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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka om det hos gymnasieelever finns några samband 

mellan stresshantering samt fysisk aktivitet och upplevd stress 

- Finns det något samband mellan elevers upplevda stress och stresshantering? 

- Finns det något samband mellan elevers upplevda stress och fysisk aktivitet?  

- Finns det någon skillnad i samband mellan dessa variabler hos hög- respektive 

lågaktiva elever?   

Metod 

Studien har en kvantitativ metodansats där enkät är studiens valda undersökningsmetod, 

enkäten var indelad i tre delar: fysisk aktivitet, upplevd stress, stresshantering. Studien 

utfördes på 123 gymnasieungdomar i årskurs 1-2 från två olika gymnasieskolor belägna i två 

olika förorter till Stockholm. De 123 eleverna delades in i två grupper utifrån deras fysiska 

aktivitetsnivå. Multipla regressionsanalyser utfördes vilka utgick från upplevd stress som 

beroende variabel och sammanlagd fysisk aktivitet samt stresshantering som oberoende 

variabel. För att undersöka om det fanns några statistiskt säkerställda skillnader mellan 

grupperna inom de olika variablerna användes Mann-Whitney U-test. 

Resultat 

I den högaktiva gruppen (N 67) visade resultatet på negativa samband mellan upplevd stress 

och stresshantering (β 0,637 p<0,001). Signifikanta variabler i denna grupp var: sammanlagd 

stresshantering (p=0,014), tidigare erfarenheter (p=0,013), förmåga att hantera 

problem(p=0,004) samt fysisk aktivitet som stresshantering (p=0,045). I den lågaktiva 

gruppen (N 56) visade resultatet på ett positivt effektsamband mellan upplevd stress och 

sammanlagd fysisk aktivitet (β -0,286 P=0,0012) samt ett negativt samband mellan upplevd 

stress och stresshantering (β 0,613 p<0,001). Signifikanta variabler i den lågaktiva gruppen 

var: sammanlagd stresshantering (p=0,001), antal minuter lågintensiv fysisk aktivitet 

(p=0,001), distraherande aktiviteter (p=0,004), förmåga att hantera problem (p=0,009) samt 

inte prata med någon (p=0,009). 

Slutsats 

Resultatet visar på ett samband mellan upplevd stress, fysisk aktivitet och sammanlagd 

stresshantering i den lågaktiva gruppen. I den högaktiva gruppen visar resultatet endast 

signifikanta samband mellan upplevd stress och sammanlagd stresshantering.  

 

 



 

Abstract 

Aim 

The aim of the study was to examine the relationship between the three variables perceived 

stress, physical activity and coping on high-school students.  

- Are there a relationship between perceived stress and coping? 

- Are there a relationship between perceived stress and physical activity? 

- Are there differences in the relationship between the low and high physical activity 

groups in these variables? 

Method 

The questionnaire was divided into three different parts: physical activity, perceived stress 

and coping. The study had 123 high-school students (year 1-2) participating from two 

different schools in two different suburbs to Stockholm. The students were divided into two 

groups based on their physical activity levels and regression analyses were made. The 

analysis was based on three variables where perceived stress was the dependent variable and 

coping and physical activities were the independent variables. To reassure that there is 

statistical difference between the two groups in each variable a Mann-Whitney U-test were 

performed.   

Result 

The results of this study for the high-activity group (N 67) shows a statistically predicted 

negative relationship of affect between perceived stress and coping (β 0,637 p<0,001). 

Variables that were significant in this group were: total coping (p=0,014), earlier experiences 

(p=0,013), ability to deal with the problem (p=0,004) and physical activity as a coping 

strategy (p=0,045). The results in the low-active group (N 56) show a significant predicted 

positive relationship of affect between perceived stress and physical activity (β -0,286 

P=0,0012) but also a statistically predicted negative relationship of affect between perceived 

stress and coping (β 0,613 p<0,001). Variables that were significant in this group were: total 

coping (p=0,001), minutes with low-intensity physical activity (p=0,001), distracting 

activities (p=0,004), ability to handle the problem (p=0,009) and not talking to anyone 

(p=0,009). 

Conclusion 

Results in this study shows a relationship between perceived stress, physical activity and 

coping in the lowactivity group. In the highactivity group the results shows a relationship 

between perceived stress and coping.  
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1 Inledning 

År 1989 angav 9 procent av flickorna i ålder 15-24 att de led av oro och ångest, år 2005 var 

siffran uppe i 30 procent. Det har blivit allt vanligare att ungdomar är nedstämda, oroliga, har 

ångest samt kämpar med sömnsvårigheter. Detta sett över de senaste 10-20 åren. (SOU 2006, 

s. 15 ff.) Oro, nedstämdhet, ångest och sömnsvårigheter är fyra av många tecken på stress 

(Jackson 2013). Studier visar att hög stressnivå kan förutse känslo- eller beteendemässiga 

problem hos ungdomar idag (Eppelman et al 2016). Att vi lever i ett prestationssamhälle leder 

till stress och en stor del ungdomar anser skolan vara den främsta källan till stress (SOU 2006, 

s. 16 ff.). Sett vidare till skolan visar studier att ungdomar som utvecklar 

stresshanteringsstrategier har lättare att hantera motgångar under studietiden (Sullivan 2010). 

Forskning pekar även på att fysisk aktivitet kan leda till minskad stress (Mastura et al 2012) 

och kan användas i syfte att effektivare kunna hantera stress (Riksidrottsförbundet 2009, s. 4 

ff.). Många rekommendationer finns kring fysisk aktivitet där det framgår en mängd 

hälsovinster och att fysisk aktivitet leder till en bättre fysisk och mental hälsa (FYSS 2015). 

 

Som lärare i idrott och hälsa, där fysisk aktivitet är en stor grundpelare i undervisningen, 

anser vi det ytterst relevant att besitta kunskaper kring ungdomars upplevda stress och 

stresshantering. Att som lärare ha kunskaper kring varför ungdomar är nedstämda, oroliga och 

har svårigheter att sova är i dagens samhälle relevant då det faktiskt är konstaterat att 

ungdomar anser skolan vara en stor del i den upplevda stressen (SOU 2006, s. 16 ff.). 

Kunskapen om att idrott och hälsa bidrar till minskad stress kan vara ett bra sätt för oss som 

lärare att engagera och motivera elever till en livsstil som inkluderar fysisk aktivitet och 

förbättrar deras fysiska och mentala hälsa. Samtliga kunskaper kring stress, stresshantering 

och fysisk aktivitet är även viktiga för att medvetandegöra andra lärare att samarbeta och 

hjälpa ungdomar till en minskad stress. Därför ämnar vi att undersöka den fysiska aktivitetens 

samt stresshanteringens effekt på ungdomars upplevda stress. 
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1.1 Bakgrund 

I bakgrunden till denna studie presenteras och definieras studiens tre begrepp stress, fysisk 

aktivitet och stresshantering följt av det befintliga forskningsläget. Vidare presenteras 

studiens teoretiska ramverk där det ingående beskrivs hur dessa begrepp används i denna 

studie. 

 

1.1.1 Stress 

Det finns ingen enig uppfattning om hur stress ska definieras (Währborg 2009, s. 53). Stress 

kan beskrivas som en brist på balans mellan en individs belastningar och de resurser som 

denne har för att hantera dessa. Uppstår det ett underskott i resurser att hantera belastningar 

leder detta till negativ stress. (Socialstyrelsen 2003, s. 15) I vår omgivning finns vissa stimuli 

som leder till stress hos alla människor och andra stimuli som kan leda till stress hos en del 

individer under vissa omständigheter. Dessa stimuli kallas stressorer. Alla sammanlagda yttre 

stressorer som leder till negativ stress kallas den totala stressbördan. (Währborg 2009, s. 56 

ff.) Ett annat sätt att beskriva stress är som kroppens reaktion på olika stressorer vilket den 

gör genom att förbereda sig för kommande utmaning eller hot. Olika personer kan reagera på 

olika stressorer och hur reaktionen ser ut kan även variera från individ till individ. Vid stress 

reagerar det autonoma nervsystemet och det endokrina systemet genom att producera 

hormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol. Detta leder till en rad olika fysiologiska 

effekter. En ökad mängd adrenalin och noradrenalin leder till att kroppen gör sig redo för att 

antingen fly eller slåss. Detta kan ge reaktioner som till exempel ökad puls, ökat blodtryck 

och effekter på ämnesomsättning. Om en stressor snarare upplevs som ett hot än som en 

utmaning ökar produktionen av kortisol vilket i sin tur bland annat påverkar ämnesomsättning 

och immunförsvar. (Jackson 2013) 

 

Definitionen av uppskattad stress kan beskrivas i flera delar. Det kan beskrivas som samspelet 

mellan stress och miljö, så kallad extern stress, samt de psykologiska reaktionerna som 

uppkommer på grund av denna och kan även innefatta personens kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga svar på dessa samspel. (Grant et al. 2003) Källa till extern stress hos 

ungdomar kan inkludera normativa och icke-normativa stressorer. Exempel på normativa 

stressorer är stress orsakad av att exempelvis genomgå puberteten, skolövergångar eller ökade 

akademiska krav. Exempel på icke-normativa stressorer är stress orsakad av livshändelser 
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exempelvis skilsmässor, dödsfall eller dagliga problem såsom konflikt med föräldrar, krav 

från skola eller liknande (McNamara 2000, s.37 ff.). Att undersöka stress är svårt då det i 

många fall är svårt att mäta eller beskriva yttre stressorer på ett tillförlitligt sätt vilket även gör 

det svårt att bedöma effekten av alla olika stressorer tillsammans (Währborg 2009, s. 56 ff.). 

 

Stress kan delas in i olika typer, det finns ond och god stress. Ond stress (distress) bidrar till 

en ohälsosam anpassning medan god stress (eustress) förknippas med hälsosamma 

anpassningar. (Währborg 2009, s. 48) Stress kan även delas in i kronisk och akut stress. Akut 

stress är den reaktion som kommer direkt när en individ utsätts för en stressor. Kronisk stress 

uppstår däremot när en individ konstant utsätts för ett flertal större stressorer som summeras, 

exempelvis ekonomi och jobb. (Jackson 2013) 

 

Stress har en signifikant koppling till flera fysiska och mentala hälsoproblem. Sjukdomar som 

övervikt, diabetes, depression, kardiovaskulära sjukdomar, ångest, nedsatt immunförsvar, 

huvudvärk, smärtor i nacke och rygg samt sömnproblematik kan alla vara associerade med 

stress. Stress kan även påverka beteenden som har effekt på hälsa. Exempel på när stress har 

en negativ påverkan på hälsa är bland annat val av mat, sömnvanor och missbruksbeteenden. 

(Jackson 2013) 

 

1.1.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett mångsidigt begrepp som fysiologiskt kan definieras som all form av 

kroppslig rörelse som leder till en energiförbrukning högre än de nivåer kroppen har vid vila. 

Detta kan exempelvis innebära fritidsaktiviteter, motion/fysisk träning eller idrott men 

inkluderar även aktiviteter som trädgårdsarbete, sysslor i hemmet samt aktiva transporter som 

till exempel att promenera eller cykla. Fysisk aktivitet kan bidra till bättre hälsa både fysiskt 

och mentalt.(FYSS 2015) Riksidrottsförbundet skriver i en rapport att fysisk aktivitet 

påverkar hälsan genom bland annat bättre koncentrationsförmåga, ökad inlärning, ökat 

välbefinnande och psykisk hälsa samt starkare självförtroende. Andra effekter av fysisk 

aktivitet är minskad stress samt positiv inverkan på depression och oro. Regelbunden träning 

kan även leda till att effektivare kunna hantera stress, ge en ökad självmedvetenhet samt 

psykisk styrka. (Riksidrottsförbundet 2009, s.3 ff.) Den fysiologiska mekanismen för att 

förklara hur fysisk aktivitet hjälper till att behandla stress är ännu inte känd men det finns 

indikationer på att fysisk aktivitet förbättrar kroppens sätt att hantera stress genom 
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förändringar i hormonrespons samt att träningen påverkar transmittorsubstanser i hjärnan 

såsom dopamin och serotonin, vilket i sin tur kan leda till minskad stress. (Jackson, 2013) 

Ytterligare en möjlig komponent till varför träning leder till minskad stress skulle kunna vara 

att träningen leder till ett avbrott från andra stressorer. De rekommendationer som finns vad 

gäller fysisk aktivitet för minskade stressnivåer går i linje med de allmänna 

rekommendationerna. (Jackson, 2013) 

 

I de svenska rekommendationer som finns idag för fysisk aktivitet beskrivs vilken volym och 

intensitet som är nödvändig för att uppnå hälsoeffekter. Alla vuxna bör enligt dessa vara 

fysiskt aktiva minst 150 minuter/vecka på en måttlig intensitet eller 75 minuter/vecka på en 

hög intensitet, varje period av fysisk aktivitet bör vara minst 10 minuter. (FYSS 2015) Detta 

går i enlighet med de amerikanska rekommendationerna vilka är utfärdade på samma sätt. 

Även WHO har en rekommendation för fysisk aktivitet i vilken de rekommenderar vuxna 30 

minuter fysisk aktivitet om dagen. De menar även att barn bör vara fysisk aktiva ytterligare 20 

minuter 3 gånger per vecka och då på en hög intensitet. Rekommendationerna för barn och 

ungdomar skiljer sig alltså något från de som gäller vuxna. Detta gäller även i de nordiska 

rekommendationerna för barn och unga där de framkommer att volymen av fysisk aktivitet 

för denna målgrupp bör vara minst 60 minuter per dag, vara uppdelad i flera perioder och vara 

så allsidig som möjligt. (Riksidrottsförbundet 2009, s. 8 ff.) I de svenska rekommendationerna 

för fysisk aktivitet bland barn och unga, 6-17 år, rekommenderas även där en volym på minst 

60 minuter dagligen på en intensitet av minst måttlig. I rekommendationerna beskrivs måttlig 

intensitet som aktiviteter som höjer puls och andning märkbart medan hög intensitet beskrivs 

som aktivitet som ökar puls och andning påtagligt. (FYSS 2015) Annan forskning har även 

beskrivit de olika intensitetsnivåerna och Elliot et al. (2015) använder sig av tre olika 

intensitetsnivåer för att definiera aktivitetsnivå. Dessa nivåer är lätt fysisk aktivitet, måttlig 

fysisk aktivitet och hög fysisk aktivitet. Lätt fysisk aktivitet kan vara att exempelvis 

promenera till jobb eller skola, gå hemma, städa, gå ut med hunden. Måttlig fysisk aktivitet 

kan associeras med att exempelvis bära lätta vikter, dansa eller att cykla i ett lägre tempo. 

Högintensiv fysisk aktivitet kan relateras till exempelvis styrketräning, föreningsidrott, 

löpning och cykling i ett högre tempo. (Elliot et al. 2015) 
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1.1.3 Stresshantering 

Stresshantering kan definieras som att ändra kognitiv eller beteendemässig ansträngning för 

att hantera specifika externa eller interna påfrestningar som ger en större belastning än vad 

personen har resurser att hantera (Eppelmann et al. 2016). Andra definierar 

stresshanteringsstrategier som medvetna, viljemässiga handlingar för att reglera 

känslomässiga, kognitiva, beteendemässiga, psykologiska och miljörelaterade svar på en 

stressgivande händelse eller omständigheter (Sullivan 2010). 

 

Olika strategier för att hantera stress används både medvetet och omedvetet och är mer eller 

mindre konstruktiva. Några exempel på strategier är: problemlösning, problemundvikande 

(bortförklaring), önsketänkande, självömkan, söka socialt stöd, flykt (i form av exempelvis 

alkohol och lugnande tabletter) samt utagerande beteende, aggressivitet och våld. (Dahlkwist 

2004, s. 58 ff.) Stresshantering går att dela upp i två olika varianter där den ena handlar om att 

delta i beteenden som har till syfte att finna källan till varför stressen uppkommit, denna typ 

av hantering är problemfokuserad. Den andra varianten är känslomässigt fokuserad och 

innebär att en individ lägger mer fokus på att lindra de känslor som uppkommit i samband 

med stressen. (Lazarus & Folkman 1984) Dock finns det vidare forskning som kritiserar dessa 

två typer av stresshantering och deras applikation hos just ungdomar. Känslomässigt 

fokuserad stresshantering är sammankopplad med depression, beteendeproblem och 

aggression. Det finns även något som kallas stresshanteringsresurser och dessa kan 

exempelvis vara självkänsla, personlig kontroll och problemlösningsförmåga. (Suldo et al. 

2008) Vidare existerar även de personlighetsdrag som påverkar stresshanteringsförmågan 

negativt, dessa är exempelvis ångest och låg självkänsla. De nämnda personlighetsdragen är 

inre faktorer, det finns även yttre faktorer som påverkar förmågan att hantera stress och 

exempel på dessa kan vara levnadsstandard, sociala relationer och nätverk. (Brattberg 2008, s. 

39) 
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1.2 Forskningsläge  

Stress, stresshantering och fysisk aktivitet som fenomen är tidigare i hög grad undersökt. I 

forskningsläget till denna studie har det valts ut forskning från de senaste tio åren samt studier 

som är peer reviewed. Det har även valts att ta med studier utförda på elever i skolan samt 

studier på fysisk aktivitet, inaktivitet samt stresshantering och dess effekt på stress. 

 

I en studie av Cush & Tully (2015) framkom att kombinationen av idrott på hög nivå och 

skola leder till stress och fyra kategorier av stressorer definierades. De fyra övergripande 

kategorierna för stressorer var schemaläggning, utmattning, tränare och finansiering. Inom 

temat schema framkom att orsaker till stress var att missa lektioner i skolan, missa träning, 

frånvaro från skola på grund av resande samt minskad tid till att studera. Inom temat tränare 

fanns även undergrupper såsom brist på flexibilitet eller krav på för mycket tid från studenter. 

Inom temat finansiering uppgav deltagarna i studien att orsaker till stress bland annat var att 

de inte hade möjlighet att arbeta på grund av träning och skola. (ibid.) Även Ollefors och 

Andersson (2007) pekar på olika områden inom vilka elever upplever stress. Dessa elever 

kombinerade däremot inte skola med idrottande på elitnivå och kom från varierande bakgrund 

och gick antingen ett akademiskt program eller ett yrkesprogram. I samma studie framkom att 

elever i gymnasieskolan upplever stress inom sex olika områden. Dessa är arbetsbelastning i 

skolan, psykosociala problem i skolan, osäkerhet, problem i nära relationer, krav att uppfylla 

och problem med fysisk miljö. Flickor verkar uppleva högre stress i förhållande till 

arbetsbelastning och krav som ställs, utöver detta var det få signifikanta skillnader mellan 

könen. Det framkom även att de elever som läste på ett akademiskt program upplevde mer 

stress inom faktorerna arbetsbelastning och krav att uppfylla medan elever på yrkesprogram 

upplevde mer stress inom faktorerna psykosociala problem och nära relationer. Däremot var 

skillnaden större i upplevd stress mellan könen än mellan de olika utbildningsprogrammen. 

(ibid.)  

 

Det finns forskning som pekar på att stress påverkar elevers resultat i skolan. En studie gjord 

på skolungdomar har visat att stress är positivt relaterat till utbrändhet och negativt relaterat 

till prestation i idrott och skola. (Moen, Fredrici & Abrehamsen 2015) Det finns även 

forskning som tyder på att ungdomar upplever hög stressnivå på grund av att en för stor del av 

skolarbetet sker i hemmet och man ser även betygssystemet som stressande (SOU 2006, s. 15 

ff.). Ytterligare forskning visar att elever som kombinerar idrott och skola upplever det viktigt 
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att få hjälp med att hitta balans mellan socialt liv, skola och träning för att hantera stressen. 

För att hantera stressen fick eleverna hjälp med att utveckla förmåga att balansera mellan de 

olika delarna genom att prioritera tid och planera effektivt. Eleverna upplevde att det som 

underlättade för dem var att sätta mål, planera tid, ha kontroll och självförtroende. Det 

framkom även att förebilder, förstärkning av tränare och uppföljning var viktiga för att 

underlätta stressen. (Hardcastle et al. 2015) 

 

I en studie av Wijndaele et al. (2007) framkommer att det finns ett samband mellan hög 

uppskattad stress, ineffektiv stresshantering och låga nivåer av socialt stöd. Studien visar även 

det omvända att det finns ett samband mellan låga nivåer av uppskattad stress, effektiv 

stresshantering och hög nivå av socialt stöd, detta hos både kvinnor och män. Det 

framkommer även att deltagande i idrott och andra typer av fysisk aktivitet var signifikant 

lägre i gruppen med hög stressnivå. (ibid.) 

 

I de rekommendationer som finns för barn och ungdomar 6-17 år framkommer att fysisk 

aktivitet leder till hälsovinster som bland annat förbättrad mental hälsa (FYSS 2015). I en 

litteraturgenomgång av forskning på fysisk aktivitet och stress av Stults-Kolehmanen & Sinha 

(2013) framkommer att interventioner som ämnar att öka den fysiska aktiviteten leder till en 

minskning av fysiska såväl som mentala problem. I en studie av Gerber et al. (2014) har det 

undersökts olika typer av aktiviteters påverkan på upplevd stress och depressiva symtom. 

Frekvent deltagande i bollsporter och dans har visat sig minska depressionssymtom hos elever 

med högt skattade stressnivåer. Hos elever med lågt skattade stressnivåer minskade symtom 

på depression vid styrketräning. Däremot hade aerob träning ingen effekt på stress i denna 

studie. Detta tyder på att vissa typer av aktiviteter verkar ha en bättre potential att minska 

förhållandet mellan upplevd stress och depressionssymtom. (ibid) I en studie av von Haaren et 

al. (2016) undersöktes effekten av ett 20 veckor långt aerobt träningsprogram på inaktiva 

individer. Resultatet visar att aerob träning verkar kunna användas som förebyggande strategi 

för att buffra effekten av stress på det autonoma nervsystemet vilket kan ge resultat på hälsan. 

(ibid) Även Mastura et al. (2012) undersökte effekten av tre stycken 50 minuters 

danslektioner i veckan. Resultatet visar att den totala stressen hos deltagarna minskade 

signifikant efter både åtta och tolv veckors träning. (ibid) Det finns även flera studier som 

visar att fysisk aktivitet på högintensiv nivå har en större effekt på den mentala hälsan jämfört 

med fysisk aktivitet på lägre intensitet (Gerber et al. 2014; Elliot et al. 2015). Gerber et al. 
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(2014) menar att högintensiv fysisk aktivitet har effekter som minskad stress, smärta, 

insomnia och depression. Det har även effekter som bättre sömnmönster samt en mindre 

mängd rapporterade mentala hälsoproblem om personen utsätts för hög stress. (ibid) Elliot et 

al. (2015) visar i enlighet med Gerber et al. (2014) att högintensiv träning på en nivå som 

minst går i enlighet med befintliga rekommendationer ger en större effekt på utbrändhet i 

jämförelse aktivitet på en lägre intensitet. Studien visar att av de elever som uppnår 

rekommendationer av högintensiv fysisk aktivitet uppger 3 procent kliniska tecken på 

utbrändhet medan av de som inte uppnådde detta var det 12 procent av eleverna som visade 

kliniska tecken på utbrändhet. Det framkom även att fysisk aktivitet i enlighet med de 

rekommendationer som finns leder till minskade symtom på utbrändhet. Om den fysiska 

aktiviteten utövas på en högintensiv nivå leder detta till ytterligare hälsovinster såsom mindre 

utmattning i skolan samt att elever som är aktiva på en högre intensitet skattar i lägre grad 

höga poäng på skalor för utbrändhet. (Elliot et al. 2015) 

 

Forskning kring stress och träning har fokuserat på aerob träning och studier visar att personer 

upplever en lugnande effekt av 20-30 minuters aerob träning vilken håller i flera timmar efter 

träningen (Jackson 2013). De har framkommit att de som tränar i mindre utsträckning lider av 

depression, ångest, utmattning och kognitiva försämringar. Deltagare i interventioner med 

program för ökad fysisk aktivitet har visat sig ha upp till hälften så mycket uppskattad stress 

jämfört med kontrollgruppen. Kliniska studier har också visat att fysisk aktivitet neutraliserar 

effekten av stress på hjärtats reaktivitet. Det finns forskning vars resultat visar på motsatsen, 

att fysisk aktivitet inte har någon effekt på stress eller till och med ökade stress. Det finns stöd 

för att stress är ett stort hinder för att uppnå hälsosamma nivåer av fysisk aktivitet. Stress har 

också effekten att minska den fysiska funktionen över tid samtidigt som minskad fysisk 

aktivitet och träning samt ökat stillasittande försämrar hälsan. Det är även så att stress kan 

vara en av orsakerna till försämrad återhämtning efter träning. Det finns studier som visar att 

fysisk aktivitet leder till positiva förändringar i den mentala hälsan samt till en lättare 

hantering av stress och förbättrad depressions status. (Stults-Kolehmanen & Sinha 2013) 

 

Forskning tyder på att fysisk aktivitet vid en högre intensitet har större hälsovinster då elever 

som inte uppnår rekommendationerna för högintensiv fysisk aktivitet i större utsträckning 

rapporterar symtom på utbrändhet, psykiskt utmattning och sammanlagd skolrelaterad 

utbrändhet (Elliot et al. 2015). Studier har visat att fysisk aktivitet med en hög intensitet ger 
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samma, om inte större, effekter kopplade till fysisk och mental hälsa i jämförelse med fysisk 

aktivitet på måttlig och låg intensitet. Det har framkommit i studier att ungdomar som 

rapporterar att de kommer upp i rekommendationerna för fysisk aktivitet på högintensiv nivå 

även rapporterar bättre mental hälsa och mindre symtom på utbrändhet. (Gerber et al. 2013) 

Ytterligare en studie av Delisle et al. (2010) visar att det finns ett signifikant samband mellan 

höga nivåer av fysisk aktivitet på hög intensitet och större användning av 

stresshanteringstekniker samt bättre sömnkvalitet. Det framkom samma mönster vid fysisk 

aktivitet på måttlig intensitet då elever som utförde hög nivå av fysiska aktivitet på måttlig 

intensitet använder mer stresshanteringsstrategier jämfört med elever som utförde en lägre 

nivå av fysisk aktivitet på en måttlig intensitet. 

 

1.2.1 Sammanfattning av forskningsläget 

Tidigare forskning har visat att elever som idrottar på en hög nivå upplever stress inom olika 

områden som schemaläggning, utmattning, tränare och finansiering (Cush & Tully 2015). 

Annan forskning visar att elever i skolan upplever stress inom områden som arbetsbelastning i 

skolan, psykosociala problem i skolan, osäkerhet, problem i nära relationer, krav att uppfylla 

och problem med fysisk miljö. Det har även visat sig att elever i skolan använder sig av olika 

strategier för att hantera sin stress inom olika kategorier inställning, undvikande beteende och 

socialt stöd. (Ollefors & Andersson 2007) Inom området stress och fysisk aktivitet finns ett 

antal studier som visar att fysisk aktivitet leder till minskad stress (Gerber et al. 2014; Jackson 

2013; Mastura et al 2012). Det finns även forskning som visar att hög stress är ett hinder för 

att nå ett hälsosamt mönster av fysisk aktivitet samt att stress kan påverka fysisk aktivitet 

negativt (Stults-Kolehmanen & Sinha 2013).  

 

Ytterligare forskning visar att fysisk aktivitet kan användas i förebyggande syfte för att 

minska risken för höga stressnivåer (von Haaren et al. 2016). Det har också visat sig att fysisk 

aktivitet har förmåga att minska det redan befintliga höga stressnivåerna där olika typer av 

fysisk aktivitetspåverkan undersökts (Mastura et al. 2012; von Haaren et al. 2016). Studier har 

även visat tecken på att den fysiska aktivitetens intensitet är viktig när det kommer till 

påverkan på stress där Gerber et al. (2014) kommit fram till att fysisk aktivitet på en hög 

intensitet har en större effekt på stress än vad fysisk aktivitet på måttlig intensitet har. Även 

Elliott et al (2015) undersökte hur intensiteten på den fysiska aktiviteten påverkar utbrändhet 
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och det visar sig även där att en högre intensitet har en större effekt på symtomen än vad 

måttlig intensitet har. Vad gäller stresshantering och fysisk aktivitet har en studie visat att en 

grupp med högre stressnivå och ineffektivare stresshanteringsstrategier hade en signifikant 

lägre fysisk aktivitetsnivå jämfört med de som hade en lägre stressnivå och effektivare 

stresshantering som hade en högre nivå av fysiska aktivitet. (Wijndaele et al. 2007) I 

sammanställningen av tidigare forskning har det framkommit att det finns studier som 

undersökt elevers stress samt vilka stresshanteringstrategier elever använder (Ollefors & 

Andersson 2007). Det finns även studier som undersökt utbrändhet och den fysiska 

aktivitetens påverkan på detta (Elliott et al. 2015) samt vilken effekt den fysiska aktiviteten 

har på upplevd stress och symtom på depressivitet (Gerber et al 2014). Det har även studerats 

vilka samband som finns mellan stress, stresshantering och idrottande (Wijndaele et al. 2007). 

Däremot har det i litteratursökningen till denna studie hittats lite forskning som syftar till att 

undersöka hur fysisk aktivitet samt stresshanteringsstrategier påverkar upplevd stress hos 

gymnasieelever. Därför ämnar denna studie undersöka hur fysisk aktivitet påverkar stress och 

stresshantering hos gymnasieelever. 

 

1.3 Teoretiskt ramverk 

Denna studie kretsar kring tre centrala begrepp: stress, fysisk aktivitet och stresshantering. 

Tillsammans bildar dessa begrepp det teoretiska ramverk som använts för att analysera och 

bilda kunskap om samband mellan de tre variablerna upplevd stress, fysisk aktivitet och 

stresshantering bland gymnasieelever. Det teoretiska ramverket används också för att utforma 

mätinstrumentet, dvs. enkäten. 

 

Begreppet stress har i denna studie sin utgångspunkt i Ollefors och Anderssons (2007) studie 

kring inom vilka områden elever upplever stress i skolan. Elever uppger där sex 

huvudområden som stressorer eller orsaker till stress. De olika stressorerna är arbetsbelastning 

i skolan, psykosociala problem, osäkerhet/dålig självkänsla, problem i nära relationer, krav att 

leva upp till samt problem i den fysiska omgivningen. (Ollefors & Andersson 2007) I denna 

studie används detta för att skapa svarsalternativ i undersökningsmetoden och för att kunna 

gradera elevers stressnivå. 
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Begreppet fysisk aktivitet utgår i denna studie från de svenska rekommendationer som finns 

för barn och ungdomar (FYSS 2015) samt forskning kring betydelsen av intensiteten i den 

fysiska aktiviteten (Elliot et al. 2015; Gerber et al. 2014). Rekommendationer för barn och 

ungdomar 6-17 år är minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag för förbättrad mental hälsa. 

Aktiviteten bör i detta avseende ha en intensitet på måttlig till hög samt vara av aerob 

karaktär. Med måttlig intensitet menas aktivitet som ger en viss ökning av puls och andning 

medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. Minst tre gånger i veckan är 

rekommendationen på aerob fysisk aktivitet av hög intensitet. Fysisk aktivitet som stärker 

muskler och skelett rekommenderas ingå även där minst tre gånger i veckan, exempel på 

denna typ av aktivitet kan vara löpning, lek eller hopp. (FYSS 2015)   

 

Begreppet stresshantering i denna studie har utgått från forskning av Sullivan (2010) där det 

identifieras tre huvudfaktorer som strategi för hantering av stress. Den första faktorn handlar 

om elevens inställning och hantering av stress (problemet) där det finns alternativ till mer 

konkreta hanteringar av problemet. Den andra delen nämner en rad undvikande faktorer som 

en typ av strategi för att hantera stress. Socialt stöd är den tredje huvudfaktorn som alternativ, 

där till exempel familjers eller vänners stöd finns som alternativ. (Sullivan, 2010) Det finns 

även tecken på att den fysiska aktivitetsnivån har betydelse för effektivitet i användning av 

stresshanteringsstrategier. Samband finns mellan ineffektiv stresshantering, hög stressnivå 

och lågt deltagande fysisk aktivitet och idrott. (Wijndael et al. 2007) I denna studie används 

detta för att kunna gradera elevers stresshantering och skapa mätverktyg.                       

 

Det finns stöd i att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på stress (Riksidrottsförbundet 

2009; Gerber et al. 2014) och leder till effektivare stresshantering (Wijndael et al. 2007). De 

tre begreppen tillsammans är viktiga i utformningen av studien men den teori som ligger 

bakom skapandet av studien är den fysiska aktivitetens och stresshanteringens positiva effekt 

på upplevd stress. Ytterligare en del av denna teori är vikten av den fysiska aktivitetens 

intensitet där högre intensitet tycks ha ytterligare effekter på stress och mental hälsa i 

jämförelse med fysisk aktivitet på en måttlig intensitet. (Gerber et al. 2014) I studien används 

denna teori kring rekommendationerna dels för att kategorisera enkätsvar i olika fysiska 

aktivitetsnivåer samt skatta upplevd stress och stresshantering. Ett annat användningsområde 

av teorin är även val av statistisk analys och vilka variabler som ingått i analysen. Detta ligger 
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även till grund för val av beroende och oberoende variabler. Teorin används även som en 

grundpelare i studiens diskussion. 

      

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det hos gymnasieelever finns några samband 

mellan stresshantering samt fysisk aktivitet och upplevd stress 

 

1.4.1 Frågeställningar 

Finns det något samband mellan elevers upplevda stress och stresshantering? 

Finns det något samband mellan elevers upplevda stress och fysisk aktivitet?  

Finns det någon skillnad i samband mellan dessa variabler hos hög- respektive lågaktiva 

elever?   
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2 Metod 

Studien har en kvantitativ ansats med enkät som mätinstrument. Kvantitativ forskning kan ha 

en beskrivande eller förklarande forskningsansats och har till syfte att hitta information på ett 

ytligare plan och över en större population. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85) I denna studie 

var syftet av deskriptiv/förklarande karaktär och därför har denna undersökningsmetod valts. 

Fysisk aktivitet, stresshantering och stress är områden som är väl undersökta, där en stor del 

av undersökningarna gjorts med enkät som instrument. Ejlertsson (2014, s. 94) beskriver 

vikten av att läsa tidigare studier inom samma område innan valet av mätinstrument görs, 

detta just för att hitta ett instrument som är väl beprövat och fungerande för syftet.  

 

2.1 Enkäten 

Enkätens utformning är grundad i studiens teoretiska ramverk kring sambandet mellan 

upplevd stress, fysisk aktivitet stresshanterings (Elliot et al. 2015; Gerber et al. 2014). 

Enkäten är indelad i tre delar där varje del har som syfte att undersöka ett specifikt område, 

nedan nämns mer ingående varje dels struktur samt nämner den tidigare forskning som 

grundar varje del.     

 

Den första delen av enkäten är fokuserad på elevernas uppskattning av deras fysiska 

aktivitetsnivå, dvs. antal träningstillfällen/vecka, antal minuter/träningstillfälle samt intensitet 

på träningstillfället. Intensiteten i träningstillfällena är grundade i Elliot et al. (2015) som 

delar in fysisk aktivitet i tre nivåer: lätt fysisk aktivitet (gå till jobb eller skola, gå hemma/ut 

med hunden, städa), måttlig fysisk aktivitet (exempelvis bära lätta vikter, dansa, cykla i ett 

lägre tempo) samt högintensiv fysisk aktivitet (till exempel styrketräning, föreningsidrott, 

löpning och cykling). De tre nämnda nivåerna uppskattas utifrån antal aktiva minuter/vecka. 

Enkätens frågor i denna del utgår från en översatt version av Physical activity questionnaire 

som visat god validitet och reliabilitet jämfört med andra frågeformulär om självrapporterad 

fysisk aktivitet. (Craig et al. 2003) 

 

Deltagarna får i den andra delen av enkäten uppskatta sin upplevda stressnivå. Detta gör 

eleverna utifrån olika vardagliga situationer som fritid och skola som bidragande faktor till 
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ökad eller minskad stress. Frågorna till skattningsskalorna i enkäten är grundade i studiens 

teori kring stress och dess sex huvudområden av stressorer eller orsaker till stress. (Ollefors & 

Andersson 2007) Eleverna får här uppskatta sin egen stress i fem olika nivåer från “inte alls” 

till “i mycket hög grad”. Den tredje delen av enkäten handlar om elevernas hantering av 

stress. Även denna del grundas i studiens teori och är uppdelad i tre olika områden som 

beskriver olika stresshanteringsstrategier och varje område har en rad olika situationer där 

eleverna får skatta hur effektivt de använder sig av dessa strategier. Den första faktorn handlar 

om elevens inställning och hantering av problemet/stressen. Den andra faktorn nämner en rad 

undvikande faktorer som en typ av stresshanteringsstrategi och den tredje faktorn handlar om 

socialt stöd. (Sullivan 2010) I denna del används skala ett till fem i enkäten där ett står för 

“inte alls” och fem står för “alltid”. 

 

Vid sammanställningen av enkäterna valdes att använda ett poängsystem som gav ett 

gemensamt värde för varje fråga, detta gav möjligheten att poängsätta den upplevda stressen 

och stresshanteringen. Både del två och tre i enkäten var frågor uppbyggda utifrån en skala 

där vi valde att poängsätta varje svarsalternativ mellan 1-5. Samtliga frågor hade 5 

svarsalternativ, inom upplevd stress gick de från ”inte alls” till ”mycket hög grad” där ”inte 

alls” gav 1 poäng och ”mycket hög grad” gav 5 poäng. Inom stresshantering var 

svarsalternativen ”inte alls” till ”alltid”, där ”inte alls” gav 1 poäng och ”alltid” gav 5 poäng. 

Det maximala poängvärdet för upplevd stress var 90 poäng och för stresshantering 75 poäng. 

Därför kunde de enkäter tas med där eleverna valde att inte svara på en eller flera situationer 

och räkna dessa som 0 eftersom poängen sedan räknades ihop i en totalsumma för att sedan 

räknas i medelvärde. Poängsystemet har valts utifrån hur tidigare studier med liknande metod 

genomfört sin datainsamling med poängsättning på liknande sätt som i denna studie. (Ollefors 

och Andersson, 2007 & Sullivan 2010) 

 

2.2 Urval 

Populationen är gymnasieelever som läser Idrott och hälsa 1, detta för att säkra att eleverna 

har någon form av fysisk aktivitet i vardagen. Det gjordes ett bekvämlighetsurval då inga av 

de skolor som kontaktades svarade på mailutskicken och därför blev deltagarna till studien 

plockade från skolor där en personlig/professionell kontakt fanns sedan innan. Totalt antal 

elever som deltog var 138 stycken varav 114 stycken gick i årskurs 1 och resterande 24 i 
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årskurs 2, samtliga hade undervisning i Idrott och hälsa 1 på schemat. Skolorna var belägna i 

två olika förorter till Stockholm.     

2.2.1 Bortfall 

Bortfallsanalys har gjorts utifrån det interna bortfallet vilket berör de enkäter som är 

ofullständiga eller saknar viss information som är bärande för just denna studie (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 100). Det interna bortfallet i denna studie utgörs av de enkäter som var 

ofullständigt besvarade. Av totalt 138 enkäter var 15 stycken ofullständiga på ett eller annat 

sätt, antingen hade eleverna valt att inte svara på alla frågor eller gjort otydliga 

kryss/markeringar på skalorna. Då dessa bortfall var fördelade över olika frågor i enkäten bör 

bortfallet inte påverka studiens resultat. Det fanns även de elever som valde att inte svara på 

något alternativ under en av frågorna, dessa svar räknades som noll utifrån poängsystemet (se 

2.1) och kunde sedan räknas med i resultatet. De elever som valde att svara “vet inte/inte 

säker” under samtliga underrubriker på första delen som handlade om fysisk aktivitetsnivå 

räknades in i bortfallet då fysisk aktivitet är det som undersöks i förhållande till stress och 

stresshantering i denna studie. De elever som fyllde i en eller två av kategorin “vet inte/inte 

säker” räknades med eftersom de hade svarat på en eller två av frågorna på ett korrekt sätt, 

därmed kunde svaren som var “vet inte/inte säker” nollas eftersom den fysiska aktivitetsnivån 

räknades samman.  

 

2.3 Analysmetod   

För att sammanställa undersökningens data användes programmet Excel där alla deltagares 

var matades in för att vidare föras in i statistikprogrammet SPSS (version 24). Analysen 

startade med att deskriptiva analyser, dessa gjordes för att visa på gruppens medelvärden. All 

data delades in efter nivå av fysisk aktivitet. Detta utifrån de rekommendationer som finns för 

fysisk aktivitet för ungdomar där de antingen nådde rekommendationer för högintensiv fysisk 

aktivitet, rekommendationerna för måttlig intensitet eller inte nådde rekommendationerna alls. 

I denna studie var det inga av deltagarna som nådde kriterierna för måttlig intensitet utan de 

nådde antingen gränsen för högintensiv aktivitet eller för låg aktivitetsnivå vilket gjorde att 

det endast blev två grupper i analysen.  

 

För att undersöka om det fanns några statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna inom 

de olika variablerna används Mann-Whitney U-test. Detta test används för att undersöka 
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skillnaden mellan två oberoende grupper och är ett icke parametriskt test (Pallant 2010, s. 

235). Denna analys valdes då data inom majoriteten av variablerna inte var normalfördelade.  

 

För att analysera samband mellan variablerna upplevd stress, fysisk aktivitet och 

stresshanteringens användes multipel regressionsanalys. En multipel regressionsanalys 

används när studien syftar till att undersöka förhållandet mellan en beroende variabel och 

flera oberoende variabler och används vid undersökning av verkliga variabler snarare än 

laboratoriebaserade forskningsfrågor. (Pallant 2010, s. 148 ff.) I analysen användes den 

sammanlagda stressvariabeln som den beroende variabeln och som de oberoende variablerna 

användes sammanlagd fysisk aktivitet och de olika intensitetsnivåerna för fysisk aktivitet 

samt stresshantering och de olika svarsalternativen i stresshantering.  

 

I analysen gjordes först multipel regressionsanalys med den sammanlagda poängen i varje 

variabel för att analysera om det fanns några statistiskt signifikanta samband mellan de olika 

variablerna på hela studiens population. Alltså gjordes denna analys för att undersöka den 

sammanlagda stresshanteringens och den sammanlagda fysiska aktivitetens samband på den 

sammanlagda upplevda stressen. Därefter gjordes analyser med samtliga variabler som ingick 

under stresshantering och de olika fysiska aktivitetsnivåerna för att påvisa om någon av dessa 

variabler var statistiskt signifikanta. Signifikansnivån sattes till p<0.05. Dessa analyser 

gjordes med deltagarna indelade i grupper efter aktivitetsnivå. I analyserna konstaterades 

analysens R-värde och förklaringskraftens signifikans. Analysmodellens R-värde är ett värde 

mellan 0-1 där 1 är starkast möjliga förklaringskraft och 0 svagast möjliga förklaringskraft. 

Värdet används i kvantitativa studier för att att stärka en studies val av analysmetod. Värdet 

visar hur stor del av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende 

variabeln. (SPSS-akuten) Betakoefficienten visar hur värdet i den beroende variabeln skulle 

förändras om de oberoende variablerna förändras med 1 enhet. (Pallant 2010, s. 168) I denna 

studie användes denna för att redovisa vilka samband som fanns mellan de tre olika 

variablerna upplevd stress, fysisk aktivitet och stresshantering. Ett positivt betavärde betyder 

att en ökning i den oberoende variabeln skulle leda till en ökning av den beroende variabeln 

och ett negativt värde skulle på samma sätt minska den beroende variabeln.  
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2.4 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet anger fyra etiska ställningstaganden att ta hänsyn till, det första är 

informationskravet som innebär att deltagarna ska bli informerade om 

studiens/undersökningens syfte. Samtyckeskravet är ett annat ställningstagande som handlar 

om att deltagarna deltar helt frivilligt och ska inte under något tvång behöva delta mot deras 

vilja. Ett annat krav handlar om konfidentialitet för deltagarna och vikten av att förvara all 

insamlad data oåtkomligt för utomstående. Nyttjandekravet är de sista ställningstagande 

studien valt att fokusera på, detta behandlar den insamlade data och menar att denna data 

endast får användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6 ff.) 

 

De fyra kraven var tydligt nämnda i enkätens informationstext som lämnades ut till eleverna, 

informationskravet var extra belyst i denna studie. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.9) ska 

föräldrar till den deltagande gruppen kontaktas och informeras i ett brev om studiens syfte för 

personer under 18 år. Denna diskussion fördes med ansvarig handledare och det beslutades att 

det räckte med ett godkännande från rektorn och den ansvariga läraren på skolan. Studiens 

syfte som inte är uppenbart känsligt att svara på stödjer att kontakt med rektor och lärare samt 

att eleverna själva fick besluta kring sitt deltagande var tillräckligt. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i studien påverkas av många olika saker, där en aspekt är hur tolkningen av 

resultatet görs som innebär poängsättning och huruvida testet samt bedömningen av resultatet 

är objektiv eller ej (Hassmén & Hassmén 2008, s. 132 ff.). Då valet gjordes att alla frågor i 

enkäten skulle vara kryssfrågor och inte gav något utrymme till att skriva egen text blev 

poängsättningen för varje enkät (se 4.1) objektiv och utfördes på samma sätt för samtliga 

enkäter. Detta stärker studiens reliabilitet tillsammans med att resultatet analyserades i ett 

statistikprogram som inte påverkas av någon utomstående faktor mer än den data som matas 

in i programmet. Deltagarna är en annan komponent som kan påverka, deras psykiska och 

fysiska dagsform kan påverka hur enkäten behandlas (Hassmén & Hassmén 2008, s. 133). I 

denna studie valdes att helt bortse från bakgrundsfaktorer mer än årskurs för att höja 

reliabiliteten. Författarna till studien på plats när eleverna fyllde i enkäten, detta för att kunna 

göra den fysiska omgivningen (exempelvis tystnad i salen) så optimal som möjligt samt att 

svara på eventuella frågor och förklara eventuella oklarheter. Vid eventuella frågor var det 
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viktigt att svara opartiskt och så objektivt som möjligt för att undvika någon form av ledande 

svar. 

 

Validitet innebär att instrumentet/mätmetoden faktiskt undersöker det som studien vill 

undersöka (Hassmén & Hassmén 2008, s. 137). Alltså är det viktigt i denna studie att 

undersökningen svarar på syftet om det finns några samband mellan de tre olika variablerna. 

För att göra denna del så tydlig som möjligt kommer det diskuteras intern respektive extern 

validitet. Den externa validiteten handlar om studiens generaliserbarhet, detta kan diskuteras i 

två olika komponenter som påverkar den externa validiteten. Den första komponenten är den 

strukturella och handlar om urvalet, och huruvida det representerar målpopulationen. I denna 

studie gjordes ett bekvämlighetsurval på grund av tidsbrist samt ett litet kontaktnät. Den 

funktionella komponenten handlar om att det som undersöks är applicerbart i verkligheten 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 143). I denna studie avspeglar frågorna i enkäten situationer 

från verkligheten och är grundade i tidigare forskning. Vid utformningen av enkäten var det 

viktigt att utgå från tidigare forskning med tydliga resultat för att kunna stärka denna 

funktionalitet. Det gjordes även en pilotstudie som hjälpte till att stärka funktionaliteten där 

fem deltagare fick svara på enkäten och även fick möjlighet att ställa frågor och kommentera 

eventuella oklarheter. 

 

Studiens interna validitet har många komponenter som påverkar, nedan kommer det att 

diskuteras de som är relevanta och markanta för just denna studie. Den interna validiteten 

handlar om det går att uttala sig om kausalitet, alltså om det finns ett orsakssamband mellan 

den beroende (sammanlagd upplevd stress) och de oberoende variablerna (fysisk aktivitet och 

stresshantering) (Hassmén & Hassmén 2008, s. 137). I denna studie har sammanlagd stress 

valts som beroende variabel och fysisk aktivitet samt stresshantering har valts som oberoende 

variabel. Dessa val har gjorts utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. 
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3. Resultat  

Resultatet för denna undersökning har delats in i två grupper, där en grupp har benämnts som 

lågaktiva (N 56) och en grupp som högaktiva (N 67). Den lågaktiva gruppens medelvärde i 

sammanlagd mängd fysisk aktivitet var 384 minuter/vecka. Den högaktiva gruppen hade ett 

medelvärde av sammanlagd fysisk aktivitet på 1 268 minuter/vecka, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

I den lågaktiva gruppen var av den sammanlagda aktivitetsnivån 34 minuter (8%) på en hög 

intensitet, 94 minuter (24%) på en måttlig intensitet och 256 minuter (67%) på en låg 

intensitet. Av den sammanlagda aktiviteten var 470 minuter (37%) på en hög intensitet och 

314 minuter (24%) på en måttlig intensitet samt 484 minuter (38%) på en låg intensitet. Vad 

gäller den upplevd stress presenteras resultatet i figur 2.  
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Figur 1. Visar ett stapeldiagram med deskriptiv data över samtliga deltagares sammanlagda 

fysiska aktivitet. X-axeln visar respektive grupp, låg- och högaktiva och y-axeln visar antal 

minuter fysisk aktivitet/vecka. 
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I den lågaktiva gruppen var medelvärdet av den sammanlagda poängen för upplevd stress 

57,4 och för den högaktiva gruppen var den sammanlagda poängen 57,75 och för 

stresshantering. Resultatet för den sammanlagda poängen av användning av 

stresshanteringsstrategier redovisas i figur 3.  
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Figur 2. Visar ett stapeldiagram med deskriptiv data över samtliga deltagares sammanlagda 

upplevda stress. X-axeln visar respektive grupp, låg- och högaktiva och y-axeln visar 

sammanlagd stress. 

Figur 3. Visar ett stapeldiagram med deskriptiv data över samtliga deltagares sammanlagda 

stresshanteringsstrategi. X-axeln visar respektive grupp, låg- och högaktiva och y-axeln visar 

sammanlagd stresshantering. 
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Medelvärdet för den lågaktiva gruppen av den sammanlagda poängen för upplevd stress var 

41,45 och för den högaktiva gruppen den sammanlagda poängen 40,18.  

 

Vid analys av resultatet användes multipel regressionsanalys för att undersöka samband 

mellan upplevd stress, fysisk aktivitet och stresshantering. Regressionsanalysen visade att den 

valda analysmetoden hade en förklaringskraft på R=0,599 och var signifikant (p<0,001). När 

analysen gjordes på totala undersökningsgruppen framkom positiva betavärden samt ett 

signifikant resultat för sammanlagd stresshantering (P<0,001, β 0,599). Detta samband och 

dess betavärde innebär att en ökning av den sammanlagda stresshanteringen statistiskt skulle 

kunna förutse en ökad upplevd stress. Dock visar inte sammanlagd fysisk aktivitet på några 

statistiskt signifikanta samband för hela gruppen. 

 

Ett Mann-Whitney U-test visar att det finns statistiskt signifikanta skillnader i aktivitetsnivå 

mellan de två grupperna. Detta gäller både de olika intensitetsnivåerna (låg intensitet p<0,005, 

måttlig intensitet p <0,001 och låg intensitet p<0,001) samt den sammanlagda fysiska 

aktiviteten (p<0,001). Analysen visar inga signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller 

variablerna sammanlagd upplevd stress och sammanlagd stresshantering.  

 

3.1 Resultat för lågaktivgrupp 

I regressionsanalysen på den lågaktiva gruppen, när båda oberoende variabler inkluderas, 

visar analysen förklaringskraften R=0,620 och är signifikant (p<0,001). Analysens betavärden 

på de oberoende variablerna visar olika resultat, där sammanlagd fysisk aktivitet visar ett 

signifikant positivt samband (β -0,286, P =0,012) till den upplevda stressen. Den 

sammanlagda stresshanteringen har ett signifikant negativt samband (β 0,613 p <0,001) till 

den upplevda stressen.  

 

3.1.1 Samband mellan upplevd stress, fysisk aktivitet och 

stresshantering för den lågaktiva gruppen 

När samtliga variabler i enkäten inkluderas visar analysen förklaringskraften R=0,794 och är 

signifikant (p= 0,009) Vid analys av de olika intensitetsnivåerna framkommer att den 

lågaktiva gruppen har ett positiv samband (β -0,312, p=0,001) mellan variablerna upplevd 
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stress och fysisk aktivitet på låg intensitet. Det innebär att de elever som har en högre nivå av 

fysiska aktivet på en låg intensitet även uppger en minskad stress.  

 

Inom variabeln stresshantering visar tre olika variabler på ett signifikant förutsett samband till 

sammanlagd upplevd stress (se figur 4 för samtliga stresshanteringsvariabler). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följande tre variabler är samtliga olika typer av stresshanteringstrategier. Den första 

stresshanteringsstrategin handlar om elevernas önskan att ha förmåga att hantera 

problemet/stressen, denna variabel har ett negativt samband till upplevd stress (β 0,364) samt 

är signifikant (p=0,009). Den andra signifikanta stresshanteringsstrategin handlar om att 

eleverna inte pratar med någon angående sin upplevda stress, denna variabel har ett negativt 

samband (β 0,416) till upplevd stress (p=0,001). Den sista signifikanta 

stresshanteringsstrategin handlar om att eleven tar kontroll över sin situation. Denna har ett 

negativt samband (β 0,322) till upplevd stress (p=0,031). Det innebär att de elever som angett 
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Figur 4. Diagrammet visar samtliga stresshanteringsvariabler och dess poängspridning i 

den lågaktiva gruppen i medelvärde. * visar vilka variabler som är statistiskt signifikanta i 

regressionsanalysen av samtliga stresshanteringsvariabler i den lågaktiva gruppen. 

Signifikans nivå p<0,05 
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att de använder någon av dessa stresshanteringsstrateger också angett att de upplever mer 

stress. 

3.2 Resultat för högaktiv grupp 

Resultatet av regressionsanalysen för den högaktiva gruppen då båda oberoende variabler 

inkluderas visar analysen en förklaringskraft på R=0,640 samt signifikans (p<0,001). Denna 

analys visar ett negativt samband mellan sammanlagd stresshantering (β 0,637 p<0,001) och 

sammanlagd upplevd stress. Analysen fann inga signifikanta samband mellan sammanlagd 

fysisk aktivitet och upplevd stress.  

 

3.2.1 Samband mellan upplevd stress, fysisk aktivitet och 

stresshantering för den högaktiva gruppen 

När samtliga stresshanteringsvariabler i enkäten (bortsett från den sammanlagda 

stresshanteringen) inkluderas visar analysen en förklaringskraft på R=0,768 och signifikans 

(p<0,001). Signifikansen visades inom tre stresshanteringsstrategier: tidigare erfarenheter, 

förmåga att hantera problemet/stressen, fysisk aktivitet som stresshanteringsstrategi (se figur 

5 för samtliga stresshanteringsstrategier)  
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Figur 5. Diagrammet visar samtliga stresshanteringsvariabler och dess poängspridning i 

den högaktiva gruppen. * visar vilka variabler som är signifikanta i regressionsanalys med 

samtliga stresshanteringsstrategier som oberoende variabel. Signifikans nivå p<0,05 
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Den första stresshanteringsstrategin handlar om elevernas användning av tidigare erfarenheter 

för att hantera sin upplevda stress. Denna variabel har ett negativt samband till upplevd stress 

(β 0,353) (p=0,004). Stresshanteringsstrategin som handlar om elevernas önskan att kunna 

hantera problemet/stressen var också signifikant (p=0,042) och visar på ett negativt samband 

till upplevd stress (β 0,270). Den sista variabeln som handlar om att använda fysisk aktivitet 

som en stresshanteringsstrategi har ett negativt samband till upplevd stress (β 0,277) 

(p=0,015). Det innebär att de elever som angett att de använder stresshanteringsstrategin 

också angett att de upplever mer stress.   
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4. Diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka om det hos gymnasieelever fanns några samband 

mellan stresshantering samt fysisk aktivitet och upplevd stress. Diskussionen delas in i två̊ 

delar och startar med en resultatdiskussion vilken följs av en diskussion av studiens metod. 

4. 1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen förs utifrån studiens två grupper, den högaktiva gruppen och den 

lågaktiva gruppen samt avslutas i en jämförelse mellan gruppernas resultat. Analysen i 

studien har visat att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader mellan de två 

grupperna i varken upplevd stress eller stresshantering, däremot finns signifikanta skillnader 

mellan gupperna i fysisk aktivitetsnivå 

4.1.1 Den lågaktiva gruppen 

I studiens resultat framkommer att den lågaktiva gruppen uppvisar att positivt samband 

mellan fysisk aktivitet och upplevd stress (β -0,286 p=0,012), det innebär att de elever som 

angett att de är mer fysiskt aktiva också angett att de upplever mindre stress. Då denna grupp 

har en låg fysisk aktivitetsnivå stödjer resultatet inte studiens teoretiska ramverk som menar 

att en hög fysisk aktivitet leder till en minskad stress. Dock visar det sig att fysisk aktivitet i 

högre nivåer, trots att det är i en liten mängd leder till att dessa elever upplever mindre stress. 

Detta i linje med studiens teoretiska ramverk att fysisk aktivitet har en minskande effekt på 

stress. I studiens teoretiska ramverk beskrivs att stresshantering ger en minskad upplevd 

stress. Detta bekräftas inte i denna studies resultat då stresshantering har ett negativt samband 

till upplevd stress (β 0,613 p<0,001), alltså bidrar en ökad stresshantering till en ökad upplevd 

stress. Alltså upplever de elever som uppger att de använder stresshanteringsstrategier i en 

hög grad även en högre stress.  

I den lågaktiva gruppen var det några variabler som visade signifikanta samband till upplevd 

stress. Av variablerna inom fysisk aktivitet visade variabeln lågintensiv fysisk aktivitet på 

signifikans ((β -0,312, p=0,001). Resultatet visar att elever som uppger att de har en högre 

nivå av lågintensiv fysisk aktivitet också har en lägre upplevd stress. I tidigare forskning har 

visats att den fysiska aktivitetens intensitet verkar vara av vikt för effekt på både utbrändhet 

(Elliot et al. 2015) och på stress (Gerber et al. 2014) och att en högre intensitet skulle ha en 

minskad effekt på detta (Elliot et al. 2016; Gerber et al. 2014). Resultatet i denna studie talar 
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emot detta då högre nivåer av fysisk aktivitet på en låg intensitet även gav en lägre upplevd 

stress. 

Det framgår även i rekommendationerna för fysisk aktivitet att intensiteten bör vara av minst 

måttlig karaktär (FYSS 2015). I denna studie har de elever som angett att de är mer fysiskt 

aktiva också angett en minskad upplevd stress jämfört med de i samma grupp som är mindre 

fysiskt aktiva. Detta skulle kunna tala för att det inte är intensiteten på aktiviteten som är 

avgörande utan mängden. Dock talar detta även emot de rekommendationer som finns. Då 

liknande resultat inte hittades i den högaktiva gruppen skulle detta kunna peka på att fysisk 

visar ett samband till upplevd stress när man går från en obefintlig nivå till en låg nivå än när 

man ligger på en hög aktivitetsnivå och ökar den ytterligare. Resultatet går dock i linje med 

tidigare forskning som menar att fysisk aktivitet inte har någon effekt på stress eller till och 

med leder till ökad stress (Stults-Kolehmanen & Sinha 2013).  

Tidigare forskning av Sullivan (2010) visar att det finns tre kategorier av stresshantering vilka 

är inställning, undvikande faktorer samt socialt stöd. I denna studies resultat framkom att i 

den lågaktiva gruppen fanns signifikanta samband i kategorierna undvikande och socialt stöd 

till upplevd stress. Av dessa kategorier är det endast variabler inom undvikande som har 

signifikanta resultat och visar på positiva samband till upplevd stress. Detta skulle kunna 

tolkas som att fysisk aktivitet har en något större påverkan på upplevd stress i jämförelse med 

stresshanteringsstrategier. Granskas β-värden i studiens resultat kan tolkas att fysisk aktivitet 

har starkare samband till upplevd stress i jämförelse med stresshanteringsstrategierna. 

 

4.1.2 Den högaktiva gruppen 

I den högaktiva gruppen visar endast stresshantering på signifikant negativt samband (β 0,637 

p<0,001) till upplevd stress, vilket innebär att denna grupp inte bekräftar studiens teoretiska 

ramverk. Dock är det oklart om detta negativa samband beror på att denna grupp inte 

“behöver” effektivare stresshantering för att minska deras upplevda stress. Då resultatet inte 

skiljer sig från den lågaktiva gruppen skulle resultatet i denna studie kunna tolkas som att 

sambanden mellan fysisk aktivitet och stresshanteringsstrategier inte är beroende av mängden 

fysisk aktivitet då resultatet pekar åt samma håll i båda grupperna. 

Även tidigare studier påvisar att fysisk aktivitet i en högre mängd (om den är på en minst 
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måttlig intensitet) har en effekt på mental hälsa (FYSS 2015). De finns även tecken på att 

fysisk aktivitet på en högre intensitet har större effekter på symtom som stress (Gerber et al. 

2014) samt utbrändhet (Elliott et al. 2015). I denna studie framkom inga signifikanta samband 

mellan fysisk aktivitet och upplevd stress i denna grupp. Detta skulle kunna bero på att 

gruppen redan håller en hög aktivitetsnivå och använder fysisk aktivitet som 

stresshanteringsstrategi.  

I denna studie framgår i resultatet att de elever som ingår i den högaktiva gruppen uppvisar 

signifikanta samband mellan deras upplevda stress och stresshanteringsstrategier inom vissa 

variabler. Dessa variabler är: tidigare erfarenhet, förmåga att hantera problem samt fysisk 

aktivitet som stresshanteringsstrategi. Alla dessa variabler har ett statistiskt förutsett negativt 

samband till upplevd stress. Vad detta skulle kunna bero på kan diskuteras på olika sätt, det 

finns tidigare forskning som motsäger detta (Wijndael et al. 2007 & Delisle et al. 2010). 

Wijndael et al. (2007) menar att de med en effektivare stresshantering har ett signifikant 

samband till högre deltagande i idrott på fritiden. Detta skulle kunna tyda på att elever som 

har en hög fysisk aktivitet inte har samma behov av att använda sig av olika typer av 

stresshanteringsstrategier då de redan, kanske på grund av höga nivåer av fysisk aktivitet, har 

en lägre nivå av upplevd stress. Det skulle också kunna tolkas som att eleverna i denna grupp 

redan har en så pass effektiv stresshantering att en utveckling kanske skulle leda till minskad 

effektivitet och då ökad stress. Delisle et al. (2010) studie visar att det finns ett signifikant 

samband mellan höga nivåer av fysisk aktivitet och större användning av 

stresshanteringstekniker. Då skillnaden mellan de olika grupperna vad gäller sammanlagd 

stresshantering inte var signifikant talar detta emot att elever med högre nivåer av fysisk 

aktivitet skulle ha en större användning av stresshanteringsstrategier. Som resultatet visar 

finns ett negativt samband mellan upplevd stress och stresshantering vilket även detta 

motsäger tidigare forskning om att elever med höga nivåer av fysisk aktivitet skulle använda 

stresshantering på ett effektivare sätt.  

En studie visar att det finns ett signifikant samband mellan höga nivåer av fysisk aktivitet på 

hög och måttlig intensitet och större användning av stresshanteringstekniker. (Delisle et al. 

2010). Andra studier menar att det finns ett samband mellan effektivare stresshantering och 

högt deltagande i idrott. Wijndael et al. (2007). Här pekar resultatet på att en ökning av 

stresshanteringsstrategier skulle leda till ökad stress i den högaktiva gruppen. Tidigare 

forskning menar att en av de möjliga orsakerna till att fysisk aktivitet har en effekt på stress 
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skulle kunna vara att man vid fysisk aktivitet distraheras (Jackson 2013). Detta kan vara en 

del i det negativa sambandet mellan upplevs stress och stresshantering. Resultatet i denna 

studie tyder på att fysisk aktivitet som stresshanteringsstrategi har ett positivt samband till 

upplevd stress. Fysisk aktivitet kan alltså ses som en effektiv stresshanteringsstrategi och en 

orsak till detta samband är dess funktion som distraherande aktivitet.  

Tidigare forskning av Sullivan (2010) visar på tre kategorier av stresshantering, dessa är 

inställning, undvikande faktorer samt socialt stöd. I den högaktiva gruppen framkom 

signifikans i kategorierna inställning och undvikande beteende. Dock visar resultatet negativa 

samband till upplevd stress. Granskas β- värdena visar även denna grupp att stresshanteringen 

har en effekt av att öka den upplevda stressen.  

 

4.1.3 Jämförelse av grupperna 

I denna studie utgår den fysiska aktiviteten från de rekommendationer som finns. Dessa 

rekommendationer menar att fysisk aktivitet för ungdomar bör utföras på antingen måttlig 

eller hög intensitet (FYSS 2015). I forskningsläget framgår att fysisk aktivitet med en hög 

intensitet ger samma, om inte större, effekter kopplade till fysisk och mental hälsa i 

jämförelse med fysisk aktivitet på måttlig och låg intensitet.(Gerber et al 2014; Elliot et al 

2015) Det har även framkommit i dessa studier att ungdomar som rapporterar att de kommer 

upp i rekommendationerna för fysisk aktivitet på högintensiv nivå även rapporterar bättre 

mental hälsa jämfört med de som inte var fysisk aktiva på högintensiv nivå (Elliot et al. 2015; 

Gerber et al. 2014). Resultatet i denna studie uppvisar ett samband mellan fysisk aktivitet och 

upplevd stress i den lågaktiva gruppen. Denna typ av signifikanta samband ses inte för den 

högaktiva gruppen. I denna studie är deltagarna i den högaktiva gruppen fysiskt aktiva både 

på en högre volym och på en högre intensitet jämfört med de i den lågaktiva gruppen Detta 

gör att resultatet inte kan klargöra om det är den fysiska aktivitetens volym eller dess 

intensitet som leder till dessa resultat. Ser man detta utifrån Delisles et al. (2010) perspektiv är 

det just volym och inte intensitet som har störst betydelse för användning av 

stresshanteringstekniker.  

I en litteraturöversikt av fysisk aktivitet och stress framkommer att tidigare forskning visar på 

att de som tränar i mindre utsträckning lider av depression, ångest, utmattning och kognitiva 

försämringar. Däremot finns det stöd för att stress är ett stort hinder för att uppnå hälsosamma 
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nivåer av fysisk aktivitet. Stress har effekten att minska fysiska funktionen över tid samtidigt 

som minskad fysisk aktivitet och träning samt ökat stillasittande försämrar hälsan. (Stults-

Kolehmanen & Sinha 2013). Med detta som utgångspunkt kan det diskuteras om den låga 

fysiska aktivitetsnivån orsakar stress eller om den högre stressnivån som leder till den låga 

fysiska aktivitetsnivån. Men med studiens teoretiska ramverk som grund i kan det ses som att 

den fysiska aktivitetsnivån är det som uppvisar ett samband till stress och inte tvärtom. I 

enlighet med detta visar denna studies resultat tecken på att deltagare i den lågaktiva gruppen 

med ökad fysisk aktivitet skulle kunna nå minskad stress. Värt att upprepa är att det inte finns 

några signifikanta skillnader mellan de olika grupperna vad gäller stresshantering och upplevd 

stress. Dock har analyser i denna studie inte utförts för att undersöka om elevers stressnivå har 

en påverkan på deras fysiska aktivitetsnivå. Då denna studie inte syftar till att undersöka detta 

går det inte att göra några uttalanden kring vilken påverkan stress har på den fysiska 

aktivitetsnivån. Dock går inte heller att utesluta att så skulle kunna vara fallet då tidigare 

forskning visat på den typen av resultat (Stults- Kolehmanen & Sinha 2013). Tolkas detta 

utifrån studiens teoretiska ramverk är det fysisk aktivitet, den oberoende variabeln, som 

påverkar stress och inte tvärtom.  

 

4.2 Metoddiskussion  

I denna del kommer diskussionen föras kring studiens val av metod, studiens validitet och 

reliabilitet, statistiska analysmetoder. Diskussionerna har sin utgångspunkt i studiens teori 

samt tidigare forskning på området. I denna studie valdes att göra en kvantitativ undersökning 

då syftet var att beskriva samband mellan upplevd stress, fysisk aktivitet och 

stresshanteringen hos gymnasieelever. När syftet är att beskriva samt undersöka en större 

population är en kvantitativ metod passande. En undersökning med liknande syfte går även att 

göra med kvalitativ design men då med fokus på att förstå och tolka vilket inte var fallet i 

denna studie. 

 

I denna studie används enkäter som är väl grundade i tidigare forskning samt studiens teori 

(Ollefors & Andersson 2007). Detta ger en ökad validitet då skattningar som tidigare prövats 

och jämförts med andra metoder ger en valid uppskattning av de som deltar. Ett tecken på att 

enkäten var grundligt utformad var att det under undersökningen inte uppstod någon stor 

mängd frågor från deltagarna. En viktig del i detta var en noggrann utförd pilotstudie där alla 
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som deltog gav kommentarer som togs hänsyn till och förändrade enkäten för att göra den 

mer lättförståelig. Då enkäten var uppdelad i tre delar med tydliga introduktioner till varje del 

och begrepp definierades leder även detta till en ökad validitet. Dessvärre går det inte att veta 

hur väl dessa instruktioner mottagits av eleverna, det enda som går att uttala sig om är antalet 

frågor som uppstod samt bortfallet. Ett problem med enkäter är att man inte kan kontrollera 

hur sanningsenligt deltagaren svarar. Uppskattningar kan innehålla felmarginaler som att 

exempelvis inte vara medveten om hur fysiskt aktiv man är. 

 

För studiens syfte valdes en analysmetod som är etablerad och beprövad för att undersöka 

effekter mellan olika variabler. Den valda analysmetoden utvärderades med hjälp av R värde 

och signifikans vilket gör att metodens lämplighet fastställs. Det som kan påverka analysen är 

data och val av variabler. Valet av variabler var grundat i studiens teoretiska ramverk där den 

beroende variabeln är sammanlagd stress och de oberoende variablerna är fysisk aktivitet och 

stresshantering. Författarna är inte vana vid statistik vilket kan påverka tolkning av resultat, 

dock genomfördes denna del med extra försiktighet och med hjälp från experter inom området 

samt litteratur för att kunna genomföras korrekt. Med utgångspunkt i studiens teoretiska 

ramverk valdes vilka variabler som gjordes till beroende och oberoende.  

 

Det finns risker med att göra ett bekvämlighetsurval, en risk kan vara representativiteten. I 

denna studie är urvalet representativt för studiens syfte genom att eleverna går på gymnasiet 

och läser idrott och hälsa 1, dock är urvalet inte representativt i den aspekten att de endast 

representerar en liten del av populationen. Vad gäller både urval och bortfall finns en 

svårighet att bedöma om olikheterna bland eleverna handlar om de oberoende variablerna, 

som är fysisk aktivitet och stresshantering, eller om de handlar om andra skillnader såsom 

exempelvis mognad eller tidigare erfarenheter (Hassmén & Hassmén 2008, s. 137). Som 

nämnts i metoddelen gjordes ett aktivt val att plocka bort alla bakgrundsfaktorer utom årskurs 

för att inte lägga större fokus på dessa faktorer. Därför kan det bli svårt att dra slutsatser om 

kausalitet kring validiteten eftersom orsaken till denna skillnad är oklar, här skulle man kunna 

avgränsa urvalet ytterligare för att kontrollera gruppen ännu mer och undvika detta problem 

och stärka validiteten inom urval och bortfall, dock skulle det inte finnas resurser till detta i 

form av tid och kontakter. 
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I denna studie har valet gjorts att ta med de enkäter där eleverna svarat på någon av frågorna 

kring fysisk aktivitetsnivå. Var svaret “vet ej/inte säker” på alla tre frågor räknades enkäten 

som bortfall. De elever som svarat vet inte på 1 eller 2 av dessa frågor plockades med i 

analysen. Detta kan ha påverkat analysen då deltagarnas aktivitetsnivå kan ha skattats lägre än 

vad den egentligen är. Samma gäller generellt för enkäten då uppskattningar sällan blir 

korrekta och det kan finnas stora felvärden i de uppskattningar som eleverna gör. Detta hade 

kunnat undvikas genom att göra aktivitetsmätningar med exempelvis accelerometer vilket 

valdes bort pga. brist på resurser. Den typ av enkät och frågorna som behandlade fysiska 

aktivitet i enkäten var från en redan befintlig skala vars validitet testats i studier och visats 

god i förhållande till andra former av självrapporterad fysisk aktivitet (Craig et al. 2003). 

Denna typ av felmarginaler finns även i de andra delarna av enkäten men inte på samma sätt 

då dessa delar inte handlar om att komma ihåg något som deltagaren gjort och räkna ihop 

detta utan snarare skriva i vilken grad de upplever stress samt använder sig av stresshantering. 

Data delades in i två grupper, detta i enlighet med studiens teoretiska ramverk om fysisk 

aktivitetsnivå och dess intensitet samt att stresshantering har en effekt på upplevd stress. 

Dessa grupper fick benämningen låg- respektive högaktiva. Diskussioner fördes kring hur 

uppdelningen i grupper skulle utföras och beslutades att utgå från den forskning som grundat 

studiens teori. Indelningen baserades alltså på de allmänna rekommendationerna för fysisk 

aktivitet, eftersom enkäten var indelad utifrån samma rekommendationer blev det relativt 

enkelt att dela in deltagarna två grupper. En grupp med måttlig aktivitet skapades först men de 

var mindre än 10 i denna grupp, därför valdes de att placeras i låg- eller hög aktiv grupperna. 

Med utgångspunkt i detta kan diskuteras huruvida de grupper som deltagarna delats in i 

faktiskt representerar den fysiska aktivitetsnivå som stämmer med verkligen.    

 

I gruppen med hög fysisk aktivitetsnivå finns ett fåtal enkätsvar som sticker ut med en 

markant högre mängd fysisk aktivitet i jämförelse med andra elever. Dessa enkäter har 

studerats ett flertal gånger för att undersöka om dessa elever missförstått enkätens frågor eller 

tolkat frågorna på andra sätt. Då det i dessa enkäter inte kan ses någon felkälla tas de med i 

undersökningen. Dock hade analyserna kunnat se annorlunda ut om dessa enkäter räknats 

bort.  

 

Vad gäller studiens externa validitet är generaliserbarhet ett nyckelord, alltså om man kan dra 

generella slutsatser från studiens resultat. Funktionalitet är ett begrepp som påverkar 
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generaliserbarheten, om enkätens påstående och situationer går att applicera i verkligheten. 

Här har många försiktighetsåtgärder gjorts för att den skulle bli så funktionell som möjligt, 

pilotstudien samt den tydliga grunden i tidigare forskning vid utformningen av enkäten är två 

stora delar. Trots försiktighetsåtgärder kan det inte fastställas att det är applicerbart i 

verkligheten eftersom det inte finns någon information om vad eleverna tänker. En större 

komponent i fråga om generaliserbarhet är den strukturella komponenten, som handlar om 

urvalet och om det är representativt för målpopulationen. Som nämnts tidigare i detta avsnitt 

är målpopulationen väldigt stor och inbegriper alla gymnasieelever som läser idrott och hälsa 

1 i Sverige. Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån denna studie, eftersom 

urvalet endast representerar en liten del av målpopulationen. Hade valet gjorts att exempelvis 

avgränsa urvalet till en specifik kommun i Stockholm och undersökt denna grupp hade det 

möjligtvis funnits underlag till att generalisera utifrån målpopulationen i just denna 

kommun.      

 

I denna studie valdes att ta kontakt med rektorer samt ansvariga lärare för att få godkännande 

att utföra studien. Eleverna är alla över 16 år och får enligt rådande forskningsetiska principer 

själva besluta kring sitt deltagande. Dock säger principerna att föräldrar till elever under 18 år 

bör informeras kring studien. Då syftet i denna studie inte är uppenbart känsligt samt att tid att 

informera föräldrar inte fanns togs beslutet att kontakt med rektor räckte. Dessvärre är det 

svårt att veta om eleverna upplever syftet som känsligt i olika aspekter. Därför var detta med i 

åtanke vid utlämningen av enkäten och tydlighet fördes kring det frivilliga deltagandet. 

Föräldrarna fick ingen information men hänsyn har tagits till denna aspekt då vi tagit in 

utomstående parter, såsom rektor, handledare och ansvariga lärare, och inte fått reaktioner på 

studiens syfte som känsligt samt fått ett klart godkännande från samtliga parter. Under de 

tillfällen då enkäterna besvarades fick deltagarna information kring samtliga forskningsetiska 

regler, detta både skriftligt och muntligt för att öka möjligheten för eleverna att frivilligt delta. 
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5. Slutsats 

Som tidigare nämnts kan inga generella slutsatser dras då urvalet i denna studie endast 

representerar en liten del av målpopulationen. Resultatet visar ett samband mellan upplevd 

stress, fysisk aktivitet och sammanlagd stresshantering i den lågaktiva gruppen. I den 

högaktiva gruppen visar resultatet endast signifikanta samband mellan upplevd stress och 

sammanlagd stresshantering. Dessa resultat är dock endast giltiga för denna population och 

kan inte generaliseras för elever eller befolkning i allmänhet. De visar även att det endast är 

variabler inom distraherande aktiviteter som visar ett samband till upplevd stress i den 

lågaktiva gruppen. Övriga signifikanta stresshanteringsstrategier har ett positivt samband till 

upplevd stress. Vad gäller den högaktiva gruppen är det även där variabler inom distraherande 

aktiviteter såsom fysiska aktiviteter som har ett negativt samband till upplevd stress. Om det 

är hög stress som ger låg aktivitetsnivå eller låg aktivitetsnivå som leder till stress går utifrån 

detta resultat inte att uttala sig om. I framtida forskning vore av intresse att undersöka just 

detta. Vidare finns även svårigheter i att bestämma om ökningen av fysisk aktivitet är i 

intensitet eller i mängd. Det enda som går att konstatera är att ökad fysisk aktivitet minskar 

upplevd stress samt stresshantering. Dessa resultat presenteras utifrån den lågaktiva gruppen. 

En ytterligare intressant del att forska vidare på är ämnet idrott och hälsas påverkan på stress 

och stresshantering bland ungdomar samt att undersöka de olika aktiviteternas påverkan mer 

ingående. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med denna studie är att undersöka om fysisk aktivitet och stresshantering har någon 

effekt på gymnasieelevers upplevda stress. 

 

Påverkas elevers upplevda stress av en ökad stresshantering? 

Påverkas elevers upplevda stress av en ökad fysisk aktivitet?  

Finns skillnader i effekten av fysisk aktivitet och stresshantering på upplevd stress mellan 

elever med hög respektive låg aktivitetsnivå? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Stress, physical stress, elite athletes, school, high school, stress coping, physical activity, 

physical activity levels, coping, coping strategy, students, aerobic, fitness, aerobic exercise, 

perceived stress, perceived stress scale, stress management, perceived stress scale, exercise, 

total stress, effect, intensity, adolescents, stressors, mental health, mental stress, psychological 

stress, frequency, physical activity questionnaire. 

 

 

Var har du sökt? 

SportDiscus, PubMed, Google Schoolar, GIH:s bibliotekskatalog 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

SportDiscus: Stress and Coping and Students High school  

SportDiscus: Stress coping and Elite athletes and School 

SportDiscus: Psychological stress and elite Athletes and Students   

SportDiscus: Mental stress and Elite athletes and School 

SportDiscus: Aerobic and Exercise and Total stress 

SportDiscus: Aerobic exercise and Effect and Stress management 

SportDiscus: Physical activity intensity and Stress and Students 



 

SportDiscus: Physical activity and Stress and Adolescents  

SportDiscus: Aerobic exercise and Stressors 

Pubmed: Physical activity and Exercise and Stress 

SportDiscus: Physical activity frequency and Stress and Adolescents and School 

 

Kommentarer 

Svårigheten har varit att hitta relevant data till just denna studies syfte och frågeställningar 

då stress och fysisk aktivitet är ett väl undersökt område, det var alltså svårt att avgränsa 

datasökningen. Det som gjordes var att kolla på de artiklar som var relevanta och sedan gå 

vidare genom att kolla de artiklarnas referenser för att få sökningen så specifik som möjligt 

vilket gav flera artiklar använda i denna studie. Även artiklar som var relaterade till de 

artiklar som olika sökningar genomsöktes för relevant forskning vilket även gav resultat. Då 

det sökningar ofta gav ett stort antal träffar begränsades sökningar till resultat från de 10 

senaste åren vid sökning i databaser för artiklar, däremot sattes inga sådana begränsningar 

vid sökning i exempelvis bibliotekskataloger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

  
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete i idrott och hälsa på Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. Syftet med studien är att undersöka elevers aktivitetsnivå och dess påverkan på 

upplevd stress och stresshantering, detta genomförs med hjälp av enkäter. Vi skulle uppskatta om 

ni kan hjälpa oss genom att besvara den här enkäten.  

 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när du vill avbryta ditt deltagande eller 

hoppa över frågor du inte vill besvara. Undersökningen följer principen för konfidentialitet. Det 

innebär att deltagare i undersökningen kommer att avidentifieras. Vi som utför studien har 

tystnadsplikt vilket betyder att det endast är vi som utför studien som hanterar enkäterna och dess 

resultat. Data insamlad i studien kommer endast användas i denna undersöknings syfte och efter 

detta förstöras. Genom att svara på denna enkät samtycker du ditt deltagande i undersökningen.  

 

Tack för att du vill hjälpa oss! 

 

 

 

 

 

 

Johanna Vikström    Mathilda Sandberg 

     

 

 

 

 



 

 

Årskurs: ____________________  

 

Del 1 

Fysisk aktivitetsnivå delas in i låg, måttlig och hög intensitet som innebär följande:  

 Låg intensitet: aktivitet som inte märkbart påverkar din puls eller andning, till exempel att 

promenera till jobb/skola eller utföra hushållssysslor.  

 Måttlig intensitet: aktivitet där pulsen stiger och andningen ökar något, exempelvis att bära lätta 

vikter eller cykla i ett lägre tempo.  

 Hög intensitet: aktiviteter som höjer puls och andning markant, till exempel styrketräning, 

föreningsidrott eller löpning.  

Fyll i följande frågor nedan, kryssa endast i ett svar/fråga (OBS! för att den fysiska aktiviteten ska räknas 

ska den ha utförts i minst 10 minuter i sträck).  

 

1. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar utförde du fysisk aktivitet på en nivå av låg intensitet? 

 

_____ dagar  Vet inte/inte säker 

 

 

2. Under en av dessa dagar, hur mycket tid använde du åt den fysiska aktiviteten?  

 

_____ timmar om dagen  _____ minuter om dagen  Vet inte/ inte säker 

  

 

3. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar utförde du fysisk aktivitet på en nivå av måttlig 

intensitet?  

 

_____ dagar   Vet inte/inte säker 

 

 

4. Under en av dessa dagar, hur mycket tid använde du åt den fysiska aktiviteten?  

 

_____ timmar om dagen  _____ minuter om dagen  Vet inte/ inte säker 

 

 

5. Under de senaste 7 dagarna, hur många dagar utförde du fysisk aktivitet på en nivå av hög intensitet?  



 

 

_____ dagar   Vet inte/inte säker 

 

 

6. Under en av dessa dagar, hur mycket tid använde du åt den fysiska aktiviteten?  

 

____ timmar per dag ____ minuter per dag Vet inte/inte säker 

  

 

 

 

Del 2 

 

Stress kan beskrivas som en högre belastning än vad individen kan hantera på grund av olika anledningar. 

Ett exempel kan vara att du upplever skolarbetet tar mer tid än den tid du har tillgång till vilket leder till 

en upplevelse av stress. Nedan finns sex olika områden i vardagen som kan leda till stress, varje område 

har specifika situationer där du kan skatta till vilken grad du upplever just denna situation stressande. 

Kryssa endast i en ruta för varje situation.     

 

1. Till vilken grad upplever du att följande alternativ av arbetsbelastning i skolan bidrar till din upplevda 

stressnivå? 

   Inte alls Mycket  Låg grad Hög grad  Mycket  

låg grad   hög grad 

 

Provsituationer  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

     

Många uppgifter samtidigt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 

Oförberett prov  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Muntliga redovisningar ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 

 



 

 

2. Till vilken grad upplever du följande alternativ på psykosociala problem i skolans miljö bidrar till din 

upplevda stressnivå?  

Inte alls Mycket  Låg grad Hög grad  Mycket  

låg grad   hög grad 

 

Krav från andra    

(lärare, föräldrar)   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Krav från dig själv ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  

Struktur på schema ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Prestation och konkurrens  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(mellan dig och andra elever) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Till vilken grad upplever du följande alternativ på osäkerhet/låg självkänsla i skolan bidrar till din 

upplevda stressnivå?  

Inte alls Mycket  Låg grad Hög grad  Mycket  

låg grad   hög grad 

 

Brist på självförtroende ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Ensamhetskänslor  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Identitetssökande  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 

 

Är självkritisk   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

4. Till vilken grad upplever du följande alternativ kring relationer bidrar till din upplevda stressnivå?  

 

Inte alls Mycket  Låg grad Hög grad  Mycket  

låg grad   hög grad 

 

Familjerelationer  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

  

Sjukdom hos någon närstående☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Förhållande  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

  

5. Till vilken grad upplever du följande alternativ kring krav att leva upp till i skola bidrar till din 

upplevda stressnivå? 

Inte alls Mycket  Låg grad Hög grad  Mycket  

låg grad   hög grad 

 

Betygsstress   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Upplever missnöje 

/hög ambition i skolprestation  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Lärares betygssättning ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

 



 

6. Till vilken grad upplever du följande alternativ kring problem i den fysiska omgivningen  

i skolan bidrar till din upplevda stressnivå? 

 

Inte alls Mycket  Låg grad Hög grad  Mycket  

låg grad   hög grad 

 

 

Dålig klassrumsmiljö ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dålig fritidsmiljö  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dålig miljö i samband  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

med måltider 

 

 

 

 

Del 3 

 

Nedan finns tre olika områden med olika typer av tillvägagångssätt för att hantera stress. Kryssa i vilken 

grad du använder just denna strategi för att hantera den upplevda stressen. Kryssa i endast en ruta för 

varje situation. 

    

 

1. Till vilken grad använder du dig av nedanstående alternativ kring din inställning för att hantera din 

upplevda stress? 

Inte alls  Sällan Ibland Ofta Alltid 

Försöka hålla sig lugn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Försöker ta kontroll över  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

problemet (leta lösningar) 

 

Förlita dig på tidigare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

erfarenheter för att  



 

lösa problemet 

 

Utövar fysisk   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

aktivitet/träning 

 

Justerar dina   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

prioriteringar 

 

 

 

 

2. Till vilken grad använder du dig av nedanstående alternativ av undvikande faktorer för att hantera din 

upplevda stress? 

Inte alls  Sällan Ibland Ofta Alltid 

 

Lämnar problemet  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

helt och hållet 

 

Önskar du hade förmågan   ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

att hantera problemet 

 

Ignorerar problemet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Deltar i aktiviteter  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

för att distraheras 

 

Klandrar andra eller  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dig själv för problemet 

 

 

 

 



 

 

3. Till vilken grad använder du dig av nedanstående alternativ kring socialt stöd för att hantera din 

upplevda stress? 

Inte alls  Sällan Ibland Ofta Alltid 

Pratar med vänner/lärare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

/familj för känslomässigt stöd 

 

Pratar med vänner/lärare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

/familj för rådgivning  

 

Pratar inte med någon  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

om problemet 

 

Uttrycker dina känslor  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

för någon (t.ex. att gråta)   

 

Spenderar tid med  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

någon du bryr dig om



 

 


