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Introduktion: För kort eller lång sömnduration, dålig sömnkvalitet och för lite motion har 

i tidigare studier visat sig påverka den psykiska hälsan negativt. En kombination av både 

bra sömn och tillräckligt med motion har kopplats med bättre psykiskt välbefinnande än 

enbart antingen bra sömn eller tillräckligt med motion. Psykisk ohälsa är associerat med 

sänkt livskvalitet, sämre funktionsförmåga, mer sjukledighet, större risk för förtidspension 

och ökad risk för vissa somatiska sjukdomar. 

 

Målsättning: Målet med denna undersökning är att få mer information om hur 

sömnduration, sömnkvalitet och motion är associerade med nedsatt psykiskt 

välbefinnande hos 18–39-åringar med en stor del av arbetslivet framför sig.  

 

Metoder: Undersökningsmaterialet (n = 4912) samlades in i Young Helsinki Health Study 

år 2017. Deltagarna var 18–39-åriga anställda vid Helsingfors stad (80% kvinnor, 20% 

män). Associationerna mellan sömnduration, sömnkvalitet, motion och nedsatt psykiskt 

välbefinnande granskades först var för sig. Efter detta granskades sömndurationens och 

sömnkvalitetens association med nedsatt psykiskt välbefinnande i olika fysiskt aktiva 

grupper. Analyserna anpassades för sociodemografiska faktorer, socioekonomiska 

faktorer, levnadsvanor och smärta.  

 

Resultat och slutsatser: En kort <6 timmars sömnduration var associerad med en ökad 

sannolikhet för nedsatt psykiskt välbefinnande. En sömnduration på ≥8 till <9 timmar var 

associerad med en mindre sannolikhet för nedsatt psykiskt välbefinnande. En lång 

sömnduration på ≥9 timmar var inte statistiskt signifikant associerad med en ökad 

sannolikhet för nedsatt psykiskt välbefinnande. Fysisk inaktivitet var inte statistiskt 

signifikant associerat med nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta kan innebära att en större 

mängd motion krävs för att motionen ska ha en psykisk hälsoeffekt. Dålig sömnkvalitet 

var associerat med nedsatt psykiskt välbefinnande oberoende av fysiska aktivitetsnivån. 

En sömnduration på ≥8 till <9 timmar och bra sömnkvalitet var mest förmånliga för det 

psykiska välbefinnandet. 
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1 Inledning 

Nedsatt psykiskt välbefinnande (common mental disorders) är ett alltmer vanligt problem 

i dagens läge. Vid nedsatt psykiskt välbefinnande förekommer symtom av depression, 

ångest, somatiska symtom eller social tillbakadragenhet (1). Enligt undersökningen 

FinHälsa 2017, med ett representativt sampel på hela befolkningen, var 23% av kvinnorna 

och 15% av männen signifikant psykiskt belastade. FinHälsa 2017 är en undersökning 

utförd av avdelningen för folkhälsolösningar vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) 

och andra experter för att kartlägga finländska befolkningens hälsa, levnadsvanor, 

funktionsförmåga och välfärd. Nedsatt psykiskt välbefinnande hade blivit vanligare 

jämfört med året 2011, speciellt hos kvinnor (2). Hos arbetande befolkning förväntas 

förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande vara lite lägre än hos hela befolkningen 

(3). 

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande har associerats med sänkt livskvalitet och 

funktionsförmåga (4,5). Bland 40–60 åriga anställda av Helsingfors stad var nedsatt 

psykiskt välbefinnande associerat med fler korta (1–3 dagar), medellånga (4–14 dagar) 

och långa (över 15 dagar) sjukledigheter (6). Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar också 

risken för förtidspensionering på grund av mentala sjukdomstillstånd (4). Psykisk ohälsa 

har också konstaterats skada sociala förhållanden, och orsaka oro och utmattning hos 

närstående (7). Även en koppling mellan nedsatt psykiskt välbefinnande och onaturlig 

död (olycka, våld och självmord) har konstaterats (8). 

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande orsakar inte enbart sänkt funktionsförmåga, livskvalitet 

och följder av dessa, utan har även visat sig vara associerat med somatiska sjukdomar. 

Nedsatt psykiskt välbefinnande har associerats med en ökad risk för kardiovaskulära 

sjukdomar. Förhållandet förmedlades till viss del av levnadsvanor (rökning, brist på 

fysisk aktivitet), höjt C-reaktivt protein (CRP) i blodet och hypertension.(9-11) Nedsatt 

psykiskt välbefinnande medförde också en ökad risk för metabolt syndrom och en ökad 

dödlighet (11). Även samband mellan nedsatt psykiskt välbefinnande och ökad 

cancerdödlighet, artrit och kronisk obstruktiv lungsjukdom har konstaterats. Det krävs 

dock mer forskning för att få klarhet om sambandet mellan nedsatt psykiskt 

välbefinnande och somatiska sjukdomar. Det är ännu oklart hur stor del av sambandet 
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beror på enbart nedsatt psykiskt välbefinnande och vilka metaboliska komponenter och 

levnadsvanor medverkar i detta samband. (10,12,13) 

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande påverkar individen negativt psykiskt, fysiskt och socialt. 

Nedsatt psykiskt välbefinnande orsakar även ekonomiska förluster för samhället på grund 

av funktionsnedsättning, sjukledighet och förtidspension (14). Det skulle vara mycket 

viktigt att förebygga nedsatt psykiskt välbefinnande. Speciellt viktigt skulle det vara hos 

vuxna i arbetsför ålder, med hela arbetslivet framför sig. Faktorer som påverkar på 

psykiskt välbefinnande är bland annat socioekonomiskt status, sociodemografiska 

faktorer, rökning, alkoholbruk, motion, vikt och sömn (8,15). I den här undersökningen 

studeras förhållandet mellan sömn, motion och nedsatt psykiskt välbefinnande, efter som 

dessa levnadsvanor i tidigare undersökningar starkt varit associerade med psykiskt 

välbefinnande  (15,16). I tidigare undersökningar har tillräcklig motion kombinerat med 

med bra sömn varit kopplat med minst psykisk ohälsa (17). I denna studie undersöks 

också om motion och sömn har en kombinerad effekt genom att undersöka om sömnens 

förhållande med nedsatt psykiskt välbefinnande skiljer sig hos fysiskt inaktiva och fysiskt 

aktiva personer. 

 

 

2 Litteraturöversikt 

I detta kapitel granskas information från tidigare undersökningar om sömnens och 

motionens förhållande till psykiskt välbefinnande. Även information om förhållandet 

mellan sömn och motion tas upp. Vid granskning av associationerna mellan sömn och 

psykiskt välbefinnande, motion och psykiskt välbefinnande samt förhållandet mellan 

sömn och motion har litteraturöversikter betonats, men även vissa enskilda artiklar 

inkluderats. Vid granskning av sömn, motion och psykiskt välbefinnande samtidigt har 

enskilda artiklar, som kom fram med pubmedsökning, inkluderats.  

 

2.1 Sömn och psykiskt välbefinnande 

En god sömn har konstaterats vara viktig för psykiskt välbefinnande. Både 

sömndurationen och sömnkvaliteten har i tidigare forskningar visat sig ha betydelse för 

psykiska hälsan (18,19). En kombination av kort sömnduration och dålig sömnkvalitet 

har starkast associerats med nedsatt psykiskt välbefinnande (15,17). 
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Kort sömnduration har associerats med nedsatt psykiskt välbefinnande (15,20). Lång 

sömnduration har associerats med sämre fysisk, emotionell och social funktionsförmåga 

(21).  I vissa undersökningar hölls dock inte sambandet mellan lång sömnduration och 

nedsatt psykiskt välbefinnande statistiskt signifikant efter full anpassning till andra 

påverkande faktorer(15).  

 

Sömnkvaliteten är också viktig för sömnens hälsoverkan (21). Sömnkvaliteten kan mätas 

objektivt genom att mäta andelen av olika sömnfaser under sömnen, hur många gånger 

man vaknar i natten, hur lång tid man är vaken under natten, hur länge insomnandet tar 

med mera (18). Förändringar i objektivt mätt sömnkvalitet har konstaterats i olika mentala 

sjukdomar, som ångest och affektiva störningar (22). Sömnkvaliteten kan mätas 

subjektivt med olika frågeformulär, som mäter förekomsten av sömnlöshetssymtom 

(23,24). Subjektiva upplevelsen av sömnkvaliteten används ofta för att mäta 

sömnkvaliteten i undersökningar med stor undersökningspopulation. Subjektiva 

sömnkvaliteten har visat sig ha ett starkt samband med sömnens hälsoverkan. I en 

forskning med australiensiska vuxna, där man studerade sömndurationens och subjektiva 

sömnkvalitetens inverkan på fysisk, emotionell och social funktionsförmåga, var dålig 

sömnkvalitet starkt associerat med sänkt funktionsförmåga. Sambandet mellan dålig 

sömnkvalitet och sänkt funktionsförmåga var starkt oberoende av sömnduration. (21) 

 

I Finland har cirka en tredjedel av vuxna befolkningen sömnlöshetssymtom. Om 

sömnlösheten blir långvarig, kan de utvecklas till en sömnstörning. En sömnstörning är 

en sjukdom, under vilken funktionsförmågan under vaken tid är sänkt. Sömnstörningar 

kan delas upp i tillfällig sömnlöshet (<1 månad), kortvarig sömnlöshet (1–3 månader) och 

långvarig sömnlöshet (>3 månader), varav kort och långvarig sömnlöshet kan 

diagnosticeras. I Finland lider 15–20 % av kortvarig sömnlöshet och upp till 12% av 

långvarig sömnlöshet.  Långvarig sömnlöshet utsätter för psykiska sjukdomar. (23) 

Depression och ångest har associerats med en ökad risk för sömnlöshet. Sömnlöshet har 

associerats med en ökad risk för depression och ångest. Förhållandet mellan depression 

och ångest samt sömnlöshet är bidirektionellt.(25) 
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2.2 Motion och psykiskt välbefinnande 

Det har konstaterats ett samband mellan motion och psykiskt välbefinnande (26). Motion 

minskar mängden depressions- och ångestsymtom, och minskar risken att klinisk 

depression eller ångest utvecklas(27,28). Enligt en global undersökning hade utövande 

av mindre motion ett samband med mer ångest (29). Motion har också konstaterats vara 

associerat med högre psykiskt välbefinnande, och via denna mekanism vara associerat 

med bättre livskvalitet. Detta samband sågs i en population med främst kaukasiska högt 

utbildade äldre kvinnor (30). 

 

Verkningsmekanismen genom vilken motion har en positiv effekt på psykiska hälsan är 

inte helt känd. Det finns många olika hypoteser om hur detta möjligtvis sker. 

Psykologiska hypoteser är genom självförmåga och distraktion. Självförmågan antas 

verka genom att humöret blir bättre efter att man utfört en krävande uppgift, som man 

bestämt sig att göra. Enligt distraktionshypotesen förbättrar en paus från negativa tankar 

och stressen i livet på humöret. Fysiologiska faktorer som skulle kunna förklara 

motionens inverkan på psykiska hälsan är bland annat endorfiner, neurotransmittorer. 

mitokondriernas funktion, hjärnans temperatur och hypotalamus, hypofys och 

binjureaxelns funktion. Även immunologiska faktorer har spekulerats kunna delta i 

motionens positiva verkan på hälsan. Dålig psykisk hälsa är associerat med kronisk 

inflammation, och motion antas ha en antiinflammatorisk verkan. (26) 

 

Fysisk inaktivitet är associerat med mer depressionssymtom och sämre emotionell hälsa 

(31). Fysisk inaktivitet anses vara den största hälsorisken gällande motion. Även en liten 

mängd motion har konstaterats vara nyttig för allmänna hälsan jämfört med fysisk 

inaktivitet. Ju mer motion man utövar, desto mer hälsoeffekter har motionen. De som 

utövar mindre motion än rekommendationerna får en större nytta av att öka motionen en 

viss mängd jämfört med dem som redan överskrider rekommendationerna. (28) Man har 

även undersökt om motionens intensitet påverkar på motionens hälsoverkan. Enligt vissa 

undersökningar sänker motion mer risken för depression om motionen också består av 

mer ansträngande motionsformer och inte enbart av lätt motion (32,33). I vissa andra 

forskningar har man inte kunnat påvisa att motionens intensitet skulle ha haft en statistiskt 

signifikant betydelse för mentala funktionsförmågan eller risken för att utveckla 

depressionssymtom (34,35).  
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Man har även studerat motion som en vårdform för olika mentala sjukdomar. Motion har 

visat sig vara effektiv vid vården av depression med verkan som kan liknas med 

antidepressiv medicinering och psykoterapi. Exakta mängden och formen av motion som 

är mest effektiv är ännu oklar, men i en metaanalys rekommenderades medel 

ansträngande eller mer ansträngande motion övervakat 2–3 gånger i veckan sammanlagt 

i över 150 min. (36) Motion är också enligt vissa forskningar effektivt vid vården av 

ångest, men inte lika effektivt som antidepressiv medicinering (37). 

 

2.3 Sömn och motion  

Tidigare undersökningar har visat att sömn och motion påverkar varandra. Motion har 

konstaterats förbättra sömnkvaliteten genom en kortare insomningstid, mindre vakenhet 

under natten, mer tid i djup sömn och mindre trötthet under dagen (28). Motion ökar 

också totala sovtiden och sömneffektiviteten, det vill säga andelen av tiden man sover 

jämfört med tiden man är i sängen. Motion förbättrar sömnen både vid regelbunden 

motion och efter en kort tid av motion. Motion har även i randomiserade kliniska 

prövningar visat sig minska sömnlöshetssymtom hos vuxna med en sömnstörning. (38)  

 

Sömnen påverkar också motionen på olika sätt. Med för kort sömnduration och dålig 

sömnkvalitet förekommer ofta en otillräcklig mängd motion (39). I en forskning med 

olika sömn och motionskluster, uppnådde betydligt färre personer (48%) i ett kluster med 

dålig subjektiv sömnkvalitet och stor andel med kort sömnduration 

motionsrekommendationerna jämfört med ett kluster med bra subjektiv sömnkvalitet 

(55%) (17).  Sömnbrist antas också enligt vissa undersökningar försämra 

idrottsprestationen (40). 

 

2.4 Sömn, motion och psykiskt välbefinnande  

Sömn och motion är därmed båda var för sig associerade med psykiskt välbefinnande. 

Sömn och motion har också ett dubbelriktat förhållande till varandra. Några tidigare 

forskningar har sett på alla tre variabler samtidigt.  
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I tidigare nämnda forskningen med olika kluster var förekomsten av nedsatt psykiskt 

välbefinnande högre i klustret med varierande bra sömn och mycket motion jämfört med 

klustret med mycket bra sömn och varierande mängd motion (17).  

 

I en forskning med finländska 30–50 åriga medborgare studerades förhållandet mellan 

motion och depression och huruvida sömnen förmedlar motionens inverkan på 

depression. Motion konstaterades minska på mängden depressionssymtom, och 

sambandet förmedlades till en viss del av en förbättring i sömnen motionen åstadkom. 

Förmedlande effekten försvann dock då analyserna anpassades för depressionssymtom 

vid utgångspunkten. Författarna spekulerade att detta kunde bero på att om 

depressionssymtom redan förekom från början, hade individen svårigheter att sova bra 

och utföra nyttiga levnadsvanorna, som skulle minska på depressionssymtomen. (41) 

 

En undersökning fokuserade på motionens intensitet. I undersökningen deltog 42 

universitetsstuderande, av vilka alla objektivt mätt överskred 

motionsrekommendationerna, men endast en viss del utövade ansträngande motion enligt 

rekommendationerna. De som utövade ansträngande motion hade bättre psykisk hälsa, 

bättre objektivt mätt sömn, mindre stress och upplevde mindre smärta. (33) 

 

En studie som studerade sömnkvaliteten och motionen hos medicinstuderanden fann ett 

starkt omvänt förhållande mellan motion och symtom av ångest och depression. 

Studerande som utövade medelmycket motion hade betydligt färre symtom än de som 

utövade lite motion, men de som utövade mycket motion hade ytterligare mindre symtom 

jämfört med gruppen som utövade medelmycket motion. Undersökningen fann också ett 

statistiskt signifikant förhållande mellan dålig subjektiv sömnkvalitet och förekomsten av 

mer ångest och depressionssymtom. (42) 

 

Några studier har undersökt hur fördelningen av fysisk inaktivitet, sovande, lätt motion 

och medel till mycket ansträngande motion under ett dygn påverkar hälsan. En 

systematisk litteraturöversikt av dessa studier konstaterade att mer undersökning behövs, 

men resultaten tydde på att förflyttning från fysisk inaktivitet till medel till mycket 

ansträngande motion hade störst hälsoeffekt. Enligt dessa studier hade motionens 

intensitet en betydelse. Förflyttning av tiden från fysisk inaktivitet till lätt motion gav inte 

samma hälsoeffekt som förflyttning av tiden till ansträngande motion. (43) 
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De flesta undersökningarna kom fram till att mindre fysisk aktivitet, avvikande 

sömnduration och dålig sömnkvalitet är associerade med mer psykiskt välbefinnande. En 

undersökning ansåg även att mer forskning där både sömn och motion tas i beaktande 

behövs, och att en intervention för både bra sömn och motionsvanor sannolikt skulle vara 

effektivast för att förbättra den psykiska hälsan (17). 

 

 

3 Undersökningens mål 

I tidigare undersökningar har det konstaterats ett samband mellan sömn, motion och 

psykiskt välbefinnande. Det har dock funnits vissa skiljaktigheter. Den här 

undersökningens mål är att få mer information om hur förekomsten av psykiskt 

välbefinnande varierar vid olika sömnduration, subjektiv sömnkvalitet och mängd 

motion. 

 

Ett annat mål är att titta mer noga på hur fysisk inaktivitet påverkar på förhållandet mellan 

sömn och psykiskt välbefinnande. Enligt några tidigare studier förmedlades en del av 

motionens psykiska hälsoeffekt via en förbättring av sömnen. I denna forskning granskas 

hur sambandet mellan sömnduration, sömnkvalitet och psykiskt välbefinnande skiljer sig 

vid fysisk inaktivitet jämfört med en grupp som utövar motion över fysiska 

inaktivitetsgränsen. 

 

Undersökningen har också som mål att granska hur dessa hälsovanor förekommer i en 

population av unga arbetande finländska vuxna. Förr har man inte kunnat studera dessa 

faktorer hos den unga arbetande befolkningen i Helsingfors i lika stor skala.  

 

På basen av resultat från tidigare undersökningar förväntas dålig sömnkvalitet, kort 

sömnduration, lång sömnduration och fysisk inaktivitet vara kopplade med nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Forskningsfrågorna som undersöks är: 1) Finns det en 

association mellan dålig sömnkvalitet och nedsatt psykiskt välbefinnande, 2) Finns det 

en association mellan vissa sömndurationer och nedsatt psykiskt välbefinnande, 3) Finns 

det en association mellan fysisk inaktivitet och nedsatt psykiskt välbefinnande, 4) 

Förekommer det någon skillnad mellan förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande 
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hos fysiskt inaktiva och fysiskt aktiva med dålig sömnkvalitet, kort sömnduration eller 

lång sömnduration.  

 

 

4 Material och metoder 

I detta kapitel beskrivs materialet som används i denna undersökning, etiska synpunkter, 

hur variablerna hanteras och statistiska metoderna som används. 

 

4.1 Beskrivning av materialet 

Materialet som används i denna undersökning är enkätdata, som samlades in i Young 

Helsinki Health Study kohortstudien år 2017. Deltagarna var 18–39 åriga anställda av 

Helsingfors stad. De som kunde nås via epost och hade ett arbetskontrakt på minst 50% 

av normal arbetstid blev inbjudna till undersökningen. Till målgruppen hörde 11,459 

personer. Personerna kunde delta i undersökningen via epost, post eller telefon. Av de 

inbjudna svarade 5898 (51,5%). Av dem var 79% kvinnor och 21% män, vilket var i 

enlighet med könsfördelningen hos de anställda av Helsingfors stad. På grund av den låga 

svarsfrekvensen var det viktigt att avgöra påverkar detta på hur bra 

undersökningsmaterialet representerar målgruppen, och om urvalet påverkar på hur man 

ska analysera resultaten av undersökningen. (44) 

 

Män, under 25-åringar, personer med lägre inkomst, personer som hade en lång 

sjukledighet under insamlingen av data och personer som utförde kroppsligt arbete är lite 

underrepresenterade i undersökningsmaterialet. Förhållandet mellan dessa variabler och 

hälsan kan vara lite svagare i undersökningsmaterialet än i verkliga målgruppen. Detta 

beror på att färre av dem som har en större risk för att insjukna har svarat på 

frågeformuläret, vilket har lett till ett urval och lite överrepresentation av dem med mindre 

risk att insjukna i undersökningsmaterialet. Trots den låga svarsfrekvensen anses 

undersökningsmaterialet beskriva målgruppen ganska bra. (44) 

 

Innan analyserna måste undersökningsmaterialet modifieras så att analyserna kunde 

genomföras. Av de ursprungliga 5898 personerna måste personerna som hade svarat via 

telefon (n=787) avlägsnas, för att deras frågeformulär var kortare och innehöll inte alla 
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frågor som behövdes för analyserna (44). Efter detta togs även de hos vilka data saknades 

(NA) i frågorna om ålder (n=11), kön (n=1), sömnduration (n=38), sömnkvalitet (n=133; 

delfråga 1 n=27, delfråga 2 n=40, delfråga 3 n=40, delfråga 4 n=26), motion hopräknat 

till MET värde (n=71) eller psykiskt välbefinnande(n=26) bort. Efter detta återstod 

n=4912 personer, som bildade undersökningsmaterialet. Data som saknades i någon av 

kovariaterna eller förväxlingsfaktorerna ersattes med att flytta personen till 

referensgruppen. Till exempel om personen inte hade svarat på frågorna om nikotinbruk, 

flyttades personen till gruppen med dem som inte använde nikotinprodukter. Denna 

lösning användes för att få så konservativa resultat i analyserna som möjligt. 

 

4.2 Etiska synpunkter 

Forskningsplanen för Helsinki Heath Study, som Young Helsinki Health Study är en del 

av, har accepterats av Helsingfors stads etiska kommittee. Etiska kommitteen för 

medicinska fakulteten vid Helsingfors Universitet har gett sitt samtycke för 

undersökningen.(44) Deltagandet i undersökningen var frivilligt. 

 

Helsinki Health Study finansieras av Helsingfors universitet, Finlands Akademi, 

Folkpensionsanstalten (Fpa), Arbetarskyddsfonden, Undervisnings- och kulturministeriet 

och många stiftelser. Helsinki Health Study görs på avdelningen för folkhälsovetenskap. 

Undersökningen har som mål att kartlägga hälsan och välmåendet hos den arbetande 

befolkningen. Undersökningen utreder också hur olika levnadsvanor, socioekonomiska 

skillnader och andra riskfaktorer påverkar på hälsan. Denna utredning är viktig för att 

effektivt kunna främja hälsa och välmående både i arbetslivet och utanför arbetslivet. 

Denna avhandling görs i samband med DAQI-projektet som finansieras av Finlands 

Akademi (finansieringsnummer 315343) och Folkpensionsanstalten (Fpa). (45) 

 

Informationen som samlats in hanteras mycket konfidentiellt och deltagarnas 

datasäkerhet tas noga i beaktande. Personuppgiftslagen, Helsingfors universitets och 

forskningsgruppens inre regler följs noga vid hanteringen av materialet. Informationen 

ges inte vidare till utomstående eller Helsingfors stad. Forskaren är bunden av en 

ovillkorlig tystnadsplikt gällande individuell information. Personuppgifter som namn, 

adress och personnummer har avlägsnats från undersökningsmaterialet. Resultaten 

presenteras på ett allmänt plan så att ingen enskild individ kan bli igenkänd. (45)  
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4.3 Variabler  

Psykiskt välbefinnande 

Mängden psykiskt välbefinnande belastning mättes med hjälp av General Health 

Questionnaire-12 (GHQ-12). Frågeformuläret innehåller 12 frågor om psykiska 

välbefinnandet. Varje fråga kan ge upp till 1 poäng. Frågeformuläret ger sedan ett resultat 

mellan 0–12 poäng.  Noll poäng innebär ett mycket gott psykiskt välbefinnande och 12 

poäng innebär starkt nedsatt psykiskt välbefinnande. GHQ-12 tar bra i beaktande milda 

psykiska symtom. Olika sorters symtom som frågeformuläret upptäcker är depression, 

ångest, dålig självkänsla, somatiska symtom och social tillbakadragenhet. (1,46,47)  Man 

använder ofta GHQ-12 genom att dikotomisera resultatet i gott och nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Dikotomiseringsstället varierar från forskning till forskning. I materialet 

som används i denna forskning var medeltalet av GHQ-12 poängen 2.56. Enligt 

rekommendationerna ska då brytningspunkten vara vid 2/3 poäng. Ett resultat på <3 

poäng innebär gott psykiskt välbefinnande, ett resultat på ≥3 poäng innebär nedsatt 

psykiskt välbefinnande. (48) Denna brytningspunkt har använts i tidigare liknande 

forskningar (47). 

 

Sömnduration 

Enligt rekommendationerna är en sömnduration på 7–9 timmar optimal för arbetsföra 

vuxna (19).  I många artiklar klassas dock 6–8 timmar som normal sömnduration för 

vuxna (15,20,21). Enligt vissa artiklar klassar upp till 9 timmar som normal sömnduration 

(17). I denna undersökning undersöktes sömndurationen inom normalintervallet i klasser 

<6 timmar, ≥6 till <7 timmar, ≥7 till <8 timmar, ≥8 till <9 timmar, ≥9 timmar. Denna 

fördelning valdes så att resultatet skulle vara jämförbart med tidigare liknande 

forskningar (15,17,20,21). En sömnduration på ≥7 till <8 timmar användes som 

referensgrupp, för att denna sömnduration var vanligast i undersökningsmaterialet och 

samma sömnduration har använts som referens i tidigare forskningar (15). 

 

Sömnkvalitet 

Sömnkvaliteten mättes i denna undersökning subjektivt med hjälp av ett frågeformulär. 

Sömnkvaliteten klassades som bra eller dålig på basen av hur mycket 

sömnlöshetssymtom förekom. Förekomsten av sömnlöshetssymtom mättes med Jenkins 
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Sleep Questionnaire (JSQ). JSQ består av fyra delfrågor om hur ofta personen under de 

senaste fyra veckorna har haft följande symtom: (i) Svårigheter att somna, (ii) Vaknar 

flera gånger per natt, (iii) Svårigheter att bevara sömnen (inkluderar för tidigt 

uppvaknande), (iv) Du har känt dig trött och utmattad när du har vaknat efter normal 

nattsömn. Svarsalternativen var (i) Aldrig, (ii) 1–3 nätter, (iii) 4–7 nätter, (iv) 8–14 nätter, 

(v) 15–21 nätter, (vi) 22–28 nätter.  Om alla delfrågor var under 15 nätter, klassades 

sömnkvaliteten som bra. Om minst en av delfrågorna hade svaret 15–21 nätter eller oftare, 

klassades sömnkvaliteten som dålig. Detta sätt att klassificera sömnkvaliteten med hjälp 

av JSQ har använts i tidigare liknande undersökningar. Klassificeringen grundar sig på 

kravet att sömnsvårigheterna ska förekomma minst 3 nätter i veckan under en månads tid. 

(49) 

 

Motion 

Mängden motion mättes med två delfrågor. Deltagarna i undersökningen frågades om hur 

mycket motion under de senaste 12 månaderna per vecka de hade utövat (i) Under 

fritiden, (ii) Under arbetsresorna. Svarsalternativen på båda delfrågorna var fyra 

ansträngningsnivåer: (i) Gång eller motsvarande, (ii) Rask gång eller motsvarande, (iii) 

Lätt löpning (joggning) eller motsvarande, (iv) Rask löpning eller motsvarande. 

Deltagarna kunde ange hur många timmar och hur många minuter motion de hade utövat 

under fritiden och arbetsresorna på de olika ansträngningsnivåerna. Mängden motion 

räknades sedan om till Metabolic Equivalent (MET) värden. MET värdet räknas ut genom 

att ta i beaktande tiden man utövat motion och motionens ansträngningsgrad. Mer 

ansträngande motion har en högre koefficient, för mer energi förbrukas vid mer 

ansträngande motion. På detta sätt räknas tiden och motionsformen om till 

energiförbrukning, så att motionens mängd som helhet kan tas i beaktande. (50) På basen 

av hopräknade motionsmängden i MET klassificerades personerna i fysiskt aktiva 

gruppen, om de utövade mer än 14 MET timmar i veckan, och i fysiskt inaktiva gruppen, 

om de utövade mindre motion än detta. Denna fördelning grundar sig på att fysiska 

inaktivitetgränsen i motionsrekommendationerna är cirka 14 MET. Denna fördelning 

används i tidigare forskningar. (51,52) 

 

Kovariater och förväxlingsfaktorer 

Åldern granskades genom att dela upp undersökningspopulationen i yngre (18–29-

åringar) och äldre (30–39-åringar) (3). Denna fördelning användes för att det har funnits 
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skillnader i psykiskt välbefinnande mellan olika åldersgrupper (53). Kön är uppdelat i 

män och kvinnor.  

 

Sociodemografiska och socioekonomiska faktorer som civilstånd, utbildning och 

ekonomisk situation påverkar på psykiska välbefinnandet (15,41). Civilstånd fördelades 

i personer i förhållande för tillfället (”i samboförhållande, ”gift eller i ett registrerat 

partnerskap”) och inte i förhållande (”ogift”, ”frånskild”, ”änka/änkling”) (21). På basen 

av utbildningsnivån delades personerna in i en grupp med dem som hade som högsta 

utbildning en lägre högskoleexamen eller högre utbildning (””lägre högskoleexamen”, 

”högre högskoleexamen”, ”licentiat- eller doktorsexamen”) och en grupp med dem som 

hade som högsta utbildning grundskola, yrkesskola eller institut eller studentexamen. 

Ekonomiska situationen togs i beaktande genom att personerna frågades hur ofta de ansåg 

de hade tillräckligt med pengar för att skaffa det de behöver och hur ofta personen hade 

svårigheter att betala räkningar. Personen ansågs ha ekonomiska svårigheter om hen 

”någon gång”, ”alltid” eller ”ofta” inte hade råd med vad hen behöver och ”någon gång”, 

”ofta” eller ”mycket ofta” hade svårigheter att betala räkningar.  

 

Alkoholbruk och nikotinbruk har i tidigare studier haft en association med nedsatt 

psykiskt välbefinnande (53). Personer som dagligen använde tobaksprodukter, snus eller 

e-cigaretter klassades som nikotinbrukare (3,21). Alkoholbruk klassades på basen av 

frågan om hur ofta personen dricker över sex portioner alkohol på en gång. Om detta 

skedde minst en gång i månaden klassades personen i gruppen med mer 

berusningsdrickande. (54) Vikt har också i vissa undersökningar haft ett samband med 

nedsatt psykiskt välbefinnande (55). På basen av vitkindexet fördelades personerna i 

normal eller underviktiga (BMI <25 kg/m²), överviktiga (BMI  25–30 kg/m²), och 

personer med fetma (BMI >30 kg/m²), som i tidigare liknande forskningar (17). 

 

Smärta har också en inverkan på nedsatt psykiskt välbefinnande (15). Smärta klassades i 

ingen smärta, akut smärta om smärtan hade varat under tre månader och kronisk smärta 

om smärtan hade varat i över tre månader. Denna klassificering har använts i tidigare 

HHS studier. (56) Sjukdom eller en långvarig skada är också associerat med nedsatt 

psykiskt välbefinnande (15). Deltagarna frågades om de har någon långvarig sjukdom 

eller skada, och om sjukdomen påverkar vardagen. På basen av detta klassades 

personerna i dem som inte har en sjukdom eller skada, har en sjukdom eller skada men 
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att det inte påverkar vardagen och i personer som har en sjukdom eller skada som 

påverkar vardagen. Även hur ansträngande arbetet är fysiskt och psykiskt påverkar på 

psykiska välbefinnandet (57,58). Detta togs i beaktande med frågor om hur ansträngande 

deltagarna upplevde att deras arbete är fysiskt och psykiskt. De som svarat ”mycket lätt” 

eller ”rätt lätt” klassades i en grupp, och de som svarat ”rätt ansträngande” eller ”mycket 

ansträngande” i en annan.  

 

4.4 Statistiska metoder 

Målet med denna undersökning är att se på hur hälsobeteenden är fördelade i 

undersökningsmaterialet och hurdant förhållande de oberoende variablerna har med den 

beroende variabeln. För att få reda på dessa faktorer undersöktes först fördelningen av 

materialet. Efter detta undersöktes variablernas förhållande till nedsatt psykiskt 

välbefinnande var för sig med Chi Square test. Chi Square test används för att undersöka 

om det finns en distributionsskillnad mellan grupper när man ser på kategoriska variabler. 

Chi Square test kan dock endast säga om finns ett förhållande mellan variablerna, inte 

något om storleken på den ena variabelns inverkan på den andra. (59) Med mycket stora 

grupper på över 500 personer blir mycket små skillnader statistiskt signifikanta (60). 

 

Efter Chi Square test undersöktes storleken på förhållandena mellan oberoende 

variablerna och nedsatt psykiskt välbefinnande med binär logistisk regression. Binär 

logistisk regression används när beroende variabeln består av två olika utfall. I denna 

undersökning är utfallen förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande eller inte. Med 

binär logistisk regression kan även storleken av effekten den oberoende variabeln har på 

beroende variabeln räknas ut med hjälp av en oddskvot (OR, engelska odds ratio). (61) 

Om oddskvoten är >1 är sannolikheten för förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande 

högre vid utsättning för oberoende variabeln än utan utsättning för oberoende variabeln. 

Om oddskvoten är <1 är sannolikheten för nedsatt psykiskt välbefinnande mindre vid 

utsättning för oberoende variabeln. Oddskvoten säger dock inget om verkliga storleken 

på oddset med vilket utfallet inträffar. Resultaten anges med 95% konfidensintervall, 

inom vilka den verkliga oddskvoten med 95% sannolikhet ligger. Ett brett 

konfidensintervall tyder på att den beräknade oddskvoten inte är så noggrann. (62) 
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Efter att de oberoende variablerna studerats skilt undersöks ännu förhållandet mellan 

sömndurationen och sömnkvaliteten med nedsatt psykiskt välbefinnande i olika fysiskt 

aktiva grupper för att ytterligare utreda motionens betydelse.  

 

För analyserna användes R-studio. Först bildades en tom modell med endast oberoende 

variablerna och den beroende variabeln. Efter detta tillsattes kovariater och 

förväxlingsfaktorer i grupper till modellen. Modell 1 anpassades för ålder och kön. 

Modell 2 anpassades för samma kovariater som i modell 1, sociodemografiska och 

socioekonomiska faktorer (utbildning, civilstånd, ekonomisk situation). Modell 3 

anpassades för samma kovariater som i modell 2 och hälsobeteende (vikt, alkoholbruk, 

nikotinbruk). Modell 4 anpassades för samma kovariater som i modell 3 och för smärta. 

Sjukdom eller skada inkluderades inte i modellerna för det går in i smärta, som redan var 

inkluderad. Annars fanns risken för överanpassning (63). Hur ansträngande arbetet är 

fysiskt och psykiskt inkluderades inte i modellerna som presenteras. De har inte 

inkluderats i tidigare liknande forskningar och är inte centrala i denna undersökning. En 

tabell med anpassning också för sjukdom och hur ansträngande arbetet är fysiskt och 

psykisk, finns bifogat i slutet av avhandlingen (bilaga 2).  

 

I Chi Square testet fanns en statistiskt signifikant skillnad (p <0.001) mellan könen 

gällande psykiskt välbefinnande. För könets inverkan beräknades 

interaktionskoefficienter med logistisk regression enligt formeln sömnduration*kön, 

sömnkvalitet*kön och motion*kön. Då jag beräknade interaktionen mellan olika 

delgrupper med flera beräkningar ska inte den vanligaste signifikansnivån med ett p-

värde 0.05 användas som gräns för en statistiskt signifikant skillnad, för detta kan leda 

till överestimering av skillnaden mellan grupperna. Istället ska värdet 0.025 användas 

som gräns.(64) De flesta interaktionskoefficienterna var inte statistiskt signifikanta, men 

ett p-värde för interaktionen mellan kort sömnduration och kön var statistiskt signifikant. 

Därför är det bäst att också göra analyserna skilt för könen. Tyvärr kunde inte en skild 

analys göras med männen, för personerna i vissa grupper var för få. Analyserna gjordes 

därför med hela undersökningspopulationen och skilt för kvinnor. Kvinnornas resultat av 

binära logistiska regressionen finns som extramaterial (bilaga 1) i slutet av avhandlingen. 
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5 Resultat  

I följande kapitel presenteras resultaten av de utförda undersökningarna. Först 

presenterats fördelningen av sociodemografiska faktorer och hälsobeteende i 

undersökningsmaterialet. Näst presenteras förekomsten av nedsatt psykiskt 

välbefinnande med olika egenskaper och om det finns betydande skillnader mellan 

grupperna med och utan en viss egenskap. Efter detta presenteras resultatet av logistiska 

regressionen där förhållandet mellan sömnduration, sömnkvalitet, motion och nedsatt 

psykiskt välbefinnande granskas. Till sist presenteras logistiska regressionen där 

förhållandet mellan sömnduration, sömnkvalitet och nedsatt psykiskt välbefinnande 

granskas i olika fysiskt aktiva grupper. 

 

Fördelningen av materialet presenteras med procentandelar av undersökningsmaterialet 

och antal. Förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande med en viss egenskap 

presenteras med procentandelar. Skillnaden mellan grupperna gällande förekomst av 

nedsatt psykiskt välbefinnande presenteras med p-värden. Logistiska regressionens 

resultat presenteras med oddskvoter.  

 

5.1 Fördelningen av materialet 

Tabell 1. Fördelningen av sociodemografiska faktorer, socioekonomiska faktorer och 

hälsobeteende hos 18–39-åriga anställda av Helsingfors stad (n = 4912).  

  

Alla  

(n = 4912) 

Kvinnor  

(n = 3919) 

Män  

(n = 993) 

  % (n) % (n) % (n) 

Ålder       

18–29 32% (1552) 33% (1284) 27% (268) 

30–39 68% (3360) 67% (2635) 73% (725) 

Utbildning       

Student, yrkesskola/institut, 

grundskola  34% (1670) 32% (1244) 43% (426) 

Lägre högskoleexamen eller högre 66% (3242) 68% (2675) 57% (567) 

Ekonomisk situation       

Bra 78% (3835) 78% (3061) 78% (774) 

Svårigheter 22% (1077) 22% (858) 22% (219) 

Civilstånd       

I förhållande 66% (3253) 65% (2549) 71% (704) 

Inte i förhållande 34% (1659) 35% (1370) 29% (289) 

Hur ansträngande arbetet är 

fysiskt       
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Mycket/rätt lätt 67% (3272) 65% (2530) 75% (742) 

Mycket/rätt ansträngande 33% (1640) 35% (1389) 25% (251) 

Hur ansträngande arbetet är 

psykiskt       

Mycket/rätt lätt 22% (1082) 20% (783) 30% (299) 

Mycket/rätt ansträngande 78% (3830) 80% (3136) 70% (694) 

Smärta       

Ingen smärta 58% (2857) 56% (2206) 66% (651) 

Akut smärta (i högst 3 månader) 22% (1102) 24% (930) 17% (172) 

Kronisk smärta (i över 3 månader) 19% (953) 20% (783) 17% (170) 

Sjukdom/invalidiserande skada       

Nej 74% (3655) 74% (2885) 78% (770) 

Ja men påverkar inte normala livet 9% (453) 9% (355) 10% (98) 

Ja och påverkar normala livet 16% (804) 17% (679) 13% (125) 

Nikotinbruk (cigaretter, snus, e-

cigarett)       

Nej 87% (4254) 88% (3452) 81% (802) 

Ja 13% (658) 12% (467) 19% (191) 

Alkoholbruk       

Berusningsdrickande under en 

gång i månaden 77% (3779) 82% (3208) 58% (571) 

Berusningsdrickande en gång i 

månaden eller oftare 23% (1133) 18% (711) 42% (422) 

Viktindex (BMI¹)       

Normal eller underviktig (BMI 

<25 kg/m²) 60% (2922) 63% (2450) 48% (472) 

Överviktig (BMI  25–30 kg/m²) 26% (1290) 23% (911) 38% (379) 

Fetma (BMI >30 kg/m²) 14% (700) 14% (558) 14% (142) 

Psykiskt välbefinnande (GHQ-

12²)       

Gott (0–2 poäng) 65% (3204) 63% (2475) 73% (729) 

Nedsatt (3–12 poäng) 35% (1708) 37% (1444) 27% (264) 

Motion på fritiden (MET³)       

Fysiskt inaktiv 10% (469) 9% (368) 10% (101) 

Fysiskt aktiv 90% (4443) 91% (3551) 90% (892) 

Sömnduration       

<6 timmar 3% (155) 3% (117) 4% (38) 

≥6 till <7 timmar 17% (856) 16% (639) 22% (217) 

≥7 till <8 timmar 48% (2349) 47% (1839) 51% (510) 

≥8 till <9 timmar 28% (1362) 29% (1153) 21% (209) 

≥9 timmar 4% (190) 4% (171) 2% (19) 

Sömnkvalitet       

Bra  69% (3371) 67% (2613) 76% (758) 

Dålig  31% (1541) 33% (1306) 24% (235) 
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¹ BMI = Body Mass Index = viktindex 

² GHQ-12 = General Health Questionnaire 12 = frågeformulär som mäter psykiskt 

välbefinnande 

³ MET = Metabolic Equivalent = motion omräknat till energiförbrukning 

 

Undersökningsmaterialet bestod av 4912 personer, av vilka 80% (n=3919) var kvinnor 

och 20% (n=993) män. Fler personer hörde till åldersgruppen 30–39-åringar (68%) än till 

den yngre gruppen med 18–29-åringar (32%). Hos männen var det en lite större andel av 

äldre (73%) som deltog än hos kvinnorna (67%). Ungefär två tredjedelar av 

undersökningsmaterialet hade en lägre högskoleexamen eller högre utbildning (66%). En 

större andel av kvinnorna (68%) var högt utbildade än männen (57%). Största delen ansåg 

att de hade en bra ekonomisk situation (78%). En lite större ande av männen (71%) var i 

ett förhållande än av kvinnorna (65%).  

 

En större andel av männen (19%) använde nikotin dagligen än kvinnorna (12%). Också 

en betydligt större andel av männen (42%) utövade berusningsdrickande oftare än en 

gång i månaden jämfört med kvinnorna (18%). Av hela undersökningspopulationen var 

60% normal eller underviktiga, 26% överviktiga och 14% hade fetma. Kvinnorna hade 

lite mer både akut (24%) och kronisk (20%) smärta än männen (17% respektive 17%).  

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande förekom hos 35% av undersökningspopulationen. 

Andelen var större hos kvinnorna (37%) än hos männen (27%). En tiondel i 

undersökningsmaterialet var fysiskt inaktiva. En sömnduration på ≥7 timmar till <8 

timmar var vanligast (48%). En sömnduration på ≥8 till <9 timmar (28%) var lite 

vanligare i undersökningsmaterialet än en sömnduration på ≥6 till <7 timmar (17%). 

Ganska få hade en sömnduration på <6 timmar (3%) eller ≥9 timmar (4%). En lite större 

andel av kvinnorna (29%) hade en lite längre sömnduration på ≥8 timmar till <9 timmar 

än männen (21%). En lite större andel av männen hade en lite kortare sömnduration på 

≥6 till <7 timmar (22%) och en kort sömnduration på <6 timmar (4%) jämfört med 

kvinnorna (16% respektive 3%). En lite större andel av kvinnorna (4%) hade en mycket 

lång sömnduration på ≥9 timmar jämfört med männen (2%). Merparten (69%) hade en 

bra sömnkvalitet. En större andel av männen (76%) hade en bra sömnkvalitet jämfört med 

kvinnorna (67%).  

 



 

 

 

18 

5.2 Förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande och 

skillnader mellan grupper 

Tabell 2. Förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande med kovariaterna och 

oberoende variablerna i undersökningen hos män, kvinnor och alla (18–39-åriga anställda 

av Helsingfors stad, n = 4912). Signifikansnivån på skillnaden mellan grupper. 

 

  Alla   Kvinnor   Män   

  

Nedsatt 

psykiskt 

välbefinna

nde  p-värde 

Nedsatt 

psykiskt 

välbefinna

nde 

p-

värd

e 

Nedsatt 

psykiskt 

välbefinna

nde 

p-

värd

e 

Kön    <0.001     

Man 27%      

Kvinna 37%       

Ålder   0.0011   

<0.0

01   0.78 

18–29 38%  41%  26%  
30–39 33%   35%   27%   

Utbildning   0.86   0.20   0.40 

Student, 

yrkesskola/institut, 

grundskola  35%  38%  25%  
Lägre 

högskoleexamen 

eller högre 35%   36%   28%   

Ekonomisk 

situation   <0.001   

<0.0

01   

<0.0

01 

Bra 31%  33%  23%  
Svårigheter 49%   51%   40%   

Civilstånd   <0.001   

<0.0

01   

0.00

84 

I förhållande 32%  35%  24%  
Inte i förhållande 39%   41%   33%   

Hur ansträngande 

arbetet är fysiskt   0.0022   

<0.0

01   0.23 

Mycket/rätt lätt 33%  35%  28%  
Mycket/rätt 

ansträngande 38%   40%   24%   

Hur ansträngande 

arbetet är psykiskt   <0.001   

<0.0

01   

<0.0

01 

Mycket/rätt lätt 21%  24%  15%  
Mycket/rätt 

ansträngande 39%   40%   32%   

Smärta   <0.001   

<0.0

01   

<0.0

01 

Ingen smärta 28%  30%  22%  
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Akut smärta (i högst 

3 månaders tid) 42%  44%  31%  
Kronisk smärta (i 

över 3 månaders tid) 46%   47%   41%   

Sjukdom/invalidise

rande skada   <0.001   

<0.0

01   

<0.0

01 

Nej 33%  35%  23%  
Ja men påverkar inte 

normala livet 27%  26%  30%  
Ja och påverkar 

normala livet 49%   50%   44%   

Nikotinbruk 

(cigaretter, snus, e-

cigarett)   0.0069   

<0.0

01   1 

Nej 34%  36%  27%  
Ja 40%   45%   27%   

Alkoholbruk   <0.001   

<0.0

01   

0.01

8 

Berusningsdrickande 

under en gång i 

månaden 33%  35%  24%  
Berusningsdrickande 

en gång i månaden 

eller oftare 40%   46%   31%   

Viktindex (BMI¹)   0.016   

0.02

4   0.34 

Normal eller 

underviktig (BMI 

<25 kg/m²) 34%  36%  28%  
Överviktig (BMI 

25–30 kg/m²) 33%  37%  24%  
Fetma (BMI >30 

kg/m²) 39%   42%   29%   

Motion på fritiden 

(MET²)   0.022   

0.07

1   0.11 

Fysiskt inaktiv 40%  41%  34%  
Fysiskt aktiv 34%   36%   26%   

Sömnduration   <0.001   

<0.0

01   

<0.0

01 

<6 timmar 55%  64%  29%  
≥6 till <7 timmar 42%  43%  40%  
≥7 till <8 timmar 34%  37%  25%  
≥8 till <9 timmar 29%  31%  17%  
≥9 timmar 34%   36%      

Sömnkvalitet   <0.001   

<0.0

01   

<0.0

01 

Bra  26%  28%  20%  
Dålig  54%   55%   49%   

¹ BMI = Body Mass Index = viktindex 



 

 

 

20 

² MET = Metabolic Equivalent = motion omräknat till energiförbrukning 

 

Det fanns en statistiskt signifikant (p <0.001) skillnad mellan förekomsten av nedsatt 

psykiskt välbefinnande belastning hos kvinnor (37%) och män (27%). Då alla i 

undersökningsmaterialet granskades fanns en statistiskt signifikant (p = 0.0011) skillnad 

i förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande i de olika åldersgrupperna. Det förekom 

mer nedsatt psykiskt välbefinnande hos 18–29-åringar (38%) än 30–39-åringar (33%). 

Hos kvinnorna förekom mer nedsatt psykiskt välbefinnande hos de yngre, men hos 

männen förekom tvärtom lite mer nedsatt psykiskt välbefinnande hos de äldre. Det fanns 

inte en statistiskt signifikant skillnad mellan utbildningsgrupper varken när man såg på 

alla samtidigt eller när man såg skilt på könen. Ekonomiska situationen hade ett starkt 

statistiskt signifikant samband med nedsatt psykiskt välbefinnande hos alla (p <0.001), 

kvinnorna (p <0.001) och männen (p <0.001). Nedsatt psykiskt välbefinnande förekom 

mer i grupperna med ekonomiska svårigheter. Förekomsten av nedsatt psykiskt 

välbefinnande var statistiskt signifikant högre hos dem som inte var i ett förhållande hos 

alla (p <0.001), kvinnorna (p <0.001) och männen (p = 0.0084).  

 

Smärta var hos alla (p <0.001), kvinnorna (p <0.001) och männen (p <0.001) statistiskt 

signifikant associerat med mer nedsatt psykiskt välbefinnande. Mest nedsatt psykiskt 

välbefinnande belastning förekom i grupperna med kronisk smärta. Hos dem med en 

sjukdom eller invalidiserande skada som påverkar det normala livet var förekomsten av 

nedsatt psykiskt välbefinnande statistiskt signifikant (alla, kvinnor och män p <0.001) 

högre.  

 

Gällande hälsobeteenden förekom statistiskt signifikant mer nedsatt psykiskt 

välbefinnande hos kvinnor (p <0.001) med dagligt nikotinbruk, men inte hos män (p = 

1). Berusningsdrickande oftare än en gång i månaden var hos alla (p <0.001), kvinnor (p 

<0.001) och män (p = 0.018) associerat med nedsatt psykiskt välbefinnande. Hos männen 

fanns inte en statistiskt signifikant skillnad mellan olika viktindex gällande psykiskt 

välbefinnande. Hos kvinnorna (p = 0.024) förekom nedsatt psykiskt välbefinnande vid 

högre vikt, särskilt vid fetma. 

 

En lite större andel av de fysiskt inaktiva (40%) hade nedsatt psykiskt välbefinnande än 

av de fysiskt aktiva (34%), men skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt 
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signifikant hos kvinnor (p = 0.071) eller män (p = 0.11) skilt, och var svagt statistiskt 

signifikant när man såg på alla (p = 0.022) samtidigt. Det fanns en statistiskt signifikant 

skillnad mellan olika sömndurationer hos kvinnor, män och alla (p < 0.001). Mest nedsatt 

psykiskt välbefinnande förekom med en sömnduration som var <6 timmar när man såg 

på alla (55%) och kvinnorna (64%). Av männen hade endast 29% av personerna i gruppen 

med en sömnduration på <6 timmar nedsatt psykiskt välbefinnande, men gruppen var 

liten så procentandelen är inte så exakt. Andelen män med nedsatt psykiskt välbefinnande 

och en ≥9 timmar lång sömnduration kan inte presenteras på grund av gruppens storlek. 

En större andel med nedsatt psykiskt välbefinnande förekom redan om sömndurationen 

var kortare än 7 timmar. Minst nedsatt psykiskt välbefinnande förekom med en 

sömnduration på ≥8 timmar till <9 timmar hos alla (29%), kvinnor(31%) och män(17%). 

Det fanns en statistiskt signifikant (p <0.001) skillnad mellan grupperna med bra 

sömnkvalitet jämfört med grupperna med dålig sömnkvalitet hos alla, kvinnorna och 

männen. Förekomsten nedsatt psykiskt välbefinnande var dubbelt så stor i grupperna med 

dålig sömnkvalitet. 

 

5.3 Sömndurationens, sömnkvalitetens och motionens 

samband med psykiskt välbefinnande 

I tabell 3 visas binära logistiska regressionens resultat där sambandet mellan oberoende 

variablerna och nedsatt psykiskt välbefinnande undersöks. I modell 1 syns att med en 

sömnduration på under <6 var sannolikheten för nedsatt psykiskt välbefinnande över 

dubbelt så stor (OR=2.46; 95% CI=1.77–3.42) jämfört med den vanligaste 

sömndurationen ≥7 till <8 timmar. Även med en sömnduration på ≥6 till <7 timmar var 

sannolikheten lite förhöjd (OR=1.45; 95% CI=1.23–1.70). En sömnduration som var lite 

längre än referensvärdet, ≥8 till <9 timmar, var associerad med lägre odds för nedsatt 

psykiskt välbefinnande (OR=0.77; 95% CI=0.66–0.89). En mycket lång sömnduration på 

≥9 timmar var inte statistiskt signifikant associerad med nedsatt psykiskt välbefinnande i 

modell 1 (OR=0.93; 95% CI=0.68–1.28).  Efter full anpassning i modell 4 var oddsen för 

nedsatt psykiskt välbefinnande ännu nästan dubbelt så stor (OR=1.84; 95% CI=1.28–

2.64) med en sömn på <6 timmar jämfört med ≥7 till <8 timmar. Med en ≥6 till <7 lång 

sömn fanns en lite större risk nedsatt psykiskt välbefinnande än i referensgruppen. Med 

en lite längre sömn på ≥8 till <9 timmar återstod associationen med en mindre sannolikhet 

för förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande efter full anpassning i modell 4 

(OR=0.77; 95% CI=0.66–0.89).  
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Dålig sömnkvalitet var associerat med en mycket större sannolikhet för förekomst av 

nedsatt psykiskt välbefinnande. I modell 1 var sannolikheten för nedsatt psykiskt 

välbefinnande tre gånger så stor med dålig sömnkvalitet jämfört med bra sömnkvalitet 

(OR=3.33; 95% CI=2.94–3.79). Efter full anpassning i modell 4 blev sambandet lite 

svagare, men trots detta var sannolikheten för nedsatt psykiskt välbefinnande ännu över 

2.5 gånger så stor jämfört med bra sömnkvalitet (OR=2.64; 95% CI=2.31–3.03).  

 

Fysisk inaktivitet var i modell 1 svagt associerat med en högre odds för nedsatt psykiskt 

välbefinnande (OR=1.29; 95% CI=1.06–1.57). Fysiska inaktivitetens samband med 

nedsatt psykiskt välbefinnande försvann efter full anpassning i modell 4 (OR=1.03; 95% 

CI=0.83–1.28).
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Tabell 3. Sömndurationens, sömnkvalitetens och motionens samband med förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande hos 18–39-åriga 

anställda av Helsingfors stad (n = 4912). 

    Modell 1   Modell 2   Modell 3   Modell 4   

    OR¹ 95% CI² OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI 

Sömnduration ≥7 till <8 timmar 1.00  1.00  1.00  1.00  

 <6 timmar 2.46 1.77–3.42 2.10 1.49–2.95 2.18 1.55–3.07 2.10 1.48–2.96 

 ≥6 till <7 timmar 1.45 1.23–1.70 1.35 1.15–1.59 1.35 1.14–1.59 1.32 1.11–1.56 

 ≥8 till <9 timmar 0.77 0.66–0.89 0.78 0.67–0.90 0.79 0.68–0.91 0.81 0.69–0.94 

 ≥9 timmar 0.93 0.68–1.28 0.92 0.67–1.27 0.91 0.66–1.26 0.88 0.64–1.21 

              

Sömnkvalitet Bra 1.00  1.00  1.00  1.00  

 Dålig 3.33 2.94–3.79 3.23 2.84–3.67 3.18 2.80–3.62 2.95 2.58–3.36 

              

Motion Fysiskt aktiv 1.00  1.00  1.00     

 Fysiskt inaktiv 1.29 1.06–1.57 1.22 1.00–1.49 1.20 0.98–1.47 1.19 0.97–1.46 

 

Modell 1 anpassad för ålder och kön. 

Modell 2 anpassad för modell 1, civilstånd, ekonomisk situation och utbildning. 

Modell 3 anpassad för modell 2, viktindex, alkoholbruk och nikotinbruk. 

Modell 4 anpassad för modell 3 och smärta. 

¹ OR = Odds ratio = Oddskvot 

² 95% CI = 95% Konfidensintervall
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5.4 Sömndurationens och kvalitetens samband med 

nedsatt psykiskt välbefinnande i olika fysiskt aktiva grupper 

I tabell 4 granskas sömndurationens och sömnkvalitetens förhållanden med nedsatt 

psykiskt välbefinnande i olika fysiskt aktiva grupper. I gruppen med fysiskt aktiva fanns 

4443 personer. Detta var många fler jämfört med de 469 fysiskt inaktiva. I den fysiskt 

aktiva gruppen var en kortare sömnduration än referensen ≥7 till <8 timmar ännu starkt 

associerad med en ökad sannolikhet för nedsatt psykiskt välbefinnande. En sömnduration 

på <6 timmar var associerad i modell 1 med en 2.5 gånger större sannolikhet (OR=2.52; 

95% CI=1.78–3.56) och en sömnduration på ≥6 till <7 med en lite förhöjd sannolikhet 

(OR=1.44; 95% CI=1.22–1.72) för förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande. I 

modell 4 efter full anpassning var sannolikheten för nedsatt psykiskt välbefinnande med 

en <6 timmar lång sömn nästan dubbelt så stor (OR=1.91; 95% CI=1.31–2.80) och med 

en ≥6 till <7 lång sömn milt förhöjd (OR=1.28; 95% CI=1.07–1.54). En sömnduration på 

≥8 till <9 timmar var både i modell 1 (OR=0.78; 95% CI=0.67–0.91) och modell 4 

(OR=0.80; 95% CI=0.68–0.94) statistiskt signifikant associerad med mindre odds för 

förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande. En sömnduration som var över 9 timmar 

var inte statistiskt signifikant associerad med nedsatt psykiskt välbefinnande i varken den 

fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva gruppen. I den fysiskt inaktiva gruppen fanns ingen 

statistiskt signifikant association mellan en kort sömnduration och en ökad sannolikhet 

för nedsatt psykiskt välbefinnande. Trenden syntes i modell 1, men efter full anpassning 

i modell 4 syntes inget samband. En sömnduration på ≥8 till <9 timmar var statistiskt 

signifikant associerad med mindre odds för nedsatt psykiskt välbefinnande hos de fysiskt 

inaktiva. I modell 4 efter full anpassning var sannolikheten hälften så stor jämfört med 

referensgruppen (OR=0.48; 95% CI=0.29–0.80).  

 

Både hos de fysiskt inaktiva och fysiskt aktiva var dålig sömnkvalitet associerat med en 

högre sannolikhet för förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande. Sambandet hölls 

starkt statistiskt signifikant efter full anpassning i modell 4. Oddsen hos både de fysiskt 

inaktiva (OR=2.66; 95% CI=1.74–4.07) och fysiskt aktiva (OR=2.65; 95% CI=2.29–

3.06) med dålig sömnkvalitet var över 2.5 gånger så stort jämfört med dem med bra 

sömnkvalitet. Fysiskt inaktiva gruppens konfidensintervall var dock bredare på grund av 

att det var färre personer i gruppen.
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Tabell 4. Sömndurationens och sömnkvalitetens samband med nedsatt psykiskt välbefinnande i olika fysiskt aktiva grupper av 18–39-åriga 

anställda av Helsingfors stad (n = 4912). 

    

Modell 

1   

Modell 

2   

Modell 

3   Modell 4   

    OR¹ 95% CI² OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI 

Fysiskt aktiv ≥7 till <8 timmar 1.00  1.00  1.00  1.00  

 <6 timmar 2.52 1.78–3.56 2.21 1.54–3.15 2.30 1.61–3.30 2.21 1.53–3.17 

 ≥6 till <7 timmar 1.44 1.22–1.72 1.37 1.15–1.63 1.37 1.15–1.64 1.35 1.13–1.61 

 ≥8 till <9 timmar 0.78 0.67–0.91 0.80 0.68–0.93 0.81 0.69–0.95 0.83 0.71–0.97 

  ≥9 timmar 0.92 0.65–1.28 0.92 0.66–1.30 0.92 0.65–1.30 0.89 0.63–1.26 

 Bra sömnkvalitet 1.00  1.00  1.00  1.00  
  Dålig sömnkvalitet 3.30 2.89–3.78 3.22 2.81–3.69 3.17 2.76–3.64 2.95 2.56–3.39 

Fysiskt 

inaktiv ≥7 till <8 timmar 1.00  1.00  1.00  1.00  

 <6 timmar 1.93 0.64–5.84 1.30 0.41–4.09 1.25 0.40–3.98 1.15 0.35–3.76 

 ≥6 till <7 timmar 1.35 0.82–2.22 1.17 0.70–1.94 1.13 0.67–1.89 1.00 0.59–1.70 

 ≥8 till <9 timmar 0.61 0.38–0.98 0.59 0.36–0.95 0.57 0.35–0.92 0.53 0.32–0.88 

  ≥9 timmar 0.90 0.38–2.16 0.79 0.32–1.94 0.72 0.29–1.80 0.65 0.25–1.66 

 Bra sömnkvalitet 1.00  1.00  1.00  1.00  
  Dålig sömnkvalitet 3.43 2.32–5.08 3.31 2.22–4.93 3.32 2.21–4.97 2.96 1.95–4.48 

Modell 1 anpassad för ålder och kön. 

Modell 2 anpassad för modell 1, civilstånd, ekonomisk situation och utbildning. 

Modell 3 anpassad för modell 2, viktindex, alkoholbruk och nikotinbruk. 

Modell 4 anpassad för modell 3 och smärta. 

¹ OR = Odds ratio = Oddskvot, ² 95% CI = 95% Konfidensintervall 
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6 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras först huvudresultaten och dessa jämförs med resultat av tidigare 

liknande forskningar. Efter detta diskuteras utförandet av undersökningen, resultatens 

tolkning, begränsningar med denna undersökning och förslag på framtida forskning som 

skulle ytterligare öka på kunskapen om sambandet mellan sömn, motion och psykiskt 

välbefinnande.  

 

6.1 Huvudresultat och jämförelse med tidigare resultat 

Dålig sömnkvalitet var starkt associerat med en ökad sannolikhet för förekomst av nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Detta resultat är i enlighet med tidigare forskningar som kommit 

fram till att dålig sömnkvalitet är associerat med sämre emotionell och social 

funktionsförmåga, nedsatt psykiskt välbefinnande, depression och ångest 

(15,17,21,23,65). Dålig sömnkvalitet medförde en större sannolikhet för nedsatt psykiskt 

välbefinnande än avvikande kort eller lång sömnduration, vilket också överensstämmer 

med resultat från tidigare studier som kommit fram till att sömnkvaliteten har ett starkare 

samband med nedsatt psykiskt välbefinnande än sömndurationen (21).  

 

Vid granskning av förhållandet mellan sömnduration och nedsatt psykiskt välbefinnande, 

var en <6 timmar lång sömn associerad med störst sannolikhet för förekomst av nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Detta är i enlighet med andra forskningar, där <6 timmar lång 

sömn varit associerat med en ökad risk för psykisk ohälsa (15,20). I denna forskning 

ökade en sömnduration på ≥6 till <7 timmar lite risken för nedsatt psykiskt välbefinnande 

jämfört med referensen ≥7 till <8 timmar. Detta är i enlighet med andra forskningar där 

en sömnduration som var <7 timmar också hade ökade hälsorisker (15) och nyaste 

sömnrekommendationerna där över 7 timmar sömn rekommenderas för unga vuxna (19). 

I denna undersökning var en sömnduration på ≥8 till <9 timmar associerad med minst 

sannolikhet för förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta är i enlighet med de 

nyste rekommendationerna där en sömn upp till 9 timmar rekommenderas (19). Detta 

skiljer sig från tidigare forskningar där en över 8 timmar lång sömn varit associerad med 

en större risk för psykisk ohälsa och sänkt social och emotionell funktion (21). En ≥9 

timmar lång sömn var inte i denna undersökning statistiskt signifikant associerad med 

större sannolikhet för nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta skiljer sig från några tidigare 

undersökningar som kommit fram till att en för lång sömnduration varit associerad med 

en ökad risk för depression (20). Skillnaden kan bero på att inte ännu längre sömnduration 
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på till exempel ≥10 timmar kunde undersökas skilt i denna undersökning på grund av det 

låga deltagarantalet med lång sömn.  

 

Fysisk inaktivitet hade ett oväntat svagt samband med nedsatt psykiskt välbefinnande i 

detta material. Fysisk inaktivitet ökade lite risken för nedsatt psykiskt välbefinnande i 

modell 1, men sambandet försvann efter full anpassning i modell 4. Detta skiljer sig från 

tidigare forskningar som kommit fram till att motion är associerat med mindre psykiska 

symtom(27) och att motion över fysiska inaktivitetsgränsen är bättre för den psykiska 

hälsan än fysisk inaktivitet (31,66). Skillnaden kan bero på att det var relativt få fysiskt 

inaktiva i detta material (n = 469), eller på att motionens nytta för psykiska hälsan först 

kommer fram efter att en viss mängd motion överskridits. Det skulle vara intressant att i 

framtida studier undersöka hur olika mängder motion och motionens intensitet inverkar 

på motionens psykiska hälsoeffekter. 

 

Det fanns oväntat få skillnader mellan den fysiskt inaktiva och fysiskt aktiva gruppen 

gällande sömnkvalitetens och sömndurationens samband med nedsatt psykiskt 

välbefinnande. Sannolikheten för nedsatt psykiskt välbefinnande med dålig sömnkvalitet 

ökade lika mycket i den fysiskt inaktiva och fysiskt aktiva gruppen. Detta indikerar att 

sömnkvaliteten är viktig för mentala hälsan oberoende av fysisk aktivitetsnivå. En 

undersökning kom fram till att i en grupp med mycket bra sömnkvalitet och olika mängd 

fysisk aktivitet hade lite färre nedsatt psykiskt välbefinnande jämfört med en grupp med 

blandat bra sömn och hög fysisk aktivitet, vilket också indikerar att sömnkvaliteten i sig 

själv har betydelse för psykiska välbefinnandet (17). I denna forskning återstod en 

statistiskt signifikant ökad risk för nedsatt psykiskt välbefinnande i den fysiskt aktiva 

gruppen vid kortare sömndurationer än referensen ≥7 till <8 timmar, och statistiskt 

signifikant mindre förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande med en sömnduration på 

≥8 till <9 timmar. I den fysiskt inaktiva gruppen var endast sambandet mellan en mindre 

risk för förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande och en sömnduration på ≥8 till <9 

timmar statistiskt signifikant. Skillnaden kan bero på att det var färre personer i den 

fysiskt inaktiva gruppen (n = 469) än den fysiskt aktiva (n = 4443), men en kort 

sömnduration hade ett svagare samband till nedsatt psykiskt välbefinnande hos de fysiskt 

inaktiva. Kovariaterna verkade hos de fysiskt inaktiva förklara mera förekomsten av 

nedsatt psykiskt välbefinnande än sömndurationen, för att trenden med en större oddskvot 
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vid kort sömnduration försvann när logistiska regressionsanalysen anpassades för fler 

kovariater i modell 4. 

 

6.2 Utförandet av undersökningen och begränsningar 

Reproducerbarheten av undersökningen är bra. Analysmetoderna som används beskrevs 

noga och används ofta i liknande epidemiologiska undersökningar. Variablerna som 

inkluderades och hur materialet behandlades innan analyserna beskrevs noggrant. 

Variablerna klassificerades enligt allmänt använda principer, så att resultaten är 

jämförbara med tidigare undersökningar.  Frågeformuläret som användes är ett 

standardiserat HHS frågeformulär, som har använts tidigare och kommer troligen att 

skickas ut igen. Liknande undersökningar och prospektiva undersökningar kommer att 

kunna utföras i framtiden.  

 

En styrka med denna undersökning är att många kovariater och förväxlingsfaktorer togs 

i beaktande. Med hjälp av binär logistisk regression kan många kovariater och 

förväxlingsfaktorer tas i beaktande samtidigt (67). Överanpassning försökte undvikas 

genom att modellerna inte anpassades för kovariater och förväxlingsfaktorer som gick 

mycket in i varandra. Vi tog också endast i beaktande kovariater och förväxlingsfaktorer 

som även i andra populationer haft ett samband med nedsatt psykiskt välbefinnande.  

 

Styrkor med denna undersökning är att undersökningsmaterialet är stort och representerar 

ganska bra målpopulationen trots låga svarsfrekvensen (51,5%)  (44). 

Undersökningsmaterialet var ganska stort och representerar mångsidigt de olika 

yrkesgrupperna av anställda hos Helsingfors stad. Young Helsinki Helath Study är ett 

nytt tillägg till den ursprungliga Helsinki Health Study med äldre deltagare. (45) Det är 

intressant att se i vilka förhållanden hälsobeteenden förekommer hos unga arbetande 

vuxna i Finland.  

 

En styrka är också att både sömndurationens och sömnkvalitetens inverkan på psykiska 

belastningen togs i beaktande. Enligt en forskning är båda dessa dimensioner av sömnen 

viktiga för psykiska hälsan och risken att utveckla kroniska psykiska symtom. En 

kombination av kort sömnduration och dålig sömnkvalitet ansågs mest öka risken för 

nedsatt psykiskt välbefinnande. (15) Tyvärr formades inte i denna forskning grupper med 

kombinationer av olika sömnduration och kvalitet. Detta skulle vara intressant att se på i 
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framtida studier. En styrka är också att även motionens roll i sömnens och psykiska 

belastningens förhållande togs i beaktande. Motion och sömn påverkar varandra och har 

båda ett starkt samband med mental hälsa. Tidigare forskningar har kommit fram till att 

en intervention i både sömn och motionsvanor skulle vara bäst för att förbättra hälsan 

(17).  

 

Denna studie har också många begränsningar. Orsakssamband mellan de oberoende 

variablerna och nedsatt psykiskt välbefinnande kunde inte bestämmas, för att 

underökningen är en tvärsnittsstudie där förhållandet mellan variablerna kan ses endast 

under en viss tidpunkt. Det skulle vara intressant att i framtida prospektiva studier 

undersöka orsakssambanden. En annan begränsning är att variablerna var 

självrapporterade, vilket är mer opålitligt än objektivt mätta värden (53). Tidigare 

undersökningar har kommit fram till att de med en kort sömnduration brukar ibland 

överestimera sin sömnduration, och de med sömnlöshetssymtom brukar ibland 

underestimera sin sömnduration (21).   

 

En till begränsning är att ångest, depression och andra psykiatriska sjukdomar ofta är 

komorbida med sömnlöshet (23,65). Enligt vissa forskningar är det inte heller bra att se 

på kort sömnduration som riskfaktor för nedsatt psykiskt välbefinnande, på grund av att 

kort sömnduration också är ett symtom på nedsatt psykiskt välbefinnande. Detta förklarar 

till en viss del förekomsten av kort sömnduration och nedsatt psykiskt välbefinnande 

samtidigt. (53) 

 

En begräsning är också att endast anställda medborgare inkluderades i denna 

undersökning. Resultaten kan därför inte generaliseras att gälla hela befolkningen. Hos 

arbetslösa förekommer oftare nedsatt psykiskt välbefinnande. Associationerna i denna 

undersökning kan därför vara lite svagare än om en mer heterogen population av 

befolkningen skulle studeras. (3)  

 

I denna undersökning fanns många fler kvinnor än män. Kvinnor har i tidigare 

undersökningar konstaterats oftare ha nedsatt psykiskt välbefinnande (2). Förekomsten 

av nedsatt psykiskt välbefinnande är troligen i denna undersökning lite högre jämfört med 

om man skulle se på en population med en jämn könsfördelning. En till begränsning med 

denna studie är det låga antalet män med en viss sömnduration och att en binär logistisk 
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regressionsanalys för endast männen inte kunde göras. Det skulle ha varit intressant att 

se hur sambandet mellan sömnduration, sömnkvalitet och motion skiljer sig mellan 

könen. Resultaten av enbart kvinnornas logistiska regressionsanalys, som finns bifogad i 

slutet av avhandlingen (bilaga 1), påminner mycket om resultaten av analysen utförd med 

hela undersökningsmaterialet. I analysen med enbart kvinnor var en sömnduration på <6 

timmar associerad med en större sannolikhet för nedsatt psykiskt välbefinnande än när 

man såg på hela undersökningsmaterialet. Sömnkvalitetens och motionens samband med 

nedsatt psykiskt välbefinnande var ungefär lika stora hos enbart kvinnor och i hela 

undersökningsmaterialet.  

 

6.3 Slutsatser 

I denna undersökning granskades sömndurationens, sömnkvalitetens och motionens 

samband med nedsatt psykiskt välbefinnande. En sömnduration på ≥7 till <8 timmar var 

vanligast i undersökningsmaterialet. En kort sömnduration, redan vid <7 timmar men 

särskilt vid <6 timmar, var associerad med en större sannolikhet för förekomst av nedsatt 

psykiskt välbefinnande jämfört med referensen ≥7 till <8 timmar lång sömn. En lite längre 

sömnduration på ≥8 till <9 timmar var associerad med lägre förekomst av nedsatt psykiskt 

välbefinnande jämfört med referensen. Dålig sömnkvalitet var starkt statistiskt signifikant 

associerat med större sannolikhet för förekomst av nedsatt psykiskt välbefinnande. Fysisk 

inaktivitet hade inte ett statistiskt signifikant samband med ökad förekomst av nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Dålig sömnkvalitet var starkt associerat med en hög förekomst 

av nedsatt psykiskt välbefinnande oberoende av fysiska aktivitetsnivån. En ≥8 till <9 

timmar lång sömnduration var associerad med mindre förekomst av nedsatt psykiskt 

välbefinnande oberoende av fysiska aktivitetsnivån. Att försöka uppnå bra sömnkvalitet 

och en sömnduration på ≥8 till <9 timmar rekommenderas för unga vuxna. Speciellt 

viktigt skulle det vara att försöka förbättra på sömnkvaliteten, för dålig sömnkvalitet var 

associerat med störst sannolikhet för förekomsten av nedsatt psykiskt välbefinnande. 
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1. Sömndurationens, sömnkvalitetens och motionens samband med nedsatt psykiskt välbefinnande hos kvinnorna (n = 3919) i 

undersökningsmaterialet, som bestod av 18–39-åriga anställda av Helsingfors stad. 

    Modell 1   Modell 2   Modell 3   Modell 4   

    OR¹ 95% CI² OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI 

Sömnduration ≥7 till <8 timmar 1.00  1.00  1.00  1.00  

 <6 timmar 3.05 2.07–4.51 2.60 1.75–3.88 2.68 1.79–4.01 2.54 1.69–3.81 

 ≥6 till <7 timmar 1.30 1.08–1.56 1.23 1.02–1.48 1.22 1.01–1.48 1.19 0.99–1.44 

 ≥8 till <9 timmar 0.78 0.67–0.91 0.80 0.68–0.93 0.80 0.68–0.94 0.82 0.70–0.97 

  ≥9 timmar 0.94 0.68–1.30 0.93 0.67–1.30 0.92 0.66–1.28 0.88 0.63–1.24 

Sömnkvalitet Bra 1.00  1.00  1.00  1.00  

  Dålig 3.26 2.84–3.75 3.16 2.74–3.64 3.11 2.70–3.59 2.90 2.51–3.35 

Motion på 

fritiden Aktiv 1.00  1.00  1.00     

 Inakiv 1.25 1.01–1.56 1.19 0.95–1.49 1.17 0.94–1.47 1.17 0.93–1.47 

 

Modell 1 anpassad för ålder. 

Modell 2 anpassad för modell 1, civilstånd, ekonomisk situation och utbildning 

Modell 3 anpassad för modell 2, viktindex, alkoholbruk, nikotinbruk 

Modell 4 anpassad för modell 3 och smärta 

 

¹ OR = Odds ratio = Oddskvot 

² 95% CI = 95% Konfidensintervall 
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Bilaga 2. Sömndurationens, sömnkvalitetens och motionens samband med förekomsten 

av nedsatt psykiskt välbefinnande hos 18-39-åriga anställda av Helsingfors stad (n = 

4912). Här resultaten av analyserna också anpassade för hur ansträngande arbetet är 

fysiskt och psykiskt. 

 

    Modell 1   

    OR¹ 95% CI² 

Sömnduration ≥7 till <8 timmar 1.00  

 <6 timmar 2.03 1.43–2.89 

 ≥6 till <7 timmar 1.31 1.10–1.55 

 ≥8 till <9 timmar 0.79 0.68–0.92 

  ≥9 timmar 0.88 0.64–1.22 

Sömnkvalitet Bra 1.00  

  Dålig 2.88 2.52 –3.29 

Motion på 

fritiden Aktiv 1.00  

  Inaktiv 1.18 0.96–1.45 

 

Modell 1 anpassad för ålder, kön, civilstånd, ekonomisk situation, utbildning, viktindex, 

alkoholbruk, nikotinbruk, smärta, hur ansträngande arbetet är fysiskt och psykiskt.  

 

¹ OR = Odds ratio = Oddskvot 

² 95% CI = 95% Konfidensintervall 

 


