad och utformat stressindex. Samtliga t-test rapporteras i text för 

presentation av de ingående variablerna, utan att dikotomisering gjordes i detta steg. För 

variablerna kön och träningsgrad visade resultatet för männen (M = 2.63, SD = 0.88) och för 

kvinnorna (M = 2.37, SD = 0.87), t(76) = 1.23, p = .225. För variablerna studier och 

träningsgrad visade resultatet för de som studerat det senaste året (M = 2.58, SD = 0.93) och 

de som inte studerat senaste året (M = 2.40, SD = 0.85), t(77) = -0.83, p = .413. Variablerna 

studier och utformat stressindex jämfördes, där de som studerat det senaste året (M = 3.14, SD 

= 0.56) jämfördes med de som inte studerat det senaste året (M = 3.23, SD = 0.54), t(80) = 0. 

69, p = .49. För variablerna kön och utformat stressindex visade resultatet för männen (M = 

3.36, SD = 0.50) och för kvinnorna (M = 3.13, SD = 0.56), t(79) = 1.86, p = .067. Inga 

signifikanta samband kunde utläsas mellan variablerna för ovanstående t-test, förutom en 

marginell signifikans mellan variablerna kön och utformat stressindex. Ett oberoende t-test 

gjordes för att jämföra åldern på deltagare som studerat det senaste året (M = 30.00 , SD = 

11.03) med de som inte studerat det senaste året (M = 37.50, SD = 12.24), t(72) = 2.68, p = 

.012, d = 0.63. Krav på varians uppfylldes (p >.05) och signifikanta skillnader framgick 

mellan variablerna ålder och studier. De som studerat det senaste året uppvisade en lägre 

medelålder än de som inte studerat det senaste året. Resultatet av utarbetat stressindex har 

präglat en allmän upplevelse av stress i individens livssituation just nu, medan utarbetat index 

för psykosocial arbetsmiljö endast har relaterat till upplevelse på arbetsplatsen i form av 

socialt stöd, krav och kontroll.  

 

    Har träningsgrad betydelse för upplevelsen av fysisk aktivitet? En envägs variansanalys för 

oberoende mätningar gjordes och resulterade i (M = 3.44, SD = 0.67) för träningsgrad 1-2 och 

(M = 4.11, SD = 0.36) för träningsgrad 3-4 i upplevelsen av fysisk aktivitet. Fullständigt 

resultat visade att signifikanta skillnader förekom i de uppmätta variablerna, F(1, 77) = 29.97, 

p < .0005, η2 = .28. Ökad träningsgrad resulterade i positivare upplevelser av fysisk aktivitet.  

 

   Har träningsgrad betydelse för upplevelsen av stress? En envägs variansanalys för 

oberoende mätningar gjordes och resulterade i (M = 3.09, SD = 0.59) för träningsgrad 1-2 och 

(M = 3.37, SD = 0.44) för träningsgrad 3-4 i upplevelsen av stress. Resultatet visade att 

signifikanta skillnader förekom i de uppmätta variablerna, F(1, 77) = 5.59, p = .021, η2 = .07. 

Ökad träningsgrad resulterade i positivare syn på begreppet stress och mindre negativ stress.  
 

     En variansanalys gjordes för att titta på relationen mellan anställningstid och utformat 

stressindex. Dikotomisering gjordes i detta steg, där de som vart anställda upp till två år (n = 

45) och de som varit anställda mer än två år (n = 36) jämfördes. Detta utan att några statistiskt 

signifikanta medelvärdesskillnader kunde utläsas, F(1, 79) = 0.57, p > .05. Vidare undersöktes 

utformat index för psykosocial arbetsmiljö, med en variationsvidd på 1-5. Deltagarnas 

upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön (n = 81) resulterade i; socialt stöd i arbetet (M = 

3.80, SD = 0.45), krav i arbetet (M = 2.67, SD = 0.58) och kontroll i arbetet (M = 3.40, SD = 

0.64). I Tabell 2 återfinns beskrivande statistik för deltagarnas enkätsvar över hur de uppfattar 

den psykosociala arbetsmiljön i form av socialt stöd, krav och kontroll på arbetsplatsen. 

Svarsfrekvensen för socialt stöd i arbetet (n = 81) visar bland annat att 78 % av deltagarna ofta 

eller alltid upplever en bra sammanhållning på arbetsplatsen. För variabeln krav i arbetet (n = 

81) visar resultatet att 58.5 % av deltagarna att de ofta eller alltid upplever att arbetet är 

känslomässigt jobbigt. Den sistnämnda variabeln kontroll i arbetet (n = 81) visar att 36.6 

procent av deltagarna sällan eller aldrig har ett stort inflytande över arbetsuppgifterna.  
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Tabell 2 

Resultat i procent för hur deltagarna i enkätundersökningen uppfattar  

arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö 

 

n 

 

Alltid  

(5) 

 

Ofta 

(4) 

 

Ibland 

(3) 

 

Sällan 

(2) 

 

Aldrig 

(1) 

 

 

Bortfall 

Socialt stöd i arbetet        

 Uppskattning 81 6.1 % 39.0 %  39.0 % 11.0 % 3.7 % 1.2 % 

 Tydliga instruktioner 81 11.0 % 48.8 % 31.7 % 6.1 % 1.2 % 1.2 % 

 Bra sammanhållning 81 25.6 % 52.4 % 17.1 % 1.2 % 2.4 % 1.2 % 

 Hjälp i arbetet 81 39.0 % 46.3 % 13.4 % 0.0 % 0.0 % 1.2 % 

Krav i arbetet        

 Tidsbrist 81 6.1 % 20.7 % 28.0 % 39.0 % 4.9 % 1.2 % 

 Högt tempo 81 28.0 % 53.7 % 14.6 % 2.4 % 0.0 % 1.2 % 

 Känslomässigt jobbigt 81 28.0 % 30.5 % 23.2 % 13.4 % 2.4 % 1.2 % 

 För enkla uppgifter 81 2.4 % 11.0 % 40.2 % 42.7 % 2.4 % 1.2 % 

Kontroll i arbetet        

 Fördelar uppgifter ihop 81 19.5 % 41.5 % 29.3 % 7.3 % 1.2 % 1.2 % 

 Stort inflytande 81 9.8 % 32.9 % 19.5 % 25.6 % 11.0 % 1.2 % 

 Lära mig nya moment 81 9.8 % 41.5 % 36.6 % 9.8 % 1.2 % 1.2 % 

 Tillräckligt utmanande 81 6.1 % 40.2 % 37.8 % 12.2 % 2.4 % 1.2 % 

 
Not. Siffror i skalan (5-1) motsvaras av enkätens svarsalternativ (alltid, ofta, ibland, sällan,aldrig) 

      

    Hur uppfattar de anställda den allmänna stressupplevelsen, med hänsyn till socialt stöd, 

krav och kontroll i arbetet? Av Tabell 3 framgår standard multipel regressionsanalys. 

 

Tabell 3 

Multipel regressionsanalys för allmän stressupplevelse (1) som är beroende- 

variabel för de predicerade och oberoende variablerna socialt stöd, krav och 

kontroll i arbetslivet 

Modell 1 β b(beta) t p 

Stressupplevelse     

Socialt stöd  .222 (.234) 2.760   .046* 

Krav          .071 (.058) .575 .567 

Kontroll  .287 (.337)  2.873     .005** 

 

Modellsammanfattning 

    

Intercept 1.197  2.760      .007** 

F-värde 9.678    

(df) (3, 77)    

R2 .274    

R2 (Justerat) .246    

Not. * p < .05, ** p <. 01,  *** p < .001. β=Värdet för ostandardiserade betakoefficienten. b= 

Värdet för standardiserade betakoefficienten inom parentes (beta).  

 
Tabell 3 visar att stressupplevelse undersöks i förhållande till de oberoende variablerna socialt 

stöd, krav och kontroll. Modellen i sin helhet var signifikant, F(3, 77) = 9.678, p < .0005. I 

denna modell kan signifikanta samband ses mellan beroendevariabeln stressupplevelse på de 

predicerade variablerna för socialt stöd; p = .046 (p < .05) och kontroll i arbetet; p = .005 (p < 
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.01). Ingen signifikans kunde ses för variabeln krav i arbetet. Resultatet visade att deltagarnas 

allmänna stressupplevelse kan speglas av faktorer i arbetet som socialt stöd och kontroll. 

Totalt kunde 27.4 % av variationen i beroendevariabeln förklaras av samtliga prediktorer.  

 

     Hur upplever de anställda den psykosociala arbetsmiljön, med hänsyn till ålder, 

anställningstid och träningsgrad? Av Tabell 4 framgår standard multipel regressionsanalys 

som gjorts utifrån tre modeller.  

 

Tabell 4 

Multipel regressionsanalys för socialt stöd (1), krav (2) och kontroll (3) som är 

beroendevariabler för de predicerade och oberoende variablerna ålder, anställningstid  

och träningsgrad  

Modell 1 β b(beta) t p 

Socialt stöd     

Ålder  .002 (.046) .319 .751 

Anställningstid -.095 (-.082) -.573 .569 

Träningsgrad  .241 (.210)  1.738 .087 

 

Modellsammanfattning 

    

Intercept 3.653  15.394      .000** 

F-värde 1.136    

(df) (3, 67)    

R2 .048    

R2 (Justerat) .006    

Modell 2 β (beta) t p 

Krav     

Ålder  .010 (.270) 1.865 .067 

Anställningstid -.140 (-.155) -1.086 .281 

Träningsgrad          -.013 (-.014) -.116 .908 

 

Modellsammanfattning 

    

Intercept 2.395  12.899      .000** 

F-värde 1.213    

(df) (3, 67)    

R2 .052    

R2 (Justerat) .009    

Modell 3 β (beta) t p 

Kontroll     

Ålder .008 (.149) 1.016 .313 

Anställningstid .021 (.017) .114 .909 

Träningsgrad .037 (.029) .236 .814 

 

Modellsammanfattning 

    

Intercept 3.106  11.636     .000** 

F-värde .562    

(df) (3, 67)    

R2 .025    

R2 (Justerat) -.019    

Not. * p <.01, ** p <.001. β = Värdet för ostandardiserade betakoefficienten. B = Värdet för 

standardiserade betakoefficienten inom parentes (beta).  

Motsvarande analys gjordes med upplevelse av fysisk aktivitet istället för träningsgrad. Inga 

signifikanta resultat av de oberoende variablerna erhölls. 
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Tabell 4 visar att beroendevariablerna socialt stöd, krav och kontroll undersöks i förhållande 

till de oberoende variablerna ålder, anställningstid och träningsgrad. Dikotomisering gjordes 

för variablerna anställningstid och träningsgrad i regressionsanalysen. I Modell 1 där 

upplevelse av socialt stöd fungerar som beroendevariabel kan inga statistiskt signifikanta 

samband ses på predicerade variabler, F(3, 67) = 1.136, p = .341. Det framgår dock att socialt 

stöd i arbetet tenderar att påverkas mest av deltagarnas träningsgrad. Modell 2 visar att krav i 

arbetet tenderar att påverkas starkast av deltagarnas ålder, dock utan att signifikanta samband 

kan utläsas mellan beroende och predicerade variabler i denna modell, F(3, 67) = 1.213, p = 

.312. Modell 3 gällande kontroll i arbetet kan inga statistiskt signifikanta samband ses för de 

predicerande variablerna ålder, anställningstid och träningsgrad, F(3, 67) = .562, p = .642. Ett 

test gjordes för att se om samvariation föreligger mellan de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen. Detta visade att det inte föreligger någon risk för multikollinearitet 

mellan de oberoende variablerna i regressionsmodellen, då VIF (variance inflation factor) 

värdet på variablerna för ålder (1.5), anställningstid (1.4) och träningsgrad (1.1) ligger inom 

ramen för toleransgränsen. 

 

 

Diskussion 

 

 
Syftet med studien var att undersöka kundtjänstmedarbetares upplevelser av fysisk aktivitet, 

stress och psykosocial arbetsmiljö. Detta gjordes genom att stegvis analysera svaren från de 

(n=82) som deltog i studien. Det första steget var att fånga upp deltagarnas träningsvanor 

genom att använda Saltin-Grimby physical activity level scale (Grimby et al., 2015) och sätta 

deltagarnas träningsgrad i relation till upplevelse av stress och fysisk aktivitet. Nästa steg var 

att jämföra socialiseringsprocessen, i vårt fall anställningstid med individuell upplevd stress. 

Då socialisering är en omfattande process inom organisationer var det av betydande skäl att 

jämföra de anställdas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Upplevelsen av den 

psykosociala arbetsmiljön delades upp i krav, kontroll och socialt stöd genom inspiration från 

den krav-kontroll modell som Karasek och Theorell (1990) utvecklat.  

     Resultatet från studien visar inget signifikant stöd för att männen och kvinnorna skulle 

skilja sig åt i nivå av fysisk aktivitet. Resultatet visar en marginell signifikansnivå gällande 

könsskillnader med avseende på stressupplevelse. Inga signifikanta samband kunde utläsas 

mellan de som studerat på högskola eller universitet senaste året i jämförelse med de som inte 

studerat, i förhållande till allmän stressupplevelse utanför arbetsplatsen. Resultatet visar också 

att de som studerat senaste året inte skiljer från icke studerande i nivå av fysisk aktivitet. 

Åldern på de (n = 25) som studerat det senaste året skiljer sig signifikant mot de som inte 

studerat det senaste året. De som studerat det senaste året uppvisar en lägre medelålder och 

man kan tänka sig att det faller sig naturligt, då de som är äldre slutfört sina studier tidigare. 

Det kan dock föreligga en anledning att uttala sig försiktigt om detta, då deltagarantalet för 

studerande det senaste året var lågt. Då endast en marginell signifikant könsskillnad framgår 

av resultatet utelämnades detta för vidare analys. Vidare analyser för variabeln studier 

utelämnades, då resultatet inte visar signifikanta samband med avseende på stressupplevelse. 

Det är av betydande skäl att återigen nämna att index för fysisk aktivitet handlar om individers 

upplevelse av fysisk aktivitet, index för stress om allmän upplevd stress i rådande livssituation 

och index för psykosocialmiljö endast mäter upplevelse på arbetsplatsen i form av socialt stöd, 

krav och kontroll. Höga medelvärden visar en positiv upplevelse av begreppen med mindre 

stress, medan låga medelvärden visar en negativ upplevelse med ökad stress.  
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Har träningsgrad betydelse för upplevelsen av fysisk aktivitet?  

 

Resultatet visar att deltagare som ägnar sig åt regelbunden fysisk aktivitet och tävlingsidrott 

(träningsgrad 3-4) upplever en positivare syn på effekterna av fysisk aktivitet än de som har en 

stillasittande fritid eller ägnar sig åt någon lättare fysisk aktivitet 3-4 timmar per vecka 

(träningsgrad 1-2). Detta är rimligt, då tidigare forskning visar att träning har en positiv 

inverkan på fysiologiska funktioner och kan bidra till positiva känsloupplevelser, vilket kan 

leda till ökad vilja att upprätthålla en god fysisk kapacitet (Calderwood et al., 2015). Det har 

visat sig att fysisk aktivitet i alla former, oavsett intensitet, förknippas med lägre nivåer av 

utbrändhet och depression (Boone & Brausch, 2016). Vidare menar Boone och Brausch att 

tidigare forskning fått signifikant stöd för att regelbunden fysisk aktivitet leder till ytterligare 

sänkningar i nivå av depression, i jämförelse med låg grad av fysisk aktivitet.  

 

Har träningsgrad betydelse för upplevelsen av stress?  

 

Resultatet visar signifikanta skillnader i upplevelsen av stress mellan deltagare som har en 

stillasittande fritid eller ägnar sig åt lättare fysisk aktivitet, i jämförelse med de som ägnar sig 

åt regelbunden fysisk aktivitet eller tävlingsidrott. Stressupplevelsen tycks således vara 

beroende av deltagarnas träningsgrad och ju mer deltagarna tränar, desto mindre negativ stress 

upplevs. Enligt Nägel et al., (2015) är fysisk aktivitet korrelerat till stressupplevelse, då fysisk 

aktivitet kan leda till en känsla av lugn och fridfullhet som genererar en lägre grad av 

självupplevd stress. Detta är rimligt, då fysisk aktivitet leder till ökad frigöring av endorfiner 

och utsöndring av hormoner som är en bidragande orsak till en positivt laddad 

känsloupplevelse (Calderwood et al., 2015).  

 

Har anställningstid något samband med upplevelsen av stress?  

 

Resultatet visar inga signifikanta skillnader med avseende på anställningstid och upplevd 

stress. Trots detta visar tidigare forskning att en god socialiseringsprocess på och utanför 

arbetsplatsen kan minska den negativa stressupplevelsen. Att anpassa sig till en ny roll på eller 

utanför arbetsplatsen kan enligt Bauer et al., (2007) leda till en förhöjd känsla av 

meningsfullhet, ökad förståelse och högre välbefinnande. Eftersom det tar tid att bli varm i 

kläderna på ett nytt arbete eller inför en ny utmaning sattes anställningstid i relation till 

stressupplevelse. Individuella skillnader är av central anledning att beakta, då det tar olika lång 

tid för individer att anpassa sig till nya roller inom organisationer och i det vardagliga livet. 

Anpassning är således en tidsberoende faktor och den variation som föreligger mellan 

individer i bedömningen av stressrelaterade situationer kan variera (Johnstone & Feeney, 

2015).  

 

Hur upplever de anställda den psykosociala arbetsmiljön?  
 

Av resultat som framgår finns både positiva och negativa upplevelser av den psykosociala 

arbetsmiljön. Inom området för socialt stöd visar resultatet att majoriteten av alla deltagare 

ofta eller alltid upplever hög grad av socialt stöd på arbetsplatsen i form av tydliga 

instruktioner, hjälp i arbetet och bra sammanhållning. Den negativa delen av socialt stöd som 

resultatet visar är bristen på uppskattning för prestation i arbetet. Totalt svarar 53.7 % att de 

ibland, sällan eller aldrig erhåller tillräckligt med uppskattning för deras arbetsprestation. 

Bortsett från denna aspekt finns det anledning att lyfta fram resultatet av den goda synen på 

socialt stöd inom organisationen, då dessa faktorer kan minska den negativa stressen och bidra 

till en ökad aktivitet, tillfredsställelse och individuell utveckling (Sjögren-Rönkä el al., 2002). 

Ett arbetsklimat präglat av god sammanhållning och socialt stöd kan enligt Karasek och 
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Theorell (1990) skydda individer mot psykiskt ansträngande krav i arbetet. Detta är viktigt att 

lyfta fram, då 81 % av deltagarna i studien upplever att de ofta eller alltid jobbar i ett högt 

tempo och 58.8 % av deltagarna upplever att arbetet ofta eller alltid är känslomässigt jobbigt. 

Att majoriteten av deltagarna ofta eller alltid upplever arbetet som känslomässigt jobbigt och 

att arbetsuppgifterna utförs i ett högt tempo, kan vara förknippat de åtaganden som krävs för 

kundtjänstmedarbetare. Kundtjänstmedarbetare jobbar ofta i ett högt tempo och måste i vissa 

avseenden relatera till andra människors problem, då arbetet kräver en hög grad av service. 

Dessa faktorer kan tillsammans med repetitiva och monotona rörelser som medarbetarna 

utsätts för, leda till en ökad stressupplevelse av negativ karaktär (Sjögren-Rönkä el al., 2002).  

     Kontroll på arbetsplatsen präglas genom deltagarnas upplevelse av fördelning av 

arbetsuppgifter, inflytande, möjlighet till att lära sig nya moment och tillräckligt utmanande 

arbetsuppgifter. Inom samtliga av dessa områden upplever majoriteten av de anställda att de 

ibland, ofta eller alltid fördelar arbetsuppgifter tillsammans, har stort inflytande, möjlighet att 

lära sig nya moment och att arbetsuppgifterna är tillräckligt utmanande. Tendenser visar att de 

anställda upplever hög kontroll i arbetet, vilket kan minska risk för stress och psykisk ohälsa 

(Karasek & Theorell, 1990). Om de anställda däremot upplevt låg kontroll tillsammans med de 

höga krav som ofta ställs på kundtjänstmedarbetare, hade detta varit en bidragande risk till 

ökad stress och ett hot mot den psykiska hälsan (Karasek & Theorell).  

 

Hur uppfattar de anställda den allmänna stressupplevelsen, med hänsyn till 

socialt stöd, krav och kontroll i arbetet?  

 
Resultatet av regressionsanalysen visar signifikanta samband för den allmänna 

stressupplevelsen, med de predicerade variablerna socialt stöd och kontroll i arbetet. Inga 

signifikanta samband kan utläsas för den predicerade variabeln krav i arbetet, även om 

modellen i sin helhet är signifikant. Enligt Nylen et al. (2007) kan stressupplevelse utanför 

arbetsplatsen vara beroende av huruvida individer upplever situationen på arbetsplatsen, då 

tankar och känslor kan följa med individer från arbetsplatsen till det egna hemmet.  Då 

majoriteten av deltagarna ofta eller alltid upplever bra socialt stöd i arbetet och hög 

egenkontroll, är det rimligt att detta leder till en positiv stressupplevelse utanför arbetsplatsen. 

Dessa faktorer har en statistiskt signifikant inverkan och har således en positiv effekt på 

stressupplevelsen utanför arbetsplatsen. Detta är viktigt att belysa, då hög egenkontroll i 

arbetet tillsammans med bra socialt stöd kan fungera som skydd mot höga krav i arbetet 

(Karasek & Theorell, 1990).  

 

 

Hur upplever de anställda den psykosociala arbetsmiljön, med hänsyn till ålder, 

anställningstid och träningsgrad?  

 

Av resultatet framgår inga signifikanta samband för upplevelse av socialt stöd, krav och 

kontroll i arbetet, med de predicerade variablerna ålder, anställningstid och träningsgrad. Det 

finns tendenser som visar att socialt stöd påverkas mest av träningsgrad, medan krav i arbetet 

är korrelerat till deltagarnas ålder. Upplevelsen av socialt stöd inom organisationer kan leda 

till ökad social acceptans, vilket kan bidra till bättre relationer på arbetsplatsen. Detta kan 

bidra till ökad glädje och högre välbefinnande, som i sin tur har en påverkan på den 

individuella stressupplevelsen på arbetsplatsen (Bauer et al., 2007). Deltagarna i studien 

upplever att de har hög grad av egenkontroll i arbetet, vilket kan bero på att de flesta (n = 57) 

inte studerat på högskola eller universitet det senaste året. De som inte kommer direkt från att 

tidigare studerat på högskola eller universitet tenderar att i lägre grad söka organisatorisk 

vägledning och istället forma sin egen roll i organisationen (Cooper-Thomas et al., 2012). Att 

forma sin egen roll i organisationen kan vara förknippat med upplevelse av hög egenkontroll i 
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arbetet, vilket kan leda till ökade förutsättningar att reducera negativ stress, höga krav och 

minska den psykiska ohälsan (Karasek & Theorell, 1990).  

 

Metoddiskussion 
 

Av 90 utdelade enkäter erhölls en svarsfrekvens på 91 %, med ett partiellt bortfall i några av 

enkäterna. Detta uppvisar en bra svarsfrekvens på en omfattande enkät, dock kunde urvalet 

varit större. För att täcka upp för det mindre urvalet gjordes enkäten mer omfattande och 

ingående. Även om enkätens breda omfång och val av analysmetoder lämpade sig bra i 

förhållande till undersökningen finns det andra brister med studien. Till följd av det låga 

deltagarantalet var det svårt att ta hänsyn till könsskillnader, då endast 27 män deltog i studien. 

Ett större underlag hade kunnat säkras om studien riktade sig till kundtjänstmedarbetare inom 

olika organisationer. Detta hade kunnat bidra till mer omfattande och reliabla 

regressionsanalyser. Regressionerna baserades på 81 deltagare, det borde varit 90 eller fler, 

enligt rekommendation. Tillsammans med antal deltagare var den upprättade skalan för fysisk 

aktivitet egenkomponerad och borde ha innehållit fler än 5 frågor. Detta vägdes dock upp med 

det faktum att skalan för fysisk aktivitet tillsammans med samtliga övriga skalor visade sig ha 

god reliabilitet, mätt i Cronbachs alfa. En stor fördel med enkäten var att det var frivilligt, 

anonymt och utan påtryckningar för deltagarna. Risken att röja deltagarnas identitet var 

obefintlig, då enkäten samlades in personligen. En nackdel som kan belysas med enkäten var 

att ett par av de egenkomponerade påståendena för stressupplevelse gick in i varandra. Här 

kunde författaren ha utelämnat ett av påståendena eller ersatt detta med en annan fråga, vilket 

inte gjordes. Detta eftersom författaren ville se om deltagarna svarade konsekvent på frågorna, 

vilket kan ses som en styrka vid kommande resultatanalys. Med viss reservation kan denna 

studie antas spegla kundtjänstmedarbetares upplevelser inom andra organisationer, då 

reliabiliteten för studien visade sig vara god. Studiens validitet har i sin helhet visat sig vara 

god och bör kunna generaliseras till en större grupp. Med avseende på träningsgrad och 

tillhörande skala kan det finnas anledning att uttala sig försiktigt angående validiteten, då 

social önskvärdhet kan spela in. Stress och psykosocial miljö har skiljts åt genom att den 

upplevda psykosociala arbetsmiljön avsett att mäta stressupplevelse på arbetsplatsen. 

Ytterligare en begränsning med studien är att upplevelsen av fysisk aktivitet, träningsgrad och 

stress kan variera vid olika tidpunkter i livet. Detta faktum valde författaren att inte göra några 

åtgärder mot, då målet istället vart att lyfta fram deltagarnas tillfälliga känsla.  

 

Slutsats och framtida forskning 
 

Denna studie visar att träningsgrad har en betydelse för deltagarnas upplevelser av fysisk 

aktivitet och stress, där de som ägnar sig åt regelbunden eller hård fysisk aktivitet upplever 

mindre negativ stress och positivare upplevelser av fysisk aktivitet. Att anställningstid skulle 

ha något samband på den individuella stressupplevelsen är inget som kan fastställas med 

denna studie. Däremot tar studien hänsyn till den psykosociala arbetsmiljön i form av socialt 

stöd, krav och kontroll, vilka kan ses som stressrelaterade faktorer på arbetsplatsen. En god 

psykosocial arbetsmiljö med tillhörande faktorer är viktig att belysa, då detta kan leda till 

positiva upplevelser med mindre negativ stress och ökad trivsel på arbetsplatsen (Johnstone & 

Feeney, 2015). Tendenser visar att upplevelse av socialt stöd i arbetet påverkas mest av 

deltagarnas träningsgrad, medan krav i arbetet påverkas mest av deltagarnas ålder, utan 

signifikanta skillnader. Detta tillsammans med upplevd kontroll i arbetet utgör sig för att vara 

tre viktiga beståndsdelar i den psykosociala arbetsmiljön (Karasek & Theorell, 1990). 

Resultatet visar att allmän stressupplevelse kan hänföras till socialt stöd och kontroll i arbetet. 

Då bakgrundsvariabeln studier inte har någon inverkan på resultatet, utelämnades variabeln för 

ytterligare analyser. För framtida forskning rekommenderas longitudinella studier som är 
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kvantitativt inriktade, med ett individperspektiv i fokus där man kan mäta träning och 

stressupplevelse beroende på livssituation. För att beakta den subjektiva upplevelsen av stress 

och fysisk aktivitet kan det finnas anledning att göra djupare efterforskningar kring biologiska 

mekanismer som kompletteras med självskattningsformulär och objektiva mått på fysisk 

aktivitet. Det kan också finnas anledning att organisationer själva utvärderar sina kunskaper 

om fysisk aktivitets inverkan på kroppsliga funktioner, då organisationer tenderar att främst 

sätta stress och psykosocial arbetsmiljö i fokus. För framtida forskning kan fysisk aktivitet på 

arbetstid vara ett område som studeras i longitudinella studier, då tidigare forskning visar att 

fysisk aktivitet på arbetstid kan leda till ökat välbefinnande och högre arbetsmoral 

(Calderwood et al., 2015). Denna studie kan bidra till en ökad kunskap om hur träning och 

stress interagerar i samhället, vilket kan minska kostnaderna för exempelvis sjukskrivningar 

inom organisationer. 
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