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Introduktion 

 

 

Inom universitet och högskolemiljö är stress idag ett vanligt förekommande fenomen. Pressen 

och de ökande kraven, som följer den allt högre nivån på studierna, påverkar studenternas 

upplevda stress negativt. I en studie jämfördes studenters upplevda stress i hemmiljö kontra i 

universitetsmiljö. Studenter med hög upplevd stress kände sig mer stressade under sin tid på 

universitetet än i hemmamiljön. Däremot fanns det ingen skillnad i upplevd stress, mellan 

universitets- och hemmamiljö, hos de icke stressade (Myrtek, Weber, Brügner & Müller, 

1996). I Moulds (2003) undersökning om hur stress uttrycker sig bland high-school-studenter 

i USA, framgår att dessa tenderar att uppleva stress på liknande sätt oberoende av 

skolbakgrund. Detta tyder på att skolmiljön kan ses som en betydande stressor oavsett vilken 

typ av skola eleven gått på tidigare. 

 

Ungdomar som börjar studera vid universitet eller på högskola får mer frihet att kontrollera 

sin vardag och den egna livsstilen. Detta kan resultera i att de riskerar att exponeras för 

ohälsosamma levnadsvanor, t.ex. sämre sömn-, mat- och alkoholvanor, som eventuellt kan 

påverka deras hälsa negativt när de blir äldre (Von Ah, Ebert, Ngamvitroj, Park & Kang, 

2004). Studenter är utsatta för ständig ekonomisk press. Ekonomiska problem påverkar 

studenters hälsa negativt (Smith, 1995). 

 

Studiemedlet är lågt samtidigt som studenter ofta har dyrt boende och dyr litteratur att 

införskaffa. Detta leder i sin tur till att många tvingas jobba extra vid sidan av studierna, vilket 

i sig bidrar till en mer stressfull vardag. Många studier visar på de positiva effekter som fysisk 

aktivitet har för att förebygga stress eller för att bättre kunna hantera stress. Däribland de som 

visar på effekter i form av reducering av stressrelaterade symptom. Det är därför intressant att 

få mer kunskap om olika intensitet av fysisk aktivitet kan inverka på upplevd stress.  
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Bakgrund 

 

 

Fysisk aktivitet och motion 

Motion innebär att regelbunden kroppsrörelse vid särskilda tidpunkter, i särskilda lokaler på 

speciellt arrangerade platser eller i naturområden, som ligger utanför de platser och 

verksamhetsområden där vardagslivet levs. Fysisk aktivitet omfattar all form av kroppsligt 

arbete exempelvis trädgårdsarbete, hushållsarbete och promenader. Det är alltså inte enbart 

idrottsaktiviteter som är fysisk aktivitet (Engström & Redelius, 2002). 

 

Aerob- och anaerob träning 

Musklerna arbetar antingen aerobt, vilket innebär att muskeln syresätts under arbetet, eller 

anaerobt då muskeln arbetar utan syre. Det finns tre fysiologiska syften med aerob träning. 

Det första är att förbättra blodomloppets förmåga att transportera syre, så att en större del av 

den totala energifrigörelsen vid intensivt arbete kan ske vid aeroba processer. Det andra syftet 

är att förbättra musklernas förmåga att utnyttja det tillförda syret, samt att förbränna fett och 

därmed arbeta under längre tid. Det sista syftet med aerob träning är att förbättra kroppens 

förmåga att återhämta sig efter hårt arbete och därmed snabbare bli redo för en ny intensiv 

arbetsperiod. Vid anaerob träning förbättras kroppens förmåga att reagera snabbt och snabbt 

producera kraft vid maximalt arbete. Musklernas förmåga, att snabbt och fortlöpande skaffa 

sig energi vid hårt arbete ökar. Slutligen, i likhet med aerob träning, förbättras kroppens 

förmåga att återhämta sig efter hårt arbete (Michalsik & Bangsbo, 2004). 

 

Stress - fysisk aktivitet 

Enligt Sharrer och Ryan-Wenger (2002) var följande symptom och tecken identifierade hos 

stressade skolungdomar. Kognitiva/emotionella symptom och tecken var: ilska, oro, 

sorgsenhet, nervositet, rädsla, förvirring, koncentrationssvårigheter och skam. Vad beträffar 

fysiska symptom och tecken fann de: huvudvärk, magvärk, svettningar, hög puls, trötthet och 

hunger. 

 

Köseoglu, Akboyraz, Soyuer och Ersoy (2003) registrerade minskad huvudvärk hos personer 

med migränattacker bland dem som utövade fysiskt aktivitet. De fann även samband mellan 

fysisk aktivitet och ökad nivå beta-endorfiner hos samtliga patienter. Det samlade resultatet 
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visade på fördelarna av fysiskt aktivitet vid migrän och styrker teorin om betaendorfiners 

positiva roll för att reducera migränattacker.  

 

Wijndaele et al. (2006) undersökte vilka faktorer som påverkar och är relaterade till stress. De 

påvisade att individer som kände sig stressade även upplevde oro, ångest och nervositet i 

större utsträckning än vad andra individer gjorde. De uppmärksammade även att personerna i 

gruppen ”stressade” till största del bestod av unga människor samt att de i genomsnitt 

motionerade 45 minuter mindre per vecka än den andra gruppen. I gruppen ”icke stressade” 

var majoriteten högutbildade. 

 

Det finns samband mellan stress och depression (Dahlin, Joneborg & Runeson, 2005). I en 

kohortstudie som sträckte sig över en 10-års period undersöktes fysisk aktivitet samt 

träningsrelaterad coping (förmåga att hantera stress) och dess effekt på kliniskt depressiva 

individer. Mätningar av upplevd stress gjordes under tre tillfällen. Stressorer som undersöktes 

i studien var exempelvis negativa händelser i livet (dödsfall inom familjen, illegala handlingar 

osv.), förekomst av sjukdomstillstånd (diabetes, astma, ryggproblem osv.). Resultatet av 

studien visade att antalet deprimerade, till följd av sjukdomstillstånd, minskade med ökad 

grad av fysisk aktivitet. Vid negativa händelser i livet reducerade fysisk aktivitet den 

depression som uppstod till följd av händelsen. Även träningsrelaterad coping  hade liknande 

effekter, dock inte lika starka. Slutsats var bland annat att fysisk aktivitet är ett bra sätt att 

hantera stora livsstressorer (Harris, Cronkite & Moos, 2006). 

 

Edwards (2006) studerade samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och psykiskt 

välmående. Han menade att stress och dålig copingförmåga påverkade psykiskt välmående 

negativt. Ett samband påvisades mellan fysisk aktivitet och reduktion av stress. Han visade 

även att fysisk aktivitet ökar individens copingförmåga. I studien ökade 24 av 26 deltagande 

sitt upplevda psykiska välmående. De två som upplevde sänkt psykiskt välmående hade båda 

två upplevt personliga trauman under testperioden. Torsheim (2003) beskrev hur fysisk 

aktivitet fungerar som en buffert mellan relationen stress och hälsobesvär. Ett negativt linjärt 

samband påträffades mellan hälsobesvär och fysisk aktivitet. Torsheim fann även ett linjärt 

samband mellan skolrelaterad stress och hälsobesvär. Ju mer fysiskt aktiv en person var desto 

mer stod denne emot den skolrelaterade stressen som orsakade hälsobesvären.  
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Inför en undersökning delades de anställda på ett företag in i två grupper. Ingen av de 

anställda i de respektive grupperna var fysiskt aktiva innan undersökningens start. De 

anställda i den ena gruppen tränade med hög intensitet medan de andra instruerades att träna 

med låg intensitet. Under pågående undersökning mättes tre olika variabler; depression, 

ångest och stress. Resultatet visade att individerna i gruppen med högintensiv träning 

reducerade stressrelaterade symptom jämfört med individerna i den lågintensiva gruppen 

(Atlantis, Chow, Kirby & Singh, 2004). 

 

Det finns en skillnad i hur löpning utomhus och löpning på löparband påverkar individens 

psykiska hälsa. För att testa detta delades individer in i två grupper, varav en bestod av 

motionärer och den andra av tävlingslöpare. Det visade sig att motionärerna upplevde fler 

positiva emotioner och var mer avslappnade oavsett om de sprang utomhus eller om de sprang 

inomhus på löparband. Tävlingsidrottarna kände sig bara avslappnade efter löpning och 

saknade de positiva kroppsliga känslor som den andra gruppen upplevde. Vad beträffar 

upplevd stress kände personerna i motionsgruppen mindre stress oavsett om de sprungit 

utomhus eller inomhus på löparband. Personerna i tävlingsgruppen kände sig däremot mer 

stressade när de sprungit utomhus (Kerr et al., 2006). 

 

Kerr och Kuk (2001) undersökte snabba- och långsamma löpares upplevda stress före och 

efter löpning. Testen genomfördes i samband med ett 1,7 km och ett 5,0 km långt lopp, båda 

med hög- och låg intensitet. Resultatet visade att de snabba löparna upplevde en ökad stress 

efter 1,7 km på hög intensitet, men inte efter 5,0 km med hög intensitet. Detta lite udda 

resultat antogs bero på att de under det långa loppet använde enbart sitt aeroba system. Under 

det kortare loppet kan de dock ha passerat gränsen för det aeroba systemet och därmed även 

till stor del använt det anaeroba systemet. 

 

Stress - könsskillnader i fysisk aktivitet 

Några skillnader mellan män och kvinnor då det gällde deltagande i fysisk aktivitet var att 

män kände högre motivation då aktiviteten var, en utmaning, en tävling eller ett socialt 

samspel. Kvinnor hade däremot enbart högre motivation för fysisk aktivitet än män då det 

gällde viktkontroll. Män uppgav inte någon skillnad mellan träning i lag och träning 

individuellt då det gällde att använda fysisk aktivitet som copingstrategi. Detta till skillnad 

från kvinnor som ansåg individuell träning som den bästa copingstrategin mot stress. I frågan 
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om god hälsa associerade både kvinnor och män det med individuell träning, jämfört med 

sportaktiviteter som associerades med glädje, utmaning och tävling. Detta visade att 

sportaktiviteterna var förknippade med psykiska faktorer medan individuell träning var 

förknippat med hälsa och utseendemässiga faktorer (Kilpatrick, Hebert & Bartholomew, 

2005). 

Bothmer och Fridlund (2005) har bland studenter påvisat skillnader mellan kön vad beträffar 

intresse och motivation för att delta i hälsofrämjande aktiviteter och åtgärder. Kvinnliga 

studenter visade mer intresse för att förbättra sina kostvanor, vara mer fysiskt aktiva och utöva 

mer avslappning. De menade vidare att stress har negativ inverkan på hälsa för båda könen. 

Kvinnor uppgav dock i högre grad stressrelaterade symptom som huvudvärk, trötthet, ont i 

ryggen och nacken. Kvinnor som var mer engagerade i hälsoaktiviteter uppgav oftare att de 

led av huvudvärk, magvärk och stress. Detta förklarades genom att det stora engagemanget i 

sig ansågs vara en stressor då studenter lever i en tillvaro som redan upplevs som stressfull 

(Bothmer & Fridlund, 2005). En annan könsskillnad gällande coping var, enligt Lee och Loke 

(2005), att män tenderade att anse sig själva som bättre på att hantera stress. 

 

Att använda fysisk aktivitet som copingstrategi har visat sig mer effektivt för män med hög 

upplevd stress. Detta berodde på att män hade större situationsspecifikt självförtroende inom 

träning än kvinnor och därför kände sig mer tillfreds med fysisk aktivitet som copingstrategi. 

Unga män hade större förmåga att använda denna hanteringsform mot stress (Johnson-

Kozlow, Sallis & Calfas, 2004). 

 

Stress - sociala och ekonomiska aspekter 

Både studenter och lärare upplever hög stress i skolmiljön. Anledningar till stress hos lärare är 

bland annat arbetsrelaterad stress, oförmåga att planera sin tid samt låg disciplin och brist på 

motivation (Austin, Shah & Muncer, 2005). Detta är områden som även påverkar studenter i 

sin skolmiljö. Det undersöktes också vilka positiva alternativt negativa copingstrategier som 

användes. Positiva strategier är exempelvis att konfrontera problemet medan negativa 

strategier kan vara ett undvikande beteende som innebär att man flyr problematiken. 

Resultatet visade att lärare med låg upplevd stress i högre grad använde träning som 

copingstrategi jämfört med de med hög upplevd stress. Träning var den enda positiva strategi 

som visade skillnad av upplevd stress (Austin et al., 2005). 
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Den ekonomiska aspekten är känd som en stark stressor och har visat sig ha stor betydelse för 

psykisk ohälsa. Både den direkta ekonomiska situationen och den upplevda oron över att inte 

klara sig ekonomiskt. Aronsson, Dallner och Lindh (2000) fann förhöjd psykisk ohälsa i 

gruppen ”mycket fattiga” och ”fattiga” jämfört med normgruppen. De fann även samband 

mellan psykisk ohälsa och oro över den ekonomiska situationen. Kombinationen av ”mycket 

fattig” och ”oro över ekonomin” visade sig vara en 13-faldig förhöjd risk för ohälsa. En 

invändning mot att kombinera dessa två faktorer var dock att båda innehöll en orosdimension, 

vilket gav en hög korrelation. Ekonomisk påfrestning och ekonomiska skyldigheter hörde 

samman med osäkerhet och brist på kontroll över det egna livet (Aronsson et al., 2000).   

 

Edwards, Hershberger, Russell och Markert (2001) kom fram till att den sociala situationen är 

en faktor som påverkade hur stressad en person känner sig. En vardag med allt för många 

negativa sociala interaktioner påverkar den fysiska och psykiska hälsan negativt i och med att 

personens upplevda stress ökar. Kvinnorna rapporterade i större utsträckning negativa sociala 

interaktioner och upplevde således mer stress. Däremot fanns inga samband då det gällde 

positiva sociala interaktioner och upplevd god hälsa. 

 

Huruvida en person uppfattar en utmaning som antingen stressfull eller stimulerande beror till 

stor del på dennes upplevelse av utmaningen. Giacobbi, Tuccitto och Frye (2006) fann att det 

inte var själva träningen som var associerad med en sänkt stressnivå bland studenter, utan det 

sociala samspel som skedde under träningen. Träningen ansågs som ett avbrott från stressfulla 

omständigheter och miljöer. Om en omständighet ansågs vara mycket stressfull kunde 

träningen bidra till en ökad stressnivå då studenterna kände att tiden inte räckte till. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka studenters upplevda stress i relation till fysisk aktivitet.   

� Finns det någon relation mellan upplevd stress och fysisk aktivitet? 

� Finns det skillnad i hur upplevd stress påverkas av aerob- respektive anaerob träning? 

� Är upplevd stress relaterat till upplevelsen av träningen? 

� Finns det någon skillnad i hur män och kvinnors upplevda stress påverkas av fysisk 

aktivitet? 
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Metod 

 

 

Forskningsansats och urval 

Studien var kvantitativ och urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval på 190 studenter på en 

högskola i södra Sverige. Enkäter delades ut till studenter i tre utvalda klasser i samband med 

föreläsning. Bortfallet var på fyra på grund av inkorrekt ifyllda enkäter. Det slutliga antalet 

blev 186 studenter, 80 män och 106 kvinnor (43 procent män, 57 procent kvinnor). 

 

Instrument  

Enkäten bestod av två delar. En del som mätte graden av stressymptom och en del som mätte 

träningsform, -frekvens och -intensitet. Till den första delen som behandlade fysisk aktivitet, 

gjordes egna frågor då ingen lämplig befintlig enkät stod att finna. Utifrån dessa frågor kunde 

sedan svarande delas in i olika grupper som sedan jämfördes. De som svarade att de tränade 

minst två gånger i veckan samt svarade att de ansåg sin träning vara minst 

”medelansträngande” hamnade i gruppen ”fysiskt aktiva”. Resten hamnade i gruppen ”fysiskt 

inaktiva”. Personerna i den fysiskt aktiva gruppen delades sedan in efter vilken form av 

träning de huvudsakligen ägnade sig åt. De delades in i grupperna; ”tonvikt på aerob träning”, 

”lika mycket aerob som anaerob träning” och ”tonvikt på anaerob träning”. Det frågades även 

efter upplevelsen av träningen både innan och efter träningen.  

 

Den del som mätte stress var i sin tur uppdelad i ”stress i skolan” och ”generella 

stressymptom”. Dessa frågor var tagna från två olika validerade enkäter (FSF metod). 

Frågorna var inte utvalda en och en utan tagna tillsammans i ett sammanhang för att försöka 

täcka av problemområdet. Instrumentet modifierades något för att bättre passa till syftet. 

Frågorna ändrades också för att göra enkäten mer lättförstålig, då enkäten innehöll 

”dubbelfrågor” och var otydlig. Frågorna kategoriserades så att frågor som behandlade 

liknande symptom och besvär hamnade i samma kategori. Det resulterade i kategorierna; 

positiv stress i skolan, negativ stress i skolan, besvär i hals och mage, sömnbesvär och 

trötthet, nervositet och oro, nedstämdhet, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter, irritation 

samt huvudvärk. 
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Analys 

För att analysera resultatet användes det statistiska analysprogrammet SPSS. Där testades till 

en början om det fanns någon skillnad i hur fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva upplevde stress. 

Vid analys av materialet användes ett ”test av två oberoende variabler”. För att sedan kunna 

analysera resultatet vidare, delades de fysiskt aktiva och inaktiva upp i två grupper för att 

kunna testa enbart den fysiskt aktiva gruppen. Inom den fysiskt aktiva gruppen undersöktes 

sedan vilken typ av träning (aerob, lika mycket, anaerob) som var starkast relaterat till 

upplevd stress. 

 

Etiska aspekter 

Vid insamlandet av data upplystes studenterna om att deltagandet var frivilligt och de 

informerades om studiens syfte. Enkäterna har behandlats konfidentiellt så att deltagarna inte 

kan identifieras. 

 

Resultat 

 

 

Huvudsyftet var att undersöka relationen mellan stress och fysisk aktivitet. Vid jämförelse av 

dessa variabler återfanns inga relationer dem emellan. Där påvisades heller inte någon relation 

mellan fysisk aktivitet och de olika symptomen på stress. 

 

Vid jämförelse mellan män och kvinnor kunde ingen skillnad, vad beträffar sambandet fysisk 

aktivitet och stress, påvisas. 

 

Vidare undersöktes eventuella skillnader mellan träningsformerna; ”aerob”, ”anaerob” och 

”de som tränade lika mycket”. Resultatet vid jämförelse mellan dem som tränade lika mycket 

aerob- som anaerob träning och de övriga fysiskt aktiva, påvisades inga samband. Däremot 

fanns vissa tendenser till relation mellan sömn/trötthet och fysiskt aktivitet med lika mycket 

tonvikt på aerob- som på anaerob träning (p=0,057). Personerna i gruppen ”lika mycket” 

upplevde mindre sömnbesvär och trötthet jämfört med övriga fysiskt aktiva (Tabell 1.1 och 

1.2).  
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För gruppen med tonvikt på anaerob träning återfanns ett samband (p=0,01) mellan svårighet 

att koncentrera sig och med den typ av träningsform de utövade. Det visade sig att gruppen 

”tonvikt anaerob” i större utsträckning upplevde svårigheter i att koncentrera sig. På liknande 

sätt tenderade individerna som mest tränade anaerobt att uppleva mer mag- och halsbesvär än 

de övriga fysiskt aktiva (p=0,063) (Tabell 2.1 och 2.2). 

 

Test av huruvida studenterna upplevde träningen som rolig relaterat till olika stressymptom 

visade att det fanns samband mellan positiv stress och upplevd rolig träning (p=0,038). Ju 

roligare träningen upplevdes, desto mer positiv stress upplevdes i skolan (Bilaga 1, tabell 4.1). 

Positiv stress i skolan (p<0,01), negativ stress i skolan (p<0,05), besvär i hals och mage 

(p<0,01), sömnbesvär och trötthet (p<0,01), nervositet och oro (p<0,01), 

koncentrationssvårigheter (p<0,05) och irritation (p<0,01) hade alla samband med upplevd 

ångest vid träning. Det fanns även en tendens till samband mellan upplevd ångest vid träning 

och nedstämdhet. (Bilaga 1, tabell 3.1). 
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Tabell 1.1. Gruppen ”lika mycket” (N = 49) upplevd stress i jämförelse med övriga fysiskt 

aktiva (N = 85)  

 Lika mycket N Mean Rank Sum of Ranks 

Pos stress i skolan Ja 49 70,87 3472,50 

  nej 85 65,56 5572,50 

  Total 134     

Neg. stress i skolan Ja 49 63,28 3100,50 

  nej 85 69,94 5944,50 

  Total 134     

Besvär i hals och 

mage 

Ja 
49 59,84 2932,00 

  nej 85 71,92 6113,00 

  Total 134     

Sömn och trötthet Ja 49 59,21 2901,50 

  nej 85 72,28 6143,50 

  Total 134     

Nervös och oro Ja 49 60,19 2949,50 

  nej 85 71,71 6095,50 

  Total 134     

Nedstämd Ja 49 62,71 3073,00 

  nej 85 70,26 5972,00 

  Total 134     

Hjärtklappning Ja 49 68,86 3374,00 

  nej 85 66,72 5671,00 

  Total 134     

Okoncentrerad Ja 49 64,18 3145,00 

  nej 85 69,41 5900,00 

  Total 134     

Huvudvärk Ja 49 60,38 2958,50 

  nej 85 71,61 6086,50 

  Total 134     

a  Fys.aktiv = Aktiva 

 

Tabell 1.2 

 

Test Statistics(a,b) 

 

Pos. stress i 

skolan 

Neg. stress i  

skolan 

Besvär i hals och 

mage 

Sömn och 

trötthet 

Mann-Whitney U 1917,500 1875,500 1707,000 1676,500 

Wilcoxon W 5572,500 3100,500 2932,000 2901,500 

Z -,766 -,960 -1,764 -1,900 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,444 ,337 ,078 ,057 
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Nervös och 

oro Nedstämd 

Hjärt-

klappning Okoncentrerad Huvudvärk 

1724,500 1848,000 2016,000 1920,000 1733,500 

2949,500 3073,000 5671,000 3145,000 2958,500 

-1,665 -1,196 -,392 -,828 -1,730 

,096 ,232 ,695 ,408 ,084 

a  Grouping Variable: Lika.mycket 

b  Fys.aktiv = Aktiva 

P-värde<0,05 

Tabell 2.1. Gruppen ”tonvikt anaerob” (N = 34) upplevda stress i jämförelse med övriga 

fysiskt aktiva (N = 100) 

 

 Ton. anaerob N Mean Rank Sum of Ranks 

Pos. stress i skolan Ja 34 58,07 1974,50 

  Nej 100 70,71 7070,50 

  Total 134     

Neg. stress.i skolan Ja 34 76,40 2597,50 

  Nej 100 64,48 6447,50 

  Total 134     

Besvär i hals och 

mage 

Ja 
34 78,00 2652,00 

  Nej 100 63,93 6393,00 

  Total 134     

Sömn och trötthet Ja 34 68,37 2324,50 

  Nej 100 67,21 6720,50 

  Total 134     

Nervös och oro Ja 34 75,35 2562,00 

  Nej 100 64,83 6483,00 

  Total 134     

Nedstämd Ja 34 74,44 2531,00 

  Nej 100 65,14 6514,00 

  Total 134     

Hjärtklappning Ja 34 70,47 2396,00 

  Nej 100 66,49 6649,00 

  Total 134     

Okoncentrerad Ja 34 80,93 2751,50 

  Nej 100 62,94 6293,50 

  Total 134     

Huvudvärk Ja 34 71,60 2434,50 

  Nej 100 66,11 6610,50 

  Total 134     

a  Fys.aktiv = Aktiva 
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Tabell 2.2 

 

Test Statistics(a,b) 

 

Pos. stress i 

skolan 

Neg. stress i 

skolan 

Besvär i hals och 

mage 

Sömn coh 

trötthet 

Mann-Whitney U 1379,500 1397,500 1343,000 1670,500 

Wilcoxon W 1974,500 6447,500 6393,000 6720,500 

Z -1,646 -1,553 -1,856 -,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,100 ,120 ,063 ,879 

 

Nervös och 

oro Nedstämd 

Hjärt-

klappning Okoncentrerad Huvudvärk 

1433,000 1464,000 1599,000 1243,500 1560,500 

6483,000 6514,000 6649,000 6293,500 6610,500 

-1,375 -1,332 -,659 -2,574 -,765 

,169 ,183 ,510 ,010 ,444 

a  Grouping Variable: Ton.anaerob 

b  Fys.aktiv = Aktiva 

P-värde<0,05 

 

Diskussion 

 

 

Metoddiskussion 

Ett problem med undersökningen kan ha varit att skalan i enkätfrågorna sträckte sig mellan 

två extremvärden, ”aldrig” och ”alltid”. Detta kan ha lett till att många svarade med de mindre 

extrema alternativen. Hade istället ”aldrig” kallats för ”mycket sällan” och ”alltid” för 

”mycket ofta” hade förmodligen fler samband påvisats. Detta hade då antagligen varit ett mer 

rättvisande resultat då väldigt få personer kan säga sig uppleva stressymptomen alltid eller 

aldrig. 

 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet var att undersökningen eventuellt omfattade 

för få personer. Först delades personerna in i fysikt aktiva och –inaktiva. Sedan delades de 

fysiskt aktiva in i grupperna; tonvikt aerob-, lika mycket och tonvikt anaerob träning, vilket 

ledde till att vissa grupper blev så små att det var svårt att påvisa några samband vid analysen 

av resultatet. 
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Vidare borde undersökningen eventuellt ha varit mer omfattande, vad gäller antalet frågor i 

enkäten, för att få ett bredare analysmaterial. Förmodligen hade en kohortstudie eller en fall- 

kontrollstudie varit att föredra. Detta var dock inte möjligt att genomföra då de tidsmässiga 

resurserna var för små. Tidsramen var även anledningen till att ett bekvämlighetsurval gjordes 

istället för ett slumpmässigt urval. I ett bekvämlighetsurval är risken för confounders större 

och detta kan ha påverkat resultatet. Exempel på det skulle kunna vara att många i samma 

klass har liknande träningsvanor eller om någon av klasserna hade tentaperiod skulle alla 

studenter i klassen vara utsatta för en tillfälligt högre stressnivå.  

 

Resultatets validitet borde vara acceptabel då enkäten mestadels bestod av frågor som 

kommer från redan validerade enkäter. Något som skulle kunna sänka validiteten var att 

enkäten kompletterades med några egna frågor. För att vara mer säkra på resultatets 

reliabilitet borde egentligen en pilotstudie ha genomförts.  

 

Det kan tänkas att det kan kännas besvärligt att fylla i enkäten då det skedde under ett 

föreläsningstillfälle med klasskamrater i närheten, vilket kan vara en utsatt situation. Detta var 

förhoppningsvis inget som påverkade resultatet, men kan ha medfört att vissa deltagare kände 

sig obekväma. 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet kunde inte några relationer mellan fysisk aktivitet och stress påvisas, detta trots att 

det finns starkt stöd i tidigare forskning. Bland annat fann Edwards (2006) att regelbunden 

fysisk aktivitet reducerade stress och förbättrade individers copingförmåga. Även Austin et al. 

(2005) menade att träning var det enda i deras studie som visade en minskad upplevd stress 

bland försökspersonerna. En av anledningarna till vårt resultat kan ha varit att personerna i 

undersökningen kan ha sett fysisk aktivitet som en stressor i sig. I och med att fysisk aktivitet 

kräver mycket tid kan det, i en students stressade vardag, ha gjort att studenten känt tidspress 

som upplevdes som stressande. Detta stöds även av Giacobbi et al. (2006) som menade att om 

en omständighet ansågs vara mycket stressfull kunde träningen bidra till en ökad stressnivå då 

studenterna kände att tiden inte räckte till. 

 

En annan faktor som kan ha bidragit till resultatet kan ha varit att personerna i studien tränar 

av stressande orsaker. Exempel på detta kan vara att vilja ha en attraktiv kropp eller att 
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träningen sker mot individens vilja. Kilpatrick et al. (2005) hävdade att många tränade enbart 

för att få en mer attraktiv kropp. 

 

Test avseende könsskillnader påvisade ingen skillnad i upplevd stress könen emellan. 

Tidigare forskning har varit motsägelsefull. Det finns forskning som har visat att män bättre 

använde fysisk aktivitet som copingstrategi (Johnson-Kozlow et al., 2004), men även 

forskning som har tagit upp att kvinnor i större utsträckning strävar efter att leva hälsosamt 

genom att förbättra sina kostvanor, öka sin fysiska aktivitet samt utöva avslappning oftare 

(Bothmer & Fridlund, 2005). Liksom tidigare forskning är resultatet av vår studie 

motsägelsefull och påvisar inte någon skillnad mellan könen. Om män är bättre på att använda 

sig av fysiskt aktivitet som copingstrategi behöver det inte betyda att de som grupp är mindre 

stressade än kvinnor. Det kan ju vara så att männen i undersökningen utsattes för fler 

stressorer men samtidigt var bättre på att hantera dem och därför uppgav samma stressnivå 

som kvinnorna. På samma sätt kan kvinnorna ha varit utsatta för fler stressorer men varit mer 

intresserade av att leva hälsosamt och på så sätt sänkt den upplevda stressen till männens nivå.  

 

Ett samband kunde dock belysas utifrån enkätstudien. De som tränade med tonvikt på anaerob 

träning hade i större utsträckning svårt att koncentrera sig. Det fanns även tendenser till att 

dessa personer uppgav sig ha mer besvär i hals och mage än de övriga fysiskt aktiva. Tidigare 

forskning visade att de som tränade anaerobt upplevde en högre stressnivå än de som tränade 

aerobt (Kerr & Kuk, 2001). Sharrer och Ryan-Wenger (2002) menade att 

koncentrationssvårigheter och magvärk var symptom på stress. Detta styrker trovärdigheten i 

vårt resultat.  

 

Tendenser till att träning av lika mycket aerob- som anaerob form gav mindre sömn- och 

trötthetsbesvär kunde påvisas vilket kan ha berott på att gruppen ”lika mycket” bestod av 

personer som tränade både aerobt och anaerobt. Att de tränade lika mycket av båda 

träningsformerna tydde på att deras träning var mer varierad, vilket kan ha medfört att de 

upplevde sin träning som roligare och därför kände högre motivation. 

 

I resultatet av denna studie påvisades starka samband mellan ångest vid träning och upplevd 

stress. Wijndaele et al. (2006) visade att de personer som upplevde stress även upplevde 

ångest i större utsträckning. Att resultatet stämde överens med tidigare forskning ökade 

reliabiliteten i vår studie. Att träna är mycket tidskrävande och kan medföra tidsbrist som i sig 
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kan vara ångestframkallande. Detta kan vara en förklaring till varför något samband mellan 

fysisk aktivitet och minskad upplevd stress inte kunde ses i denna studie. Om de fysiskt aktiva 

upplevt ångest i samband med sin träning kan detta ha lett till att fördelarna med fysisk 

aktivitet motverkats, vad beträffar stressreducering. 

 

Konklusion 

 

 

Resultatet av studien visade inga samband mellan fysisk aktivitet och minskad upplevd stress. 

De som tränade anaerobt i större utsträckning upplevde koncentrationssvårigheter samt 

tenderade till att besväras mer av mag- och halsproblem. Individerna i gruppen ”lika mycket” 

visade tendenser till mindre sömnbesvär. Studien visade även att ångest vid träning hade 

samband med de flesta av stressymptomen i enkäten. Arbetet visar att det inte bara är 

mängden träning och intensiteten av träningen som påverkar individens välbefinnande utan 

det är till stor del hur denne upplever sin träning.  

 

Implikation  

 

 

Förslag till fortsatt forskning inom området är att använda sig av ett säkrare instrument för att 

mäta stress. Den subjektiva upplevelsen av stress är svår att mäta och därför borde en 

medicinsk undersökning med validerade instrument och testmetoder göras för att fastställa hur 

stressad en individ är. Studien borde dessutom omfatta fler försökspersoner.  

 

Intressant vid fortsatta studier vore om dessa kunde inrikta sig mer mot upplevelse av träning 

eftersom detta har en stor inverkan på upplevelse av stress.  

  


