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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det skett en förändring i en grupp unga vuxnas 

upplevda stress mellan åren 2004-2010 och om detta samvarierar med fysisk aktivitet. Vidare 

ville vi undersöka om det fanns några skillnader mellan män och kvinnor.   

 

 Frågeställningar  

 På vilket sätt kan respondenternas fysiska aktivitet och upplevda stress eventuellt ha 

förändrats? 

 Hur ser ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och stress ut? 

 Hur ser ett eventuellt samband mellan olika stressorer och skattad stress hos 

deltagarna i studien ut? 

Studiens hypotes var att det fanns ett positivt samband mellan fysiskt aktivitet och avsaknad 

av stress, samt att det fanns skillnader mellan män och kvinnor.  

 

Metod 

Undersökningsgruppen bestod av deltagare i studien Skola-Idrott-Hälsa (SIH) som startade 

2001 och genomfördes på Gymnastik- och idrottshögskolan. Vi har undersökt de deltagare 

som svarade på enkäten 2004 då de var 19 år samt samma grupp sex år senare då de 

besvarade enkäten 2010. Vårt urval blev totalt 274 respondenter som svarat på båda 

enkäterna. Deltagarna var födda år 1985.  Studien var kvantitativ och svaren behandlades i 

statistikprogrammet SPSS.  

 

Resultat och slutsats 

Resultatet visade att deltagarna i SIH-projektet angett att de blivit mindre stressade och mer 

fysiskt aktiva 2010. Fysiskt aktiva män var inte lika stressade som icke fysiskt aktiva män. 

Detta samband såg vi inte hos kvinnor. Underökningen visade att kvinnorna angett sig som 

mer stressade än männen. Arbete, utbildning och tid är de stressorer som flest deltagare 

uppgett leda till stress. Det visade sig också finnas ett samband hos både män och kvinnor 

mellan nedstämdhet och stress. Studiens hypotes stämmer till viss del då fysisk aktivitet och 

avsaknad av stress visat sig hos gruppen män. 

 



 

 

 

Abstract 

Aim and questions 

The purpose of this study was to investigate whether there is a change in a group of young 

adults' perceived stress between the years 2004-2010 and if this correlates with physical 

activity. Furthermore, we wanted to examine whether there were any differences between 

men and women. 

 

 In what ways may the respondents' physical activity and perceived stress have 

changed? 

 What is the relationship between physical activity and stress? 

 How is the relationship between stressors and estimated stress among participants in 

the study? 

The study's hypothesis was that there was a positive relationship between physical activity 

and lack of stress, and that there were differences between men and women. 

 

Method  

The study group consisted of participants in the study, School-Sports-Health (SIH), which 

started in 2001 and was conducted at School of Sport and Health Sciences. We have 

investigated the participants who responded to the survey in 2004, when they were 19 years 

old, and the same group six years later when they answered the questionnaire in 2010. Our 

selection was a total 274 respondents who answered both questionnaires. Participants were 

born in 1985. The study was quantitative and the responses were treated in SPSS. 

 

Results and conclusions  

The results showed that participants in the SIH-project indicated that they were less stressed 

and more physically active 2010. Physically active men were not as stressed as non-physically 

active men. This correlation, we can’t see in the group of women. The study shows that 

women reported themselves as more stressed than men. Work, education and lack of time 

were the stressors that most participants points out lead to stress. It also proved to be a 

correlation in both men and women between depression and stress. The study's hypothesis is 

true to some extent of physical activity and lack of stress found in the group of males. 
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1 Inledning 

Vi människor liknar ibland cirkusartister som håller många bollar i luften. Vi arbetar, studerar 

samt har hem och familj att ta hand om. Inte nog med detta så är vi i dagens samhälle ständigt 

uppkopplade och kontaktbara. Vi svarar på mail i farten samtidigt som vi handlar middag och 

vi håller kontakten med vänner via sociala medier så som Facebook och Instagram när vi 

sitter på möten. Förutom allt detta finns det normer för hur vi ska vara och bete oss för att 

passa in i dagens samhälle. Det är inte så konstigt att vi känner oss stressade över att hinna 

med och samtidigt kunna prestera ibland. För några kan situationen bli övermäktig och 

stressen vi då upplever kan i värsta fall leda till följdsjukdomar. Om detta sker är det inte bara 

den drabbade personen och dess närmsta omgivning som blir påverkad. För samhället kostar 

följdsjukdomar av stress så som utmattningssyndrom och depression mycket pengar. Bara 

depression beräknas stå för cirka tio procent av den totala sjukvårdskostnaden (Naylor, 

Thorlin & Jonsdottir 2005, s. 6). Som blivande idrottslärare ser vi möjligheter till att kunna 

påverka våra kommande elevers framtid. Genom att hjälpa våra elever att få goda 

levnadsvanor. Om vi vet vad som stressar unga idag hoppas vi kunna guida våra elever till ett 

mer stressfritt liv och ge dem verktyg för att kunna hantera sin eventuella stress. I och med de 

negativa effekter vi ser av stress vill vi i detta arbete ta reda på om det finns ett samband 

mellan fysisk aktivitet och stress.  

1.1 SIH- projektet  

Vår studie utgår från ett projekt som heter Skola, idrott och hälsa (SIH- projektet). 

Målgruppen i vår studie är alla födda år 1985. Totalt var det 274 personer som besvarat 

enkäten 2004 och 2010. Urvalet var slumpmässigt och spritt över hela Sverige. Planering av 

projektet startade hösten år 2000 och gjordes i samarbete mellan Karolinska institutet (KI), 

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) samt Lärarhögskolan i Stockholm (SU). Syftet med 

SIH-projekt var att få ökad kunskap om sambandet mellan barns levnadsvanor, fysiska status 

och hälsa (Brun Sundblad 2006).   

 

Några tidigare resultat från studien visar att den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar 

varierar kraftigt mellan olika individer och olika skolor. Var tredje flicka och pojke i 15-16 

årsåldern rörde inte tillräckligt på sig för att upprätthålla en god hälsostatus. Eleverna i 

studien uppgav att de var fysiskt aktiva på idrottsundervisningen i skolan. Det talar för att 
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ämnet idrott och hälsa har en stor betydelse för elevernas aktivitetsgrad då många ungdomar 

inte är fysiskt aktiva på fritiden. Den aktiva pendlingen visade sig också ha stor betydelse för 

aktivitetsgraden hos deltagarna. Resultatet visade att flickor är mer stressade än pojkar, och 

att det sker en procentuellt sett större ökning av flickornas upplevda stress mellan nio och 

femton års ålder.  

 

Prevalens av huvudvärk hos flickor och pojkar fastställdes också i resultatdelen. Det visade 

sig att de som skattade sig som stressade hade fyra till sex gånger högre risk att också skatta 

ohälsa. För flickor samvarierade den skattade hälsan i större utsträckning med hur ofta de 

kände sig ledsna, ensamma och hur ofta de hade värk. För pojkar samvarierade faktorer som 

sömnproblem och hur ofta de var trötta med skattad ohälsa. (Brun Sundblad 2008, s. 4ff) 

1.2 Bakgrund med forskningsläge 

Nedan presenteras bakgrunden till vårt arbete där vi även vävt in forskningsläget. Bakgrund 

och tidigare forskning syftar till att ge läsaren förståelse och ökad kunskap om fysisk aktivitet 

och stress.  

1.3 Stress 

Begreppet stress skapades på 1940-talet av fysiologen Hans Selye efter experimentella 

djurstudier (Nationalencyklopedin 2012-08-21). Han menade att biologisk stress är kroppens 

svar på olika påfrestningar och situationer som den utsätts för. Enligt Selye är stress som 

begrepp helt neutralt och är därmed varken positivt eller negativt laddat. Stress blir negativt 

först om den är långvarig och kroppen inte får tillräckligt med återhämtning. (Selye 1976)  

 

Stress som begrepp är komplext och kan ha skilda betydelser för olika individer. Ett enkelt 

sätt att dela upp begreppet psykosocial stress är i följande fem delar: stressbelastning eller 

exponering, stressupplevelse, stressbeteende, stressfysiologisk aktivering och stressrelaterad 

ohälsa som är en följd av långvarig stressbelastning. Psykosociala faktorer och det som kallas 

upplevd stress kan leda till och påskynda utvecklingen av kroppsliga och psykiska 

sjukdomstillstånd. (Jonsdottir & Börjesson 2008, s. 10) 

 

I detta arbete definierar vi stress som ett tillstånd av ökad psykologisk, fysiologisk och 

beteendemässig beredskap. (Jonsdottir & Ursin 2008, s. 571 f) Statens offentliga utredningar 

(SOU 2006, s. 33) definierar stress som att man upplever att påfrestningarna man utsätts för 
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överstiger ens förmåga att hantera desamma, det vill säga att man förlorar kontrollen. Stress är 

kroppsliga reaktioner som utlöser olika belastningar på kroppen. Exponering för stress kallas 

för stressorer (Jonsdottir & Ursin 2008, s. 571). Exempel på stressorer kan vara ekonomiska 

problem, arbetslöshet eller den fysiska aktivitetens påverkan på kroppen.   

  

Genom teknikens språk brukar stress ses som ”en kraft som deformerar kroppar” men om 

man ser det ur ett biologiskt perspektiv så ses stress som organismens generalplan, detta 

genom att man kan anpassa sig till olika miljöer. Vilken stressnivå man har kan genom en 

metafor liknas med vilket varvtal som motorn körs på. Ett högt varvtal leder till en snabbare 

förbrukning av bränslet och förslitning av motorn. Samma sak gäller organismen, ju mer 

”gas” vi släpper ut desto större förslitning på kroppen. (Levi 2001) 

1.3.1 Vad framkallar stress? 

Stress framkallas när det finns en brist i passformen mellan vad vi behöver, vad vi förmår och 

vad miljön erbjuder och kräver av oss. Ett exempel är att vi blir stressade när vi vill ha ett 

yrke, men miljön vi är i inte erbjuder detta, eller tvärt om att miljön kräver för mycket arbete 

av oss. Vad som anses vara för mycket stress är olika för varje individ. Detta varierar även 

beroende på vilken situation en person utsätts för. (Levi 2001) En förutsättning för att stressen 

ska hållas inom rimliga gränser är att det råder en balans mellan omgivningens krav och vår 

förmåga att hantera dessa (Frankenhaeuser 1997, s. 25). 

 

En gemensam nämnare för de ovan beskrivna situationerna är att vi saknar inflytande över 

vad som händer oss. När vi inte kan styra våra liv och saknar beslutsfattarutrymme och 

egenkontroll så känner vi oss stressade. (Levi 2001) Flera studier har undersökt vad ungdomar 

och unga vuxna blir stressade av. I en undersökning där cirka 700 ungdomar deltog visade 

resultatet att majoriteten av ungdomarna angav skolan som en bidragande orsak till stress. 

Bland dessa ansåg många att ämnes- och betygssystemen var en källa till stress. Eleverna 

ansåg också att om klasserna och skolorna var mindre kunde alla bli ”sedda” och på så vis 

skulle stressen minska. Den största stressfaktorn som ungdomarna angav var ekonomin. 

Respondenterna ansåg att de inte ekonomiskt klarade sig på sitt studiemedel utan var tvungna 

att arbeta extra. En kombination av detta kan leda till ständig tidsbrist och oro över 

skolresultat samt brist på pengar. (SOU 2006) Vidare visar andra studier att ungefär en 

fjärdedel av alla unga kvinnor kände oro för sitt utseende och sina prestationer. Många 

ungdomar ansåg också att dagens samhälle bygger mycket på prestationer. (Zander 2007) 

http://www.lennartlevi.se/dokument/stress_o_halsa.pdf
http://www.lennartlevi.se/dokument/stress_o_halsa.pdf
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1.3.2 Hjärnan och stress 

Hjärnan, som tillhör det centrala nervsystemet, utgörs av flera delar och har bland annat till 

uppgift att skicka och ta emot signaler och att lagra information (Nationalencyklopedin 2012-

08-21). När vi blir stressade sker det en reaktion i hjärnan via neokortex, hippocampus, 

amygdala, hypothalamus, hypofysen och binjurebanken. De senast tre nämnda strukturerna 

bildar tillsammans HPA- axeln. Denna struktur har till uppgift att reglera hormonnivåerna 

med hjälp av till exempel stresshormonet kortisol. (Naylor, Thorling & Jonsdottir 2005) 

Förutom att kortisolnivån i blodet stiger vid stresspåslag så ökar även utsöndringen av 

adrenalin, katekolaminer och nordadrenalin som tillsammans med kortisol är de så kallade 

stresshormonerna. Detta sker genom att det sympatiska nervsystemet aktiveras. (Ahmad, 

Ekman & Arnetz 2005, s. 274) En överaktivering av kortisolreceptorerna, som följd av ett 

långvarigt eller kraftigt stresspåslag med neuroendokrin aktivering, anses leda till störd 

reglering av HPA-axel. Detta kan i sin tur leda till kognitiva störningar, som kan påverka 

minnesfunktionen. 

När vi associerar till ordet stress tänker vi ofta på en uppgift som kräver ett högt tempo. Det 

har dock visat sig att ett monotont och enformigt arbete är lika påfrestande för kroppen. Det 

beror på att vår hjärna mår som bäst av ett måttligt starkt flöde av intryck och information 

från omgivningen. När vi inte får tillräckligt med utmaning i en uppgift talar vi om 

understimulans. Det kan liknas vid näringsbrist för hjärnan. Detta påverkar oss genom att göra 

oss uttråkade och får oss att tappa motivationen till att ta initiativ. Motsatt om vi blir 

överstimulerade så mister vi förmågan att samordna budskapen vi fått. Det optimala för oss, 

om vi ska kunna prestera som bäst är att prestationsnivån är hanterbar och då varken för hög 

eller för låg. Detta är självklart individuellt, det som stressar någon kan stimulera någon 

annan. (Frankenhaeuser 1997, s. 18) 

1.3.3 Fysiologiska skillnader mellan akut och kronisk stress 

Vid akut stress förbereder sig kroppen för kamp eller för att fly. Då ökar hjärtslagens 

frekvens, blodtrycket stiger, musklerna blir blodfyllda, smärtkänsligheten minskar och 

immunförsvaret stärks tillfälligt. Vid kronisk stress reagerar kroppen med uppgivenhet och 

hjärtslagens frekvens minskar, blodtrycket sjunker, musklerna blir stela och ömma, 

smärtkänsligheten ökar och immunförsvaret försvagas. (Ljung & Friberg 2004) 
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1.3.4 Måste stress vara skadligt? 

I vissa situationer är stress viktigt och bra för kroppen. För löparen är det otroligt viktigt att 

bränsle släpps ut i blodet, att det sker en ökning i blodomloppet och att blodet syresätts bättre. 

Det gör att vi orkar hålla igång ett arbete under högre intensitet en längre tid. De effekter som 

stress ger oss kan även vara effektiva i andra sammanhang i dagens samhälle. När vi blir 

stressade skärper vi till oss och detta kan ge oss det extra vi behöver för att kunna prestera 

bättre, till exempel vid en tenta eller redovisning. (Levi 2001) 

 

Vid långvarig stress sker dock en motsatt effekt. Istället för att få energi minskar denna och 

leder till en såkallad ”defeat reaction”. Detta kan göra att kortisol utsöndras på ett felaktigt 

sätt. Med detta menas att istället för att kortisolnivån är låg på natten och högre på dagen är 

den ständigt något förhöjd. Detta kan i sin tur leda till att immunförsvaret och insulinets 

förmåga att hålla en bra blodsockernivå försämras. (Burell 2000) Det kan leda till en rad 

andra följdsjukdomar. Exempel på sådana följdsjukdomar är: huvudvärk, mag- och 

tarmproblem, trötthet och sömnsvårigheter, kognitiva störningar och långvarigt smärttillstånd. 

Även det metabola syndromet som ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-

diabetes kan påverkas av långvarig stress. (Ljung & Friberg 2004)  

 

Efter långvarig stress kan depression uppstå som en av följdsjukdomarna. Depression är 

vanligt och förekomsten ökar. (Kjellman et. al 2008) Under perioden 1980-2003 har 

vårdtillfällen för flickor i åldern 15-19 med dessa problem ökat med åtta gånger. (SCB 2012-

08-22) År 2000 var depression det fjärde största hälsoproblemet i världen. Det är betydligt 

vanligare hos kvinnor än hos män. Hos kvinnor kommer depression på fjärde plats över den 

vanligaste sjukdomsbördan, hos män kommer den först på sjunde plats. Depression bidrar till 

ett lidande hos den drabbade personen och hans/hennes omgivning. Sjukdomen leder också 

till nedsatt förmåga att sköta sitt sociala liv och sitt arbete. Det är den vanligaste psykiska 

sjukdomen som leder till sjukskrivning och sjukersättning. Depression är också den största 

anledningen till att människor tar sitt liv. Fysisk aktivitet har visat sig ha en positiv effekt på 

depression, både preventivt och som behandling. Med fördel kombineras den fysiska 

aktiviteten med samtal och mediciner. (Kjellman et. al 2008) 

http://www.lennartlevi.se/dokument/stress_o_halsa.pdf


6 

 

1.3.5 Mäns och kvinnors upplevelser av stress. 

Flera studier har visat att kvinnor är den mest utsatta gruppen då det gäller förekomst av 

stress. Campbell, Svenson och Jarvis (1992) visade med sin studie att kvinnor var mer 

benägna än män att känna ohälsosamma nivåer av stress. Kvinnorna i studien rapporterade 

oftare än männen att de var i behov av att minska sin stress. Respondenterna fick i denna 

studie svara på vad de trodde skulle kunna reducera deras nivåer av stress. Resultatet visade 

att det populäraste svaret var att lära sig slappna av och oroa sig mindre, på andra plats kom 

att träna mer. Ytterligare en studie med 32 229 deltagare visade att de som uppskattade lägst 

nivå av stress var män och äldre deltagare (Aldana et al. 1996). En annan studie motsäger 

detta och visar på att män är den grupp som med stigande ålder blir mer och mer stressade 

från ung vuxen upp till 55-årsålder (Zander 2007, s. 181). 

 

Inte bara graden av stress skiljer sig mellan män och kvinnor. Det finns också tecken på att 

män och kvinnor blir stressade av olika saker. Studier har visat att kvinnor oftare än män 

drabbas av så kallad relationsrelaterad stress. Kvinnor drabbas även oftare av familjestress än 

av arbetsrelaterad stress. Med familjestress menas den stress som man känner över sin 

familjesituation. Särskilt betydelsefull för kvinnor, verkar den stress vara som utlöses av 

skilsmässa och separation. En teori som författarna presenterar är att kvinnor med 

relationsproblem får lägre social status, vilket i sin tur också kan leda till stress. Det finns 

också fynd som tyder på att kvinnor oftare än män känner sig stressade och att de oftare 

känner att de lider av tidsbrist. (Währborg 2009, s. 103) 

 

Även kroppsliga reaktioner visar på en skillnad mellan män och kvinnors stress. I en 

undersökning av Frankenhaeuser (1986) undersöktes män och kvinnor med liknande arbeten. 

Nivåer av noradrenalin mättes under hela dagen hos alla deltagare. Både män och kvinnor 

fick en förväntad höjning under dagen, män hade sin topp under arbetsdagen, men kvinnor 

nådde sin topp klockan 20 på kvällen. Detta kan beskrivas som ett tecken på att kvinnor till 

större del än män tar ansvar för hemmet och familjen.  

 

Flera studier visar på att män och kvinnor skiljer sig fysiologiskt åt vid stress. I en studie 

gjord på 13-åriga flickor och pojkar studerades utsöndring av adrenalin under en passiv och 

en aktiv period. Under den passiva perioden visades en film som varken var över- eller 

understimulerande. Under den aktiva perioden genomfördes ett matematikprov som ställde 
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krav på att deltagarna koncentrerade sig. Under den passiva perioden (filmvisningen) låg 

adrenalinnivån lika hos både flickor och pojkar. Under matematikprovet höjdes pojkarnas 

adrenalinnivå betydligt mer än under filmvisningen. I flickgruppen steg dock adrenalinnivån 

bara obetydligt under matematikprovet. Inom de båda grupperna fanns det stora individuella 

skillnader mellan hur mycket adrenalinnivån steg under matematikprovet. Pojkarnas 

prestation verkade vara mer beroende av adrenalinhöjningen än flickornas, de som fick en 

adrenalinhöjning i pojkgruppen presterade också bättre. För flickorna påverkade denna 

höjning inte resultatet. (Frankenhaeuser 1997, s. 29)  

 

Samma tendens visas i många andra studier gjorda på män och kvinnor. En studie gjord av 

Frankenhaeuser et. al visar på könsskillnader i anpassning och coping
1
 av stress. Studien 

genomfördes på elever i gymnasiet som först genomförde rutinmässigt skolarbete 

(kontrolltillstånd) och sedan en slutexamination (stresstillstånd). Resultatet visade att under 

den första delen som var kontrolltillståndet, där eleverna gjorde något som de gjort många 

gånger tidigare, fanns det mycket små skillnader mellan flickornas och pojkarnas stresspåslag. 

Under stresstillståndet steg nivåerna av både kortisol, adrenalin och nordadrenalin hos båda 

könen. Detta skedde dock i större utsträckning hos pojkarna där de genomgående hade högre 

värden av adrenalin. Vidare visade studien att båda könen var lika bra resultatmässigt i 

undersökningen men att fler flickor upplevde känslor av obehag och misslyckande inför 

uppgiften. Att känna obehag korrelerade med dåliga resultat hos männen men med bra resultat 

hos flickorna. (Frankenhaeuser 1978) 

  

De biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor i form av könshormoner skulle kunna ses 

som en orsak till att män och kvinnor stressar och påverkas av stress på olika sätt. Forskning 

har dock inte kunnat visa på någon skillnad på grund av könshormoner. Frankenhaeuser 

(1997) menar att när pojkar och flickor i unga år får välja vilken aktivitet de vill ägna sig åt på 

dagis så väljer pojkar oftast en aktivitet som ger ett högre adrenalinpåslag än när flickorna 

väljer aktivitet. Inte heller en studie bland vuxna kvinnor i övergångsåldern har kunnat påvisa 

en könsskillnad. I studier där kvinnor behandlades med östrogentillskott låg deras 

adrenalinsöndring på samma nivå som innan behandlingen (Frankenhaeuser 1997).  

                                                 

1
 Coping är att ha olika strategier för att kunna hantera påfrestningar och krav (Nationalencyklopedin 2012-08-

21).  

 



8 

 

1.3.6 Fysiologiska reaktioner vid stress  

Som tidigare nämnts består hjärnan av flera olika delar. Nedan följer en fysiologisk förklaring 

över vad som händer i hjärnan vid stress. En funktion som hippocampus har är att den kan 

bilda nya nervceller i hjärnan. Stresshormoner har genom forskning visat sig ha en negativ 

effekt på denna nybildning. En hämmad nervcellbildning skulle kunna vara en förklaring till 

kognitiva störningar vid långvarig stress. Detta fynd har även noterats hos personer som lider 

av depression. (Naylor, Thorling & Jonsdottir 2005, s. 5) 

 

HPA-axeln och det autonoma nervsystemet (ANS) aktiveras också vid fysisk aktivitet. Detta 

gör att fysisk aktivitet i högsta grad räknas som en stressor. Det som sker i kroppen under 

fysisk aktivitet liknar de reaktioner som sker vid kortvarig stress, där nordadrenalin, kortisol 

och adrenalin utsöndras. Under fysisk aktivitet på en måttlig träningsintensitet sker en 

sänkning i kärlmotståndet medan pulsen stiger och blodtrycket ökar. Vid mental stress ökar 

däremot kärlmotståndet samtidigt som hjärtfrekvensen och blodtrycket ökar. (Naylor, 

Thorling & Jonsdottir 2005) 

Vid långvarig fysisk aktivitet anpassar sig kroppen så att en given belastning upplevs som 

mindre ansträngande. Kroppen anpassar sig och belastningen minskar, hjärtfrekvensen 

sjunker och en minskning av katekolaminer sker också. Detta gör att den som tränar mycket 

inte får samma effekt av stresspåslag. En otränad person påverkas mer av en given 

stressreaktion än en vältränad. Fysisk aktivitet kan således ha en potentiell positiv effekt när 

det gäller att förebygga sjukdomar som är relaterade till stress. (Ahmad, Ekman & Arnetz 

2005, s. 240) Intressant att veta i det här sammanhanget är att en aktivering av 

stressfysiologiska system ”tränas” i samband med fysisk aktivitet och därför får personer som 

är fysisk aktiva en mindre stressfysiologisk aktivering efter ett stresspåslag (Naylor, Thorling 

& Jonsdottir 2005, s. 5). 

1.4 Rekommendationer för fysisk aktivitet  

Den rekommendation som finns för fysisk aktivitet är grundad på de dos- respons- 

förhållanden som man kunnat se mellan hälsa och fysisk aktivitet. Den rekommendation som 

FYSS ger är att ”Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 

minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare 

hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller intensiteten.” 

(Jansson & Anderssen 2008, s. 40) Dessa rekommendationer ger även statens folkhälsoinstitut 
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och Haskell et. al, där 30 minuter fysisk aktivitet på minst en måttligt intensiv nivå 

rekommenderas. Den nordiska rekommendationen för barn och unga är 60 minuter fysisk 

aktivitet om dagen, där aktiviteterna både måste vara hård och måttligt intensiva (FHI 2012-

08-21). I en litteratursammanställning av 850 artiklar som behandlar hur mycket fysisk 

aktivitet som rekommenderas för barn och unga vuxna kom författarna fram till samma 

resultat när de gäller hur mycket och vilken intensitet som är rekommenderad för barn och 

vuxna (Strong et. al 2005).  

 

Fysisk aktivitet kan genomföras med olika intensitet, duration och frekvens. Det är sedan den 

totala mängden av fysik aktivitet som relateras till olika hälsovariabler. Detta kan ses som en 

pyramid, där lågintensiva rörelser bör göras varje dag och under en längre tid. Högintensiva 

aktiviteter kan göras mer sällan. Vilken typ av fysisk aktivitet som bör rekommenderas hänger 

ihop med vilket utgångsläge personen har från början. Det är dock bättre att motionera lite än 

ingenting alls, men de största hälsovinsterna kan uppnås genom regelbunden moderat träning. 

(Jansson & Anderssen 2008, s. 40)  

 

I detta arbete kommer vi att använda oss av Caspersens (1985, s. 126) definition av fysisk 

aktivitet, ”All typ av rörelse som ger ökad energiomsättning.” Folkhälsoinstitutet (FHI 2012-

09-26) och World Health Organization (WHO 2012-10-05) definierar fysisk aktivitet som 

”alla kroppsrörelser som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar 

i en ökad energiförbrukning.” 

1.4.1 Hälsoeffekter av fysisk aktivitet   

Studier har visat på flera fördelar med fysisk aktivitet. Förutom de medicinska är några av 

fördelarna en förbättring av balans, koordination och reaktionsförmågan. Vidare finns det 

även psykosociala funktioner som förbättras av att vara fysiskt aktiv. Bland annat förbättras 

självkänslan, självförtroendet, sociala kontakter främjas och risken för depression minskar. 

(Rydqvist & Winroth 2002, s. 92)  

 

Fler studier har genomförts för att undersöka hur nivåerna av nordadrenalin, serotonin och 

dopamins förändras under och efter fysisk aktivitet. I en studie gjord av Meeusen och De 

Meirleir (1995) framkom det att det kan finnas ett samband mellan fler signalsubstanser i 

hjärnan och deras receptorer under fysisk aktivitet. För att kunna använda fysisk aktivitet som 

prevention har det visat sig att det krävs en viss tid innan man kan se resultat. När det gäller 



10 

 

studier på människor diskuteras det kring att patienten måste träna regelbundet i åtta till tio 

veckor innan man kan se effekt av behandlingen. (Naylor, Thorlin & Jonsdottir 2005, s. 5)  

Djurförsök har bevisat att det kan ske en tillväxt av celler i det centrala nervsysytemet vid 

fysisk aktivitet. Andra studier på djur har visat att nybildningen av hjärnceller ökar hos de 

som fått springa. Dessa djur har också påvisat en förbättrad inlärningsförmåga. (Henriksson & 

Sundberg 2008, s. 28) Att vara måttligt fysiskt aktiv dagligen gör att de hormoner som 

utsöndras vid stress minskar i det centrala och perifera nervsystemet. Att vara fysiskt aktiv 

gör också att det skapas en buffert mot de negativa effekterna av stress. (Fleshner 2005) 

1.5 Mäns och kvinnors upplevelser av fysisk aktivitet  

I en studie publicerad år 2000 fann man skillnader mellan hur pojkar och flickor är fysiskt 

aktiva. Pojkarna var mer regelbundet fysiskt aktiva och tränade på en högre intensitet än vad 

flickorna gjorde. Skillnaderna mellan könen var som störst i åldrarna 12-16 (Caspersen, 

Pereira & Curran 2000). En annan intervjustudie visar att pojkar och flickor tränar lika 

mycket (Öhman & Höglund 2005, s. 51). Den fysiska aktiviteten sjönk hos både män och 

kvinnor mellan åren 12-21. Hos gruppen vuxna kan vi se att kvinnor till större del än män är 

fysiskt inaktiva. (Caspersen, Pereira & Curran 2000) Totalt omkring 14 procent uppger att de 

har en stillasittande fritid. I en studie gjord av socialstyrelsen visade det sig att kvinnorna ökat 

sin höga fysiska aktivitet mer än männen gjort. Det var nu vanligare att kvinnor tränat på en 

mer intensiv nivå än män. (Axelsen et al. 2009, s. 255) 

1.6 Fysisk aktivitet, stress och ohälsa 

Flera studier har visat på ett samband mellan fysisk inaktivitet, stress och ohälsa. Nedan följer 

en presentation av studier som tar upp detta samband. Brown och Siegel genomförde 1988 en 

studie med 384 tonårsflickor. I studien fick deltagarna rapportera mängd, duration och 

frekvens av deras fysiska aktivitet. De fick även ange sin nivå av stress och hur ofta de var 

sjuka. De primära fynden i denna studie visade att flickor som är mycket stressade och är 

stillasittande har en hög sjukdomsfrekvens. Det visade sig också att flickor som har en hög 

nivå av stress och var måttligt fysiskt aktiva hade en lägre sjukdomsfrekvens. Vad denna 

studie visade var att fysisk aktivitet påverkade deltagarnas hälsotillstånd positivt. I en annan 

studie jämförde forskarna prevalensen av huvudvärk mellan pojkar och flickor. Det visade sig 

att flickor oftare än pojkar hade huvudvärk och att dessa skillnader började visas vid en ålder 

av 12 år. Resultatet visade även att med stigande ålder ökade förekomsten av huvudvärk hos 

flickor, men inte hos pojkar. På frågan om eleverna visste vad som orsakade deras huvudvärk 
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uppgav flesta stress och brist på sömn som de största orsakerna. (Passchier & Orlebeke 1985) 

Båda dessa studier visade på ett samband mellan förekomst av värk, sjukdom och stress. I en 

stor studie där 32 229 respondenter deltog undersöktes sambandet mellan upplevd stress och 

fysisk aktivitet. Deltagarna angav hög eller låg stress och hög eller låg fysisk aktivitet. 

Resultatet av studien visade att deltagarna som var mer fysiskt aktiva inte hade skattat sig lika 

stressade som de icke fysiskt aktiva. Att ha låg uppskattad stress var i denna studie associerad 

med en hög fysisk aktivitet. (Aldana et al. 1996) 

 

För att kunna kartlägga hur ungas upplevda hälsa såg ut genomfördes en enkätunderökning 

där förekomst av somatiska och psykiska besvär skulle kunna identifieras. Resultatet pekade 

på att få elever kommer upp till den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. Det visade sig 

att pojkar var mer fysiskt aktiva än flickor. När den upplevda hälsan skulle skattas visade det 

sig att majoriteten av eleverna upplevde sin hälsa som bra eller mycket bra. Pojkarna skattade 

sin hälsa som bättre än vad flickorna gjorde. Det var vanligare att flickor uppgav att det hade 

somatiska besvär så som huvudvärk, magont, värk i rygg/nacke/axlar samt yrsel. Det var 

också vanligare att flickor uppgav psykiska besvär som till exempel att de kände sig spända, 

ledsna, oroliga/rädda, hade svårt att sova och koncentrera sig samt att de kände sig irriterade. 

Studien visade även att det skett en ökning av självrapporterade psykosomatiska besvär bland 

11-, 13- och 15-åringar mellan åren 1985-2002. Dessa besvär visade sig vanligare bland 

flickor än pojkar, men ökningstakten var likadan för både pojkar och flickor. (Danielsson 

2006) 

 

Även bland äldre ungdomar har det visat sig att kvinnor är den mest utsatta gruppen då det 

gäller ohälsa. I en undersökning på ungas levnadsförhållanden gjord 1989 av Socialstyrelsen 

(Lager et al. 2009, s. 69) angav nio procent av kvinnorna i åldern 16-24 att de hade besvär av 

ångest, oro eller ängslan. Sexton år senare (2005) hade kvinnors skattning av dessa problem 

ökat till 30 procent. 

1.7 Sammanfattning av bakgrund och forskningsläge  

Tidigare forskning visade att det fanns skillnader mellan flickor och pojkar och hur de 

påverkades vid stress (Frankenhaeuser 1997, s. 29). Kvinnor rapporterade oftare än män att de 

var i behov av att minska sin stress (Campbell, Svenson & Jarvis 1992). Tidigare forskning 

visade att måttlig fysisk aktivitet gör att hormonerna som utsöndras vid stress minskar i det 
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centrala och perifera nervsystemet. (Fleshner 2005) Detta gör att fysisk aktivitet kan användas 

som prevention och behandling vid upplevd stress. De största stressorerna enligt statens 

offentliga utredningar (2006) är ekonomi samt skolan. Ungefär en fjärdedel av unga kvinnor 

känner oro för sitt utseende och sina prestationer (Zander 2007). Kvinnor uppger att de 

stressas av relationsproblem i större utsträckning än männen (Währborg 2009, s. 103). Den 

kunskapslucka vi vill studera är om, och i så fall på vilket sätt upplevd fysisk aktivitet och 

stress förändras hos unga vuxna över en tidsperiod. Vad stressar unga vuxna och finns det 

någon skillnad mellan vad som stressar män och kvinnor i vår målgrupp?  

1.8 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie var att undersöka om det skett en förändring i en grupp unga vuxnas 

upplevda stress mellan åren 2004-2010 och om detta samvarierar med fysisk aktivitet. Vidare 

ville vi undersöka om det fanns några skillnader mellan män och kvinnor.   

 

 På vilket sätt kan respondenternas fysiska aktivitet och upplevda stress eventuellt ha 

förändrats? 

 Hur ser ett eventuellt samband mellan fysisk aktivitet och stress ut? 

 Hur ser ett eventuellt samband mellan olika stressorer och skattad stress hos 

deltagarna i studien ut? 

 

Studiens hypotes var att det fanns ett positivt samband mellan fysiskt aktivitet och avsaknad 

av stress, samt att det fanns skillnader mellan män och kvinnor.  

1.9 Teoretiskt ramverk  

Vi har valt att använda oss av Krav- kontrollmodellen som vårt teoretiska ramverk för att 

kunna analysera och förklara de samband som kan finnas mellan omgivningen och individen.  

1.9.1 Krav - kontrollmodellen 

Krav- kontrollmodellen är ett teoretiskt ramverk som används för att beskriva de påfrestningar 

i arbetsmiljön som vi utsätts för. Robert Karasek skapade på 1970- talet denna analysmodell 

för att kunna utforska stressfaktorer i relation till hjärt- och kärlsjukdomar. Tillsammans med 

Töres Theorell kom hans modell att användas till att analysera psykosociala 

arbetsförhållanden och hur det påverkar hälsan. Modellen användes för att kunna förklara hur 

yttre krav i kombination med låg nivå av personlig kontroll, kan skapa en negativ stress som 



13 

 

på sikt kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Krav kan vara av både fysisk och psykisk 

karaktär, det kan vara saker som arbetsbelastning eller känslor. Med kontroll menas att man 

själv kan påverka sin situation. (Karasek & Theorell 1990)  

 

Deras modell har kompletterats med den tredje faktorn som är socialt stöd. Med stöd menas 

hur man uppfattar en stressande situation, samt hur reaktionen av denna blir i form av känslor, 

handling och fysiologisk respons. Detta kan också påverkas av omgivningens stöd och de stöd 

du känner inför en uppgift. (Karasek & Theorell 1990) Med denna tredimensionella modell 

kan man förklara en stor del av all stress som finns enligt Theorell och Karasek. Vi kommer 

använda oss av den ursprungliga tvådimentionella modellen där stöd inte ingår. Detta på 

grund av att vi tagit del av en studie där denna faktor inte går att undersöka. 

 

 

Figur 1 Krav- kontrollmodellen 

Utifrån denna modell har det skapats fyra olika situationer. Genom att ha låga krav och hög 

kontroll känner sig individen avslappnad. Att ha höga krav och hög kontroll gör att individen 

inte känner sig stressad utan detta genererar i hög aktivitet. Låga krav och låg kontroll, när 

detta läge råder kommer inte individens erfarenheter att användas vilket gör att det skapas låg 

tillfredställelse. Höga krav och låg kontroll ger ett spänt läge som gör att personen kan känna 

sig stressad.  
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2 Metod 

Vi har tagit del av data från SIH-projektet. Ett av huvudsyftena med SIH-projektet var att dess 

data skulle användas som plattform för vidare studier, vilket detta är ett exempel på. SIH-

studien startade år 2001, och uppföljningsstudier har sedan gjorts år 2002, 2004, 2007 och 

2010. Vi har i detta arbete använt oss av data från uppföljningsstudierna som är gjorda år 

2004 och 2010. 

2.1 Datainsamlingsmetod  

Den enkätundersökning som genomförts har bidragit till att man nått ut till många, att 

anonymiteten är säkrad och att respondenterna får enklare att svara på känsliga frågor. 

(Ejlertsson 2005, s. 12). En fördel med vårt upplägg är att vi fått ta del av en stor studie där 

många ungdomar deltagit och besvarat en mängd frågor som rör deras hälsa och 

levnadsvanor. Detta gör att de resultat vi fått fram speglar en stor population som noga har 

följts under flera år.  

 

Några negativa aspekter med att använda enkät som metod är att eventuella följdfrågor inte 

går att ställa och därigenom inte blir besvarade, samt att sanningshalten i svaren går inte att 

fastställa. Respondenterna har inte heller haft möjlighet att ställa eventuella frågor, vilket gör 

att missuppfattningar kan ha förekommit (Ejlertsson 2005, 2. 11 ff.) 

2.2 Urval  

Målgruppen i vår studie är alla födda år 1985. Anledningen till valet av denna grupp är på 

grund av att vi ville ta del av de frågor som ställdes angående stress i enkäten som 

genomfördes år 2004. Vi ville även begränsa vårt urval till den åldersgrupp som var äldst. 

Motiveringen till detta var att de kommit längst i arbetslivet 2010.  En annan anledning till 

detta val är att dessa elever år 2004 gick sista året i gymnasiet och intressant är att se hur unga 

vuxnas stress förändrats över en 6-årsperiod.  

 

Urvalet i SIH- projektet var slumpmässigt och spritt över hela Sverige. Totalt var det 48 

skolor med 1976 elever som deltog i någon av alla de tester som ingick i studien.  Eleverna 

gick vid första testtillfället 2001 i årskurs tre, sex och nio. De elever som deltog i den första 

studien 2001 blev igen kontaktade och ombedda att delta 2004. Då var det 1276 stycken som 

besvarade enkäten. År 2010 var det 1290 elever som deltog. Av dessa blev vårt urval totalt 
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274 (117 män och 157 kvinnor) elever som både besvarat enkäten 2004 och 2010. År 2004 

var dessa deltagare 19 år och år 2010 var de 25 år.  

2.3 Enkäten 

Enkäten som genomfördes 2004 bestod av 64 frågor. Den enkät som genomfördes 2010 

innehöll 58 frågor. Vi kommer dock bara behandla de frågor som rör fysisk aktivitet, upplevd 

stress och respondenternas allmänna hälsotillstånd. Enkäten inleds med en personlig del, där 

till exempel kön, ålder och bostadsort har besvarats. Vidare kommer frågor om undervisning i 

ämnet idrott och hälsa samt frågor, som rör den fysiska aktiviteten på fritiden. Övriga frågor 

som behandlas i enkäten, är idrottsskador, kostvanor, familj samt fritidsvanor. Dessa tas upp i 

båda enkäterna. Dock tas det upp mer frågor om det allmänna hälsotillståndet i enkäten från 

2010. I den senaste enkätversionen ges respondenterna möjlighet att svara på frågor som rör 

deras upplevda fysiska och psykiska hälsa.  

 

Totalt har vi använt oss av fyra frågor från 2004 och sju frågor från 2010 Frågorna i enkäten 

som rörde upplevd stress, smärta, trötthet och sömnproblem skattades på en så kallad 

likertskala från aldrig till alltid. Där definierades ”ofta” som att man hade besvär varje vecka. 

Respondenterna skulle skatta sin hälsa tre månader bakåt i tiden. (Se bilaga 2). 

 

Respondenterna skattade sin fysiska aktivitet genom att identifiera sig med ett av fem 

alternativ som beskriver olika nivåer av fysisk aktivitet. Se förklaring under rubrik 2.5. 

 

För att ta reda på om deltagarna kände krav och kontroll i sin vardag besvarades frågor om de 

tyckte att de kunde påverka sin livssituation och om omgivningen ställde stora krav på dem. 

 

Det interna bortfallet år 2004 var enbart en person på fråga 36. Bortfallet från enkäten år 2010 

var mellan ett och fem på frågorna 1, 2, 12 och 28. På fråga 13 var det interna bortfallet 63 

stycken.  

2.4 Procedur  

Efter att ha valt ämne och diskuterat detta med vår handledare bestämdes det att vi skulle få ta 

del av statistik från SIH-projektet. Efter genomgång av enkäterna i projektet från år 2004 och 

2010 bestämde vi vilka frågor som var relevanta för vår undersökning. När 

enkätundersökningen genomfördes på våren 2004 skickades frågeformuläret ut med brev till 
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alla de som deltagit i undersökningen år 2001. På liknande sätt skedde utskicket även år 2010. 

Frågorna liknade till stor del de från den ursprungliga enkäten 2001. Dock har några frågor 

lagts till. Däribland frågan rörande om den upplevda stressen. För att kunna få en bild av 

personens fysiska aktivitet ställdes frågor så att respondenten gavs möjlighet att uppskatta sin 

nivå av fysisk aktivitet.   

2.5 Databearbetning  

Den data vi har tagit del av finns införd i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 

version 19). En fördel med att använda SPSS är att det insamlade materialet lätt går att 

analysera för att sedan kunna läsa av eventuella samband. För att kunna bearbeta svaren i 

enkäten har vi delat in deltagarna i grupper. Grupperna som rör fysisk aktivitet är baserade på 

en kategorisering med utgångspunkt i respondenternas svar från fråga 28 i enkäten 2010. 

Frågan lyder, vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. A) rör sig 

ganska lite. B) rör sig en hel del men aldrig så att hon/ han blir andfådd och svettig. C) Rör 

sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. D) rör sig så att han/ hon blir 

svettig och andfådd flera gånger i veckan. E) rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd 

varje dag eller nästa varje dag. Ovanstående grupper omvandlades till två kategorier. De som 

skattade sig själva mellan A till och med C kategoriserades som icke fysiskt aktiva. De som 

ansåg sig själva vara person D eller E ansåg vi tillhöra gruppen fysiskt aktiva. Denna 

indelning gjorde vi med bakgrund av de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet. 

(Jansson & Anderssen 2008, s. 40; Strong et. al 2005; Folkhälsoinstitutet (2012-09-04.) 

Samma indelning gjordes i enkäten med fråga 24 från 2004.  

 

Med dessa grupper som grund delade vi därefter in deltagarna i fyra nya grupper (se figur 1). 

Det gjorde vi genom att jämföra svaren från enkäten 2004 med svaren från 2010 när det gäller 

respondenternas upplevda fysiska aktivitet. Vi delade in deltagarna i följande grupper: 

 

1) De som aldrig varit fysiskt aktiva. 

2) De som varit men slutat vara fysiskt aktiva. 

3) De som inte varit, men blivit fysiskt aktiva. 

4) De som varit och fortfarande är fysiskt aktiva. 
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Figur 2 visar gruppindelning av fysisk aktivitet 2004 och 2010. 1-2 är ej fysiskt aktiv. 3-4 är fysiskt aktiv. 

 

På liknande sätt har vi tematiserat frågorna som rör upplevd stress. Det är fråga 39 i enkäten 

från 2004 och fråga 12 i enkäten från år 2010. (Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta (under 

de tre senaste månaderna som du har känt/känner dig trött och hängig, ensam, nedstämd, 

problem med att sova, stressad). Svarsalternativen var: aldrig eller nästan aldrig, då och då, 

ofta (varje vecka), mycket ofta till alltid. Vi har delat upp svarsalternativen i två olika 

grupper. Ena gruppen anser vi har en låg nivå av stress och den andra gruppen har en hög 

nivån av stress. De som angett att de då och då eller aldrig eller nästan aldrig känner sig 

stressade ansåg vi ha låg nivå av stress. De som vi delat in i gruppen med hög nivå av upplevd 

stress från 2004 har angett att de ofta (varje vecka), mycket ofta eller alltid känner stress. 

Samma indelning gjordes med enkäten från 2010, dock fanns det då endast fyra 

svarsalternativ då alternativen mycket ofta och alltid slagits ihop. 

 

Med dessa grupper som grund delade vi in deltagarna i fyra nya grupper (se figur 2). Det 

gjorde vi för att kunna jämföra svaren från enkäten 2004 med svaren från 2010 när de gäller 

respondenternas upplevda stress.   

 

1) De som aldrig varit stressade. 

2) De som varit men slutat vara stressade. 

3) De som inte varit, men blivit stressade. 

4) De som varit och fortfarande är stressade 
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Figur 3 visar gruppindelning av stressade 2004 och 2010. 1-2 är inte stressad. 3-4 är stressad. 

För att kunna dela in respondenternas upplevda stressorer har vi tagit del av allas svar på fråga 

13 från 2010. Fråga 13 är en öppen fråga där respondenterna kunnat svara vad som stressat 

dem i fritext. Därefter har vi delat in svaren i 16 olika kategorier (se tabell 2). Dessa 

kategorier var de vanligast förekommande angivna alternativen. Därefter tog vi dessa 16 

kategorier och förde in våra respondenters svar. Deltagarna kan ha placerats i flera olika 

kategorier beroende på vad de angett som stressfaktorer. Ett exempel på hur denna indelning 

har kunnat se ut är följande citat: ”Att inte hinna med mina studier samt att inte hinna träna 

så ofta jag vill.” Kvinnan som skrivit detta har blivit placerad i kategorierna utbildning och 

fritid.  

 

För att analysera sambandet mellan faktorerna och eventuella könskillnader i skattning 

användes Pearson Chi.2 test. Vi har använt oss av ordinal data som vi dikotomiserat till 

nominal data för att kunna göra dessa beräkningar. För samtliga tester var signifikansnivån 

satt till p<0,05. 

2.6 Reliabilitet och validitet  

Med reliabilitet menas att om undersökningen skulle genomföras igen så skulle samma 

resultat visas (Ejlertsson 2005, s. 99). Enkäten i studien är inte utformad av oss men den är väl 

beprövad. En pilotstudie genomfördes i november 2000, i den deltog 103 studenter i 

årskurserna tre, sex och nio. Då testades de olika delarna av studien, både de fysiska testerna 

och enkäterna. Ett test-retest har även genomförts. Det innebär att enkäten har testats av en 

grupp personer två gånger med ett kortare tidsintervall mellan testtillfällena. Därefter testas 
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tillförlitligheten i frågorna genom att jämföra svaren mellan de olika testtillfällena. Detta för 

att höja reliabiliteten i frågorna. (Andersson 2009, s. 127) Tillförlitligheten i frågorna var god 

till mycket god, med ett värde som var >0.8 (Spearman Corr.) och 0.9 (ICC Alpha). Vi 

använder oss av den tredje och femte upplagan av samma enkät. 

 

För att få en hög validitet ska frågorna i enkäten svara på det man avser att mäta i studien. Om 

en fråga har hög validitet betyder det att denna fråga kommer att ha ett litet eller inget 

systematiskt fel. De frågorna vi valt att studera närmare i denna uppsats kommer hjälpa oss att 

besvara vårt syfte och frågeställningar. Att deltagarna har kunnat svara på frågorna i lugn och 

ro gör att validiteten ökar (Ejlertsson 2005, s. 86).  

2.7 Etiska aspekter 

Vid första undersökningstillfället år 2001 då alla deltagare var minderåriga skickades ett 

missivbrev hem till elevernas föräldrar eller förmyndare. I missivbrevet beskrevs studiens 

syfte och att deltagarna skulle vara anonyma, samt att deltagandet var helt frivilligt. År 2004 

skickades missivbrevet ut tillsammans med enkäten. När enkäten skickades ut 2010 medföljde 

även denna gång ett missivbrev. År 2010 kunde deltagarna välja mellan att göra enkäten i 

pappersform eller på webben. Vid all bearbetning av insamlad data har deltagarna varit 

avkodade och därmed anonyma. Då vi endast tagit del av avkodad data i SPSS bibehålls 

anonymiteten fullt ut. Vi har utgått från vetenskapsrådets etiska principer som bygger på 

följande fyra krav. Första kravet som skall efterföljas är informationskravet som syftar till att 

alla medverkande ska vara informerade om studiens syfte. Det andra kravet är 

samtyckeskravet som innebär att den medverkande helt bestämmer över sin egen medverkan. 

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär att alla deltagares svar och 

personuppgifter ska förvaras och behandlas så att inga obehöriga ska kunna ta del av detta. 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade informationen 

endast får användas i forskningsändamål och inte användas i kommersiellt syfte. 

(Vetenskapsrådet 2012-08-27) 

3 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån våra frågeställningar. I del ett presenteras en 

överblick över hur den fysiska aktiviteten och den upplevda stressen har förändrats mellan 

2004 och 2010. I den andra delen berörs sambandet mellan dessa två komponenter. I den 
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avslutande delen presenteras olika stressorer samt hur krav och kontroll samvarierar med 

stress. Här redovisas också resultat som visar på att sömnproblem, huvudvärk och 

nedstämdhet samvarierar med stress. I resultatdelen presenteras även skillnader mellan män 

och kvinnor. 

3.1 På vilket sätt kan respondenternas fysiska aktivitet och 

upplevda stress eventuellt ha förändrats?  

Nedan presenteras andelen som upplevde sig fysiskt aktiva (fråga 24, 2004; fråga 28, 2010, se 

bilaga 2) samt deltagarnas upplevda stress (Fråga 39, 2004; fråga 12, 2010, se bilaga 2). 

Resultatet visar att det var fler fysiskt aktiva och färre stressade 2010 än år 2004. 

 

År 2004 skattade sig 52,4 procent (n=142) som fysiskt aktiva. Hälften av kvinnorna (50 %) 

och drygt hälften av männen (55,7 %) skattade sig som fysiskt aktiva.  

 

Vid samma jämförelse år 2010 skattade sig 56,7 procent (n=153) som fysiskt aktiva. Detta 

resultat tyder på att fler anser sig vara fysiskt aktiva år 2010 (p<0,001). I en jämförelse mellan 

män och kvinnor visade resultatet att 55,8 procent av kvinnorna och 57,9 procent av männen 

angett att de är fysiskt aktiva. Männen har en numerisk ökning med 2,2 procentenheter och 

kvinnorna med 5,8 procentenheter (ns).  

 

År 2004 upplevde 46,7 procent (n=128) att de kände sig stressade. Framförallt var det 

kvinnorna (59,2 %) som angett att de känt sig stressade. Av männen var det 29,9 procent som 

angav att de var stressade. 

 

År 2010 uppskattade 32,2 procent (n=87) av deltagarna sig själva som stressade. År 2010 

fanns det en säkerställd skillnad på att män (p<0,008) var mindre stressade än år 2004. Denna 

säkerställda skillnad fanns inte hos kvinnor. Andelen som angivit sig som stressade har 

minskat med 14,5 procentenheter från 2004 till 2010 (p<0,001). Av männen var det 27,2 

procent som upplevde sig som stressade, av kvinnorna var det 35,9 procent.  
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Tabell 1 visar i procent hur många av respondenterna som angett sig vara stressade och fysiskt aktiva 2004 och 2010 

 Fysiskt aktiva Stressade 

kvinnor män totalt kvinnor män  totalt 

2004 50 % 55,7 % 52,4 % 59,2 % 29,9 % 46,7 % 

2010 55,8 % 57,9 % 56,7 % 35,9 % 27,2 % 32,2 % 

 

Nedan presenteras resultat som visar respondenternas upplevda fysiska aktivitet 2004 och 

2010 (se figur 4).”Aldrig fysiskt aktiv” innebär att man inte var fysiskt aktiv varken år 2004 

eller 2010. ”Nu ej fysiskt aktiv” innebär att man 2004 var aktiv men inte är det år 2010. ”Blivit 

fysiskt aktiv” innebär att man inte varit fysiskt aktiv 2004 men blivit det 2010. ”Alltid fysiskt 

aktiv” innebär att man både år 2004 och 2010 varit fysiskt aktiv. Resultatet visar att 31,2 

procent av kvinnorna och 24,8 procent av männen aldrig varit fysiskt aktiva.  
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Figur 4 Visar hur deltagarna varit fysiskt aktiva i procent. Samt en jämförelse mellan kvinnor och män (resultaten är 

inte prövade i ett signifikans-test) 

 

Nedan presenteras resultatet som visar deltagarnas uppskattade stress 2004 och 2010 (se figur 

5). ”Aldrig stressade” innebär att de varken år 2004 eller 2010 angett att de känt sig stressade. 

”Nu ej stressade” innebär att de varit stressade år 2004 men inte är det år 2010. ”Blivit 

stressade” innebär att de inte varit stressade år 2004 men blivit det år 2010. ”Alltid stressade” 

innebär att de både år 2004 och 2010 angett att de känt sig stressade. Figuren visar att 54,7 

n=267 
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procent av männen och 29,3 procent av kvinnorna aldrig har känt sig stressade. Resultatet 

visar också att fler kvinnor år 2010 inte längre är stressade jämfört med år 2004.  
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Figur 5 Visar hur deltagarna varit stressade i procent. Samt en jämförelse mellan kvinnor och män (p<0,001). 

 

3.2 Hur ser sambandet mellan fysisk aktivitet och stress ut? 

I detta stycke har grupperna ”aldrig fysiskt aktiv” och ”nu ej fysiskt aktiv” bildat gruppen ”ej 

fysiskt aktiv”. Grupperna ”blivit fysiskt aktiv” och ”alltid fysiskt aktiv” har bildat gruppen 

”fysiskt aktiv”. Se figur 2 på sida 17. 

 

På samma sätt har grupperna ”aldrig stressad” och ”nu ej stressad” bildat gruppen ej 

stressad. Grupperna ”Blivit stressad” och ”alltid stressad” har bildat gruppen ”stressad”. Se 

figur 3 på sida 18. 

 

I en jämförelse mellan de fyra ovanstående grupperna och kön kan vi se att män som är 

mindre stressade också är mer fysiskt aktiva. Av de män som inte är stressade är 67,5 procent 

fysiskt aktiva. Resultatet visar att bland de som är mycket stressade är 63,3 procent inte 

fysiskt aktiva (p<0,003). Detta samband är inte signifikant hos gruppen kvinnor. Av de 

kvinnor som inte är stressade är 58 procent fysiskt aktiva. Det visar sig också att av de 

kvinnor som är mycket stressade är också 48,1 procent inte fysiskt aktiva. 

 

n=270 
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Tabellen nedan (se figur 6) visar hur stor andel som uppskattat sig stressade bland de som varit 

fysiskt aktiva och inte varit fysiskt aktiva. Resultatet visar att bland de som angett att de varit 

fysiskt aktiva ansåg sig 26,3 procent stressade. Av de som angivit att de inte var fysiskt aktiva 

ansåg sig 39,1 procent stressade (p= 0,026). 

 

 

Figur 6 visar i procent andelen stressade bland de som är mer eller mindre fysiskt aktiva 2010. (p=0,026) 

3.3 Hur ser sambandet mellan stress, annan skattad ohälsa samt 

olika stressorer ut? 

När prevalensen av huvudvärk och trötthet hos deltagarna 2010 fastställdes jämfördes det mot 

hur stressade respondenterna angett sig vara. Det fanns ett signifikant samband mellan att vara 

stressad och att vara trött och att ha huvudvärk. Av de som ansåg sig stressade hade 21,8 

procent angett att de ofta eller mycket ofta till alltid hade huvudvärk. Av de som angett att de 

inte var stressade hade 4,4 procent huvudvärk ofta eller mycket ofta till alltid (p<0,001). 

 

Kvinnor upplevde oftare huvudvärk än män både år 2004 och 2010. År 2004 var 80 procent 

av de som angett att de ofta hade huvudvärk kvinnor. Av de som 2010 angett att de hade 

huvudvärk var 85,2 procent kvinnor (p=0,002). 

 

Av de deltagare som var stressade år 2010 var det 58,6 procent som angett att de var trötta 

ofta eller mycket ofta. Bland de deltagare som inte var stressade har 25,1 procent angivit att 

n=267 
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de var trötta ofta eller mycket ofta. (p<0,001). Av de som angav att de var trötta 2004 var 62,2 

procent kvinnor. Samma tendens fanns år 2010 då 66 procent (n=64) av de som angett sig 

trötta var kvinnor (p=0,036).  

 

Vid en jämförelse mellan nedstämdhet och stress visades det sig att 27,6 procent av de som 

angav att de kände sig stressade också angav att de kände sig nedstämda ofta eller mycket 

ofta. Av de som inte kände sig stressade upplevde 5,5 procent ofta eller mycket ofta att de var 

nedstämda (p<0,001). Av de stressade kvinnorna var det 37,5 procent som också var 

nedstämda (p<0,001). Av de stressade männen var det 9,7 procent som också var nedstämda 

(p=0,092). 

 

Resultatet visar att merparten (94 %) av respondenterna upplevde att de kan påverka sin 

livssituation och känner därigenom kontroll. Vidare visar resultatet ett samband mellan att 

känna krav från omgivningen och att känna sig stressad. Av de som kände sig stressade, 

kände 73,6 % (n=64) krav från sin omgivning (p<0,001). 

 

Nedan visas en tabell över respondenternas svar från fråga 13. Där har deltagarna med egna 

ord fått svara på om de känner sig stressade och vad som gör dem stressade. 

 

Tabell 2 visar respondenternas upplevda stressorer. Resultatet presenteras i fallande ordning med den mest angivna 

stressoren först.  

Stressorer  Kvinnor Män Totalt 

Arbete:    

- För mycket arbete 33 % (n=52) 24 % (n= 28) 29 % (n=80) 

- Arbetssökande 6 % (n=10) 1 % (n=1) 4 % (n=11) 

Utbildning 27 % (n=42) 21 % (n=25) 24 % (n=67) 

Tid 15 % (n=23) 17 % (n=20) 16 % (n=43) 

Framtid 10 % (n=16) 6 % (n=7) 8 % (n=23) 

Fritid 10 % (n=15) 6 % (n=7) 8 % (n=22) 

Ekonomi 6 % (n=10) 6 % (n=7) 6 % (n=17) 

Egna krav 8 % (n=13) 3 % (n=4) 6 % (n=17) 

Övrigt 7 % (n=11) 4 % (n=5) 6 % (n=16) 

Relationer 7 % (n=11) 3 % (n=3) 5 % (n=14) 

Oro 5 % (n= 7) 3 % (n=4) 4 % (n=11) 
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Familj 4 % (n=6) 2 % (n=2) 3 % (n=8) 

Hemmet 4 % (n=6) 2 % (n=2) 3 % (n=8) 

Kontroll 3 % (n=4) 3 % (n=3) 3 % (n=7) 

Sjukskrivning 3 % (n=4) 2 % (n=2) 2 % (n=6) 

Andras krav 1 % (n=2) 1 % (n=1) 1 % (n=3) 

Ensamhet  1 % (n=1) 1 % (n=1) 1 % (n=2) 

Sömn 1 % (n=2) 0 % (n=0) 1 % (n=2) 

 

 

Resultatet ovan visar vilka olika stressorer som deltagarna angett år 2010 (tabell 2). Det som 

kunde ses i resultatet var att flera angav för mycket arbete och utbildning var en stressande 

faktor, tillsammans med brist på tid och för lite utrymme för fritid. Nedan följer några utvalda 

citat från fråga 13:  

”Det är så mycket att göra, jag jobbar heltid som anställd, har eget företag, häst, sambo och 

lägenhet, bil mm.” Kvinna 

 

”Att inte hinna med mina studier samt att inte hinna träna så ofta jag vill.” Kvinna 

 

”För många åtaganden eller att lyckas med studierna samtidigt som jag vill vara en "bra” 

pappa". Man 

 

”Stress kan vara det att jag gärna gör en tidsram i mitt huvud hur jag vill att dagen ska flyta 

på när det spricker i schemat blir jag stressad.” Man 

 

”Min livssituation, jag vill inte leva som singel. Jag vill ha nån att leva livet tillsammans med. 

+ drömmar som inte riktigt blir som jag vill, vad de gäller betyg som är för dåliga för att 

komma in på högskola/universitet för OM jag någon gång vill söka något” Kvinna 
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3.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultaten visar att fler deltagare skattar sig som fysiskt aktiva år 2010 än år 2004. Samtidigt 

skattar sig färre som stressade år 2010. Kvinnor än den grupp som är mest stressade, både år 

2004 och 2010. Resultatet har visat att de som är fysiskt aktiva 2010 är också mindre 

stressade. Detta samband är signifikant då vi undersökt samtliga deltagare. Dock vid en 

jämförelse av män och kvinnor har det visat sig att männen är den grupp där fysisk aktivitet 

visat ett samband med upplevd stress. Detta signifikanta samband ser vi inte hos gruppen 

kvinnor. De som angett sig som stressade var också den grupp av deltagare som hade högst 

förekomst av huvudvärk, sömnproblem och nedstämdhet. De flesta deltagarna i studien 

uppgav att de kände att de kunde påverka sin livssituation och därmed kände kontroll. Ett 

samband mellan att vara stressad och känna krav från omgivningen visas i resultatet. De mest 

förekommande stressorerna var arbete, utbildning, tid, framtid, fritid och ekonomi. Fler 

kvinnor än män oroade sig för relationer. 

4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka om det skett en förändring i en grupp svenska 

ungdomars upplevelse av stress då de var 19 respektive 25 år och hur detta i så fall kan tänkas 

samvariera med fysisk aktivitet. Vidare ville vi undersöka om det fanns några skillnader 

mellan män och kvinnor.   

4.1 Sammanfattande diskussion  

För att kunna göra en så bra jämförelse som möjligt av deltagarnas fysiska aktivitet har vi 

utgått från de rekommendationer som finns för fysisk aktivitet när vi delat in grupperna. 

Rekommendationen är att ”alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt 

minst 30 minuter. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad” 

(Jansson & Anderssen 2008; Strong et. al 2005; FHI 2012-08-21). Det kan i studien liknas 

mest vid person D i enkäten som ”rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i 

veckan”. Anledningen till att vi gjort denna indelning är för att kunna studera ett eventuellt 

samband mellan fysisk aktivitet och stress. Detta kan enbart göras om deltagarna vi 

undersöker delas in i två grupper där vi skiljer på deras fysiskt aktiva. 

 

Vi kom i vår studie fram till att både män och kvinnor hade ökat sin skattade fysiska aktivitet. 

Kvinnor hade till större del än män aldrig varit fysiskt aktiva. Detta gör att män fortfarande är 
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mer fysiskt aktiva än kvinnor. Liknande resultat visar forskning, att män är mer fysiskt aktiva 

än kvinnor (Caspersen, Pereira & Curran 2000). Detta kan bero på många olika faktorer. Vi 

anser att flickor och pojkar uppfostras till att leka och aktivera sig på olika sätt. 

Frankenhaeuser (1997) säger att pojkar väljer aktiviteter som höjer adrenalinet till större del 

än vad flickor i samma ålder gör. Utifrån det anser vi att pojkar väljer en mer fysisk aktivitet 

än vad flickor gör. Om detta beror på en biologisk eller social skillnad mellan könen uttalar vi 

oss inte om då detta inte är målet med vår studie.  

 

Enligt SCB finns det indikationer som visar att flickor och pojkar i unga år tränar lika mycket 

(Öhman & Höglund 2005, s. 51). Om detta även stämmer med vår urvalsgrupp skulle det 

kunna betyda att flickorna innan enkätundersökningen 2004 slutat med sin aktivitet medan 

pojkarna fortfarande tränar.  När den andra enkätundersökningen genomfördes sex år senare 

(2010) kan det vara så att kvinnorna till viss del har tagit upp sitt idrottande igen. Det skulle 

kunna vara en förklaring till varför kvinnorna var de som ökade sin fysiska aktivitet mest i 

undersökningen från 2010.  

 

De som framförallt hade en positiv förändring av sin upplevda stressnivå var kvinnorna. 

Drygt hälften av kvinnorna upplevde sig stressade dagligen till minst en gång i veckan under 

de senaste tre månaderna år 2004. Till år 2010 var det färre (23,3 procentenheter) som angett 

sig som stressade. Denna skillnad var hos männen betydligt lägre med en förändring på 2,7 

procentenheter. Att många skattade sig som stressade år 2004 kan bero på att de gick sista 

terminen i gymnasiet och där med snart skulle ta studenten. Från vår egen skolgång minns vi 

att denna period var fylld av moment och uppgifter som kunde framkalla stress. Oro inför 

framtiden och press över studieresultat kan bidra till en hög stressnivå. Stöd för ovanstående 

teori finner vi i statens offentliga utredningar (2006) I deras utredning framkom det att de 

flesta av ungdomarna ansåg att skolan var en bidragande orsak till stress. Den största 

anledningen till stress som deltagarna angav var ekonomin. Respondenterna upplevde att de 

inte klarade sig på sitt studiemedel och var därmed tvungna att arbeta extra. I och med detta 

kände eleverna en ständig tidsbrist, oro över skolresultat och brist på pengar.  

 

En anledning till stress är att det finns en obalans mellan omgivningens krav och vad vi kan 

hantera och förmå oss att göra. (Frankenhaeuser 1997, s. 25) Detta kan likställas med en 

lärares krav och en studentens oförmåga att hantera denna situation. Enligt krav- 
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kontrollmodellen är denna situation den värsta tänkbara då kraven är höga och kontrollen låg 

vilket gör situationen spänd. Detta gör att studenten känner att den inte kan hantera de krav 

som ställts och därigenom upplever en hög grad av stress. (Karasek & Theorell 1990) För att 

förklara resultatet som visas år 2010 kan vi anta att det skett en positiv utveckling hos 

deltagarna. Vi antar att bristen på kontroll som de kände under gymnasietiden har försvunnit. 

Samt att de krav omgivningen ställde, inte längre finns. Det gör att de har gått från att ha varit 

i ett spänt läge till att nu antingen vara i ett aktivt, passivt eller avspänt läge. Självklart kan 

deltagarna ha ställts inför nya stressorer och krav som kan ha påverkat deras stress. Trots detta 

är deltagarna totalt sett mindre stressade år 2010.  

 

Vår studie visar att fler kvinnor än män är och har varit stressade. Det vi också kan se är att 

männen är den grupp som till större del blivit stressade. Det stämmer överens med vad vi sett 

i tidigare forskning där män är den grupp som ökat sin stress med stigande ålder (Zander 

2007).  

 

Tidigare forskning har visat att män och kvinnor stressar på olika sätt, både vad som gör oss 

stressade och vad som sker i kroppen skiljer oss åt. Hos män sker ett större adrenalinpåslag än 

hos kvinnor vid stress (Frankenhaeuser 1997, s. 29). Det har också visat sig att kvinnor känner 

mer stress vid familjerelaterade situationer (Währborg 2009, s. 103). I vår studie har fler 

kvinnor än män angivit att de inte längre är stressade år 2010. Männen är den grupp som till 

större del än kvinnorna blivit stressade. Trots detta är kvinnor totalt sett den grupp som är 

mest stressade år 2010. Detta visar även Campbell, Svenson och Jarvis (1992) de menar att 

kvinnor är den mest utsatta gruppen då det gäller förekomst av stress. Deras studie visar att 

kvinnor var mer benägna än män att känna ohälsosamma nivåer av stress. I en underökning 

gjord av statens offentliga utredningar (2006) visades det att unga kvinnor tills större del än 

unga män var drabbade av stressrelaterade symtom. Detta ser vi som ett ytterligare tecken på 

att unga kvinnor är mer stressade än unga män.  

 

När människan är stressad under lång tid påverkas kroppen negativt. Man kan uppleva värk i 

huvud, mag- och tarmproblem, trötthet och sömnsvårigheter (Ljung & Friberg 2004). Vi fann 

i vår studie att de som angett sig som stressade också upplevde huvudvärk, nedstämdhet eller 

trötthet ofta till mycket ofta. Det vi kan se är att de som är stressade oftare har huvudvärk än 

de som inte är stressade. Vi kan också se liknande samband då det gäller trötthet och 
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nedstämdhet. De som är stressade känner sig oftare trötta och nedstämda än de som inte är 

stressade. Detta stämmer överens med tidigare forskning. Av de deltagare som upplever 

huvudvärk och trötthet är den största delen kvinnor. Att ha dessa symtom kan leda till att man 

upplever ett sämre hälsotillstånd. I tidigare forskning skattar pojkar sin hälsa som bättre än 

vad flickor gjorde och flickor upplever oftare än pojkar huvudvärk, yrsel, magont samt värk i 

nacke, axlar och rygg. (FHI 2012-08-22)  

 

Vad är det då som gör unga vuxna stressade? Att ta reda på detta var ett av syftena med denna 

studie. De stressorer som respondenterna angivit flest gånger var för mycket arbete och 

utbildning. Vi anser att detta beror på att utbildning och arbete är de sysselsättningar som tar 

upp mycket av deltagarnas vakna tid. Andra moment som stressade respondenterna var tid, 

fritid, framtid, ekonomi och egna krav. Tidigare forskning visar att män och kvinnor reagerar 

olika på vissa stressorer. Det har visat sig att kvinnor oftare än män stressar över relationer 

och familjesituationen. (Währborg 2009, s. 103) Detta kan vi även se i vår studie. Trots att få 

deltagare angett relationer och familj som stressorer är det ändå tydligt att det är 

överhängande fler kvinnor som upplever detta som stressande faktorer. Detta kan bero på 

invanda beteenden och förväntningar på hur män och kvinnor ska vara. Detta kan leda till att 

kvinnor känner högre krav på att sköta relationer och hushåll än vad män gör. Upplever 

personen ifråga låg kontroll över dessa krav kan det bli en stressor. En studie gjord av 

Frankenhaeuser (1986) visade att kvinnor hade sin dagliga toppnivå av noradrenalin klockan 

20 på kvällen. Männen hade sin topp under dagen på arbetsplatsen. En teori vi har till detta är 

att kvinnor har två ”arbeten”, ett inkomstbringande arbete samt ytterligare ett arbete då de 

förväntas ta hand om hushållet. Trots jämställdhetsutvecklingen kan detta förekomma i många 

hushåll och att många kvinnor blir stressade över det faktum. Då vi läst om respondenternas 

olika anledningar till stress, ser vi att unga kvinnor ofta anger ett stort antal olika stressorer. 

Det tolkar vi som att unga kvinnor är stressade över flera olika delar av sitt liv. Medan män 

angett färre stressorer och kanske stressar över endast en viss del av sitt liv.  

 

”Det är så mycket att göra, jag jobbar heltid som anställd, har eget företag, häst, sambo och 

lägenhet, bil mm.” 

kvinna 
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Vi har i vår studie delat in grupper efter deras upplevda stress och fysisk aktivitet (Figur 6). I 

en jämförelse mellan dessa grupper visade vårt resultat att de som vara fysiskt aktiva ansåg 

sig vara mindre stressade än de som skattat låg fysisk aktivitet. 

 

I tidigare forskning har det visat sig att de som är fysiskt aktiva får ett skydd mot stress. Detta 

genom att det sker en aktivering av stressfysiologiska system då vi är fysiskt aktiva. Det gör 

att personer som är fysiskt aktiva får en mindre stressfysiologisk aktivering efter ett 

stresspåslag. (Naylor, Thorling & Jonsdottir 2005, s. 5) Man kan säga att genom att vara 

fysiskt aktiv tränas man fysiologiskt i att hantera stress. Det kan vara en anledning till att vi 

fått fram dessa resultat. Liknande resultat, där fysiskt aktiva inte varit lika stressade som icke 

fysiskt aktiva ser vi i vår studie och tidigare forskning. Detta har vi stöd för i en studie gjord 

mellan åren 1987-1989. I denna studie deltog drygt 32 000 deltagare, att ha låg uppskattad 

stress var i denna studie associerad med att ha en hög fysiskt aktivitet (Aldana et al. 1996). 

 

I en jämförelse mellan fysiskt aktiva och inaktiva män och kvinnor kan vi se att män som är 

fysiskt aktiva inte är lika stressade som fysiskt inaktiva män. Detta samband kan vi inte se hos 

kvinnor. Det kan bero på att män i större utsträckning angett att de blivit fysiskt aktiva och 

samtidigt angett att de inte är stressade. Vad anledningen till att dessa män har blivit fysiskt 

aktiva kan vi bara spekulera i och vi vet inte varför de är mindre stressade. Dock ser vi ett 

statistiskt samband mellan att vara man, fysiskt aktiv och att vara mindre stressad. Det finns 

många väldokumenterade hälsovinster med att vara fysiskt aktiv. Bland annat bidrar fysiskt 

aktivitet till en frisk kropp och en sund livsstil. Fysisk aktivitet leder även till bättre 

självkänsla, självförtroende och minskad risk för depression. (Rydqvist & Winroth 2002, s. 

92). Dessa hälsovinster kan i sin tur ha lett till att fysiskt aktiva män i denna studie upplevt 

mindre stress. 

 

Varför är det så att gruppen kvinnor som blivit fysiskt aktiva till större del är stressade jämfört 

med männen som också blivit fysisk aktiva? Det skulle kunna vara så att kvinnor upplever 

fysisk aktivitet som ett krav. En teori som vi har är att kvinnor kan uppleva en stress över sitt 

utseende och sin vikt mer än vad män gör. Detta kan då leda till att man ser den fysiska 

aktiviteten som ett måste och ett moment som skall genomföras för att man skall kunna uppnå 

de krav som man själv och omgivningen ställer. Ungefär en fjärdedel av unga kvinnor känner 

oro för sitt utseende och sina prestationer (Zander 2007).  Enligt Krav- kontrollmodellen ger 
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höga krav tillsammans med hög kontroll ett aktivt tillstånd, som i sin tur kan resultera i hög 

stress (Karasek & Theorell 1990). Att kvinnor ställer höga krav på sig själva är något vi har 

stöd för i vår undersökning. Då respondenterna fick ange vad de var stressade över angav fler 

kvinnor än män att egna krav var en stor stressor. I vår studie kan vi se att merparten av 

deltagarna känner att de kan påverka sin livssituation, och att de därigenom känner kontroll. 

Dock kan vi se ett samband mellan att känna krav från omgivningen och att känna sig 

stressad. Det ger som vi ovan nämnt, ett aktivt tillstånd som kan leda till stress.  

4.2 Slutsats 

Vi hade en hypotes innan vi startade denna studie som var att det finns ett positivt samband 

mellan fysiskt aktivitet och avsaknad av stress. Samt att det fanns skillnader mellan män och 

kvinnor. Detta är något som till viss del stämmer med vårt resultat. Det vi kan se i denna 

studie är att det finns en viss skillnad mellan könen och deras upplevda stress och fysiska 

aktivitet. Vi fann ett signifikant samband mellan att vara man, fysiskt aktiv och mindre 

stressad. En hypotes vi har angående studiens intressanta resultat är att kvinnor upplever 

fysisk aktivitet som ett krav. Att vara fysiskt aktiv och mindre stressad anser vi kan bidra till 

en god spiral då man fortsätter leva på ett vis som gör att man mår bra. Vi anser att männen i 

studien som skattar sig själva som mindre stressade är avspända vilket är idealläget enligt 

Krav- kontrollmodellen. 

4.3 Metoddiskussion  

Genom detta arbete har vi fått ta del av en unik uppföljningsstudie som vi själva inte hade 

kunnat utforma. Om enkäten enbart hade haft som mål att svara på vårt syfte och 

frågeställningar hade den sett annorlunda ut. För att höja tillförlitligheten i svaren på frågorna 

hade vi börjat med att förklara för deltagarna vad fysisk aktivitet och stress är genom att ge 

dem tydliga definitioner. Detta för att alla deltagare skulle haft samma grundtanke då de 

besvarar enkäten. Det kan vara svårt att mäta fysisk aktivitet med hjälp av en enkät även om 

man använder sig av en bra definition av fysisk aktivitet. Både på grund av att deltagarna ska 

självuppskatta sin aktivitet samt att detta kan räknas som känsligt för några respondenter. För 

att få en mer rättvis bild av någons fysiska aktivitet kan man komplettera en 

enkätundersökning med till exempel stegräknare eller ergometer. För att mäta stress hade vi 

kunnat använda oss av till exempel salivtester. I och med att vi har använt oss av en metod där 

fysisk aktivitet och stress är självuppskattat kan det vara så att det skiljer sig mellan deltagare 

i samma grupp. Detta på grund av att respondenterna inte varit helt sanningsenliga eller att de 
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missuppfattat frågorna. Två personer som båda tillhör gruppen med hög fysisk aktivitet, kan i 

praktiken ha mycket olika mängd och intensitet på sin träning. Om vi kunnat komma närmre 

sanningen angående deltagarnas fysiska aktivitet och stress skulle det ha kunnat bli ett annat 

resultat i studien.   

 

När vi bearbetat resultaten har vi som författare tagit ställning till hur vissa grupper ska se ut 

och formas. Det kan ha påverkat resultatet och våra tidigare erfarenheter har bidragit till hur 

vi tolkat slutsatserna. Ett exempel på det kan vara när vi tolkat fritextsvaren i enkäten. Vi har 

ingen tidigare erfarenhet av detta och det kan ha påverkat vår tolkning och kategorisering av 

svaren.  

4.4 Vidare forskning 

I och med detta arbete har vårt intresse för fysisk aktivitet och dess påverkan på vår hälsa 

ökat. Det skulle vara intressant att i praktiken arbeta med fysisk aktivitet som prevention mot 

stressrelaterade följdsjukdomar så som depression. Detta genom en interventionsstudie där 

deltagarna får träna regelbundet under en längre period, för att sedan undersöka deltagarnas 

hälsa och välmående. Detta projekt skulle kunna utföras på flera sätt med olika deltagare och 

träningsformer.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: 

Syftet med denna studie var att undersöka om det skett en förändring i SIH-respondenterna 

upplevda stress mellan åren 2004-2010 och hur detta samvarierar med olika grad av fysisk 

aktivitet. Vidare vill vi ur ett genusperspektiv se om det finns några skillnader mellan män 

och kvinnor.    

 På vilket sätt kan respondenternas fysiska aktivitet och upplevda stress eventuellt ha 

förändrats? 

 Hur ser sambandet mellan stress och fysisk aktivitet ut? 

 Vilka stressorer kan eventuellt ha samverkat med respondenternas upplevda stress?  

 

Vilka sökord har du använt? 
physical health, fysisk aktivitet, physical activity, gender + physical activity and stress, gender, 

stress, stresshormoner, stressors, stressorer, definition+ fysisk aktivitet, SCB + stress + fysisk 

aktivitet,  

könsskillnader + fysisk aktvitet, rekommendationer + fysisk aktivitet  
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog  

PubMed 

Google Scholar  

Google.se  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: gender+ physical activity and stress 

Google.se: definition+ fysisk aktivitet 

Google.se: SCB + stress 

PubMed: physical activity and gender  

GIH:s bibliotekskatalog: stress 

GIH:s bibliotekskatalog: fysisk aktivitet  
 

 

Kommentarer 
Det har inte varit svårt för oss att få tag i tidigare forskning då vi har fått mycket hjälp med 

material av vår handledare Gunilla Brun Sundblad. Dock har vi haft svårigheter att hitta 

material som innehåller fakta om både fysisk aktivitet, stress och kön. SCB har varit en bra 

webbplats för att få fram statistik. Google Scholar har varit bra för att fram relevanta 

artiklar. 
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Bilaga 2 

Frågor vi använt från enkäten 2004: 

 

Fråga 1. Kön, jag är man eller kvinna. 

 

Fråga 24. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

 Person A: Rör sig ganska lite. 

 Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 

 Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 

 Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

 Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje 

dag. 

Fråga 36. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta Du har: huvudvärk, ont i magen, problem 

med att sova och ont i kroppen utan skada. Svarsalternativen var: aldrig eller nästan aldrig, då 

och då, ofta (varje vecka), mycket ofta och alltid.  

 

Fråga 39. Sätt ett kryss på varje rad för hur ofta Du känner dig: trött och hängig, ensam, 

ledsen och stressad. Svarsalternativen var: aldrig eller nästan aldrig, då och då, ofta (varje 

vecka), mycket ofta och alltid. 

 

Frågor vi använt från enkäten 2010: 

 

Fråga 1. Kön, jag är man eller kvinna. 

 

Fråga 11. Hur ofta (under de senaste tre månaderna) har du känt/ känner du av nedanstående 

besvär? Huvudvärk, värk/ smärta i rygg, värk/ smärta i nacke, värk i arm (axel och hand), 

värk/smärta i ben, värk/ smärta i knä, värk/ smärta i fot, värk/ smärta i mage och värk/ smärta 

i bröstet. Sätt ett kryss för varje rad. Svarsalternativen var: aldrig eller nästan aldrig, då och 

då, ofta (varje vecka) och mycket ofta till alltid.  

 

Fråga 12. Sätt ett kryss för varje rad för hur ofta (under de tre senaste månaderna) som du 

känt/ känner dig: trött och hängig, ensam, nedstämd, problem med att sova och stressad. 
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Svarsalternativen var: aldrig eller nästan aldrig, då och då, ofta (varje vecka) och mycket ofta 

till alltid. 

 

Fråga 13. Om du känner dig stressad, vad gör dig stressad? 

 

Fråga 20. Upplever du att din omgivning ställer stora krav på dig? 

Ja, definitivt 

Ja, något 

Nej, inte särskilt 

Nej, inte alls 

Vet ej/ingen kommentar 

Fråga 22. Tycker du att du kan påverka din livssituation? 

Ja, definitivt 

Ja, något 

Nej, inte särskilt 

Nej, inte alls 

Vet ej/ingen kommentar 

Fråga 28. Vilken av de här personerna liknar du mest? Sätt bara ett kryss. 

 Person A: Rör sig ganska lite. 

 Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 

 Person C: Rör sig en hel del och blir svettig och andfådd någon gång ibland. 

 Person D: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd flera gånger i veckan. 

 Person E: Rör sig så att han/hon blir svettig och andfådd varje dag eller nästan varje 

dag. 

 

 


