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Studenters förhållande till stress och 
fritidsaktiviteter1 

 
Jessica Hörnebrant 

 
Fysisk aktivitet har en positiv effekt på stressnivån för att 
den är belönande och för att stressen reduceras. För hög 
grad av stress har en negativ inverkan på organismen, 
både psykiskt och fysiskt. I en enkätundersökning på en 
högskola deltog 92 studenter, varav 54 kvinnor och 38 
män från olika program och kurser. Enkäten bestod av tre 
delar, första delen handlade om stressnivåer och typ A 
personlighet. Andra delen handlade om stämningslägen 
och den tredje om fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterna 
delades sedan in i fyra kategorier, socialt aktiv, socialt 
passiv, osocialt aktiv och osocial passiv. Inga differenser 
av kön eller ämnesval sågs på de mätta variablerna 
förutom att de kvinnliga studenterna upplevde mer stress 
än de manliga. Sambandet mellan aktivitet och stressnivå 
bekräftades delvis. 

 
Nyckelord: Stress, typ A, sinnesstämningar, aktivitet 

 
 

Students relationship to stress and leisure activities 
 

Jessica Hörnebrant 
 
 

Physical activity has a positive effect on stress because it 
rewards and decreases stress. Too much stress has a 
negative influence on the system, both physical and 
mental. 
In a questionnaire survey on a university college 92 
students participated, of which 54 were women and 38 
men, all from different programmes and courses. The 
questionnaire comprised three parts; the first part was 
about stress levels and type A personality. The second part 
was about mood and it third about leisure activities. The 
leisure activities were categorized into four categories, 
socially physical, socially not physical, unsocial physical 
and unsocial not physical. No discrepancy of sexes was 
seen on the measured variables except from that the 
female students experienced more stress than male. The 
relation between physical activity and stress level was 
partly confirmed. 
 

                                                 
1 Jag vill tacka min handledare Anna-Christina Blomqvist för all hjälp med denna uppsats. 
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Inledning 
 

Denna rapport handlar om stressens samband med sinnesstämningar, olika fritidsaktiviteter, 
typ A personlighet och genus bland studenter från olika institutioner på en högskola i norra 
Skåne.  Stress är en vanligt förekommande term i de flesta språk. Begreppet stress kan ha 
minst tre användningsområden (Chrousos & Gold, 1992); det stressande stimulit (stressorn), 
den direkta responsen (i reaktionen) och summaeffekten av dessa i ett långtidsperspektiv. I 
föreliggande studie, där deltagarna själva bedömt sina tillstånd förutsätts att bedömningarna 
närmast handlar om erfarna reaktioner och deras tolkning av vilken eller vilka stressorer som 
gäller för dem.  
 
I början av 1900-talet plockade Walter Cannon upp homeostasbegreppet igen efter 
Hippokrates grundtes och därefter Claude Bernards formulering om att allt måste upprätta en 
stabil inre miljö, vilket betyder att homeostas eftersträvas där  kroppens inre system hålls i 
balans. Han identifierade bland annat den ”flight-or-fight-reaktion” som är kroppens svar på 
hot. Dessutom påvisade han att denna reaktion, förutom att vara funktionell vid fara, också 
kan rubba kroppens homeostas (Chrousos & Gold, 1992).  
 
Fritidsaktiviteters förmåga att potentiellt öka välbefinnandet har stor betydelse för att 
motverka stress (Ho, 1996). Forskning tyder på att vuxnas mentala hälsa gynnas av 
fritidsaktiviteters stimulerande inverkan. Det har framkommit av flertalet studier att 
tillfredställelsen av fritidsaktiviteter har större betydelse för det mentala välbefinnandet än 
tillfredställelsen från jobb, familj, hälsa eller finansiella tillgångar (Ho, 1996). Somliga 
forskare antyder att för att få bort stressen ur det moderna livet så måste människor börja 
aktivera sig fysiskt så som genom aerobics, styrketräning eller dans etc. (Ho, 1996). 
 
När individer utsätts för många förändringar på för kort tid utsätts både kropp och själ för 
påfrestningar, då bildas oreda och stress (Somerfield & McCrae, 2000).   
 
För studenter är akademiska påfrestningar naturliga händelser i deras liv, speciellt under tider 
med examinationer, men då under relativt korta perioder. Somliga studenter ser på 
akademiska förväntningar som utmaningar medan andra upplever dem som hotfulla 
situationer och en del utvecklar psykologiska och fysiologiska symtom på påfrestningarna 
som ångest, nedstämdhet, överansträngning och rädsla (Sarid, Anson, Yaari & Margalith, 
2004).  
 
 
Inverkande faktorer på stress 
 
Faktorer som verkar påverka studenters stress kan vara både interna och externa. Interna kan 
vara personligheten och externa kan vara miljömässiga stressfaktorer. Överdriven stress bland 
studenter leder ofta till bland annat akademiska misslyckanden, arbetslöshet, hälsoproblem, 
minskad prestation och oavslutade kurser (Monk & Mahmood , 1999). Det är väl känt att det 
är unga studenter, speciellt de i senare tonåren och de i tjugoårsåldern som råkar värst ut för 
stressen. Detta har sina förklaringar i interna faktorer som ålder och biologiska orsaker och 
externa faktorer så som social klass (Iwasaki, 2006). En ny värld öppnar sig genom nytt sätt 
att studera och nytt sätt att leva. Även separationen från den familjära och stödjande miljön 
kan ge en negativ påverkan på individen. Prestationskrav från omgivningen i kombination 
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med universitetskulturen sätter studenter i en pressad situation där deras sårbarhet gör dem till 
kandidater för mentala hälsoproblem (Monk & Mahmood , 1999) och  även personligheten 
spelar en betydande roll för hur människor hanterar stressande situationer.  
 
En studie om socialt kapital och fysisk aktiv fritid gjordes i Malmö 1994 bland 5600 personer 
i åldrarna 20-80 år. Man fann då att låga nivåer av fysisk aktivitet associerades med låg 
inkomst, låg utbildning och låg socioekonomisk status. Interna hinder kunde vara brist på tid 
eller motivation. Externa hinder var brist på pengar, transport eller dåligt mående. De externa 
hindren förekom framför allt bland låginkomsttagare, lågutbildade och arbetslösa (Lindström, 
Moghaddassi & Merlo, 2003).  
 
Intensiv ängslighet hos studenter uppstår av akademiska förväntningar och prestationer, 
sociala faktorer så som interpersonella relationer. Stressfaktorerna kan vara många, bland 
annat finansiella, akademiska, sociala, miljömässiga och olika händelser i livet. Hur dessa 
stressfaktorer påverkar individen beror på olika saker, till exempel personligheten, emotionell 
stabilitet och olika mekanismer av coping (Monk & Mahmood , 1999).   
 
I Monk & Mahmood (1999) beskrivs hur ett problemfokuserat tankemönster kan motverka 
depressioner, ångesttillstånd och ilska. Genom att ändra kognitiva omstruktureringar av de 
negativa tankemönster människor har om sig själva eller händelser kan låg självkänsla, 
depressioner och ångest reduceras. När negativa tankemönster förekommer kan stress 
uppkomma för att det råder obalans mellan andras krav på individen och individens syn på sin 
egen förmåga att möta kraven. Det är inte det aktuella kravet som skapar obalansen, utan 
personens föreställningar. Inte heller är det den fysiska miljön eller stimuli som bestämmer 
den psykologiska responsen utan individers föreställningar av dessa stimuli (Monk & 
Mahmood , 1999). 
Faktorer associerade med motståndskraft mot stress kommer från flera områden, bland annat 
sociala, mentala och fysiologiska källor och är förväntade att ha en lindrande effekt på stress. 
Konceptet av fysisk träning har vuxit signifikant de senaste årtiondena (Ensel & Nan, 2004).  
 
Det finns en klar distinktion mellan sociala och psykologiska resurser. Sociala resurser finns i 
en individs sociala nätverk och de har två uttrycksformer: instrumentell och uttrycksfull. De 
innefattar båda socialt stöd. Psykologiska resurser är individens förmågor, så som självkänsla, 
skicklighet och personlig kompetens. Både sociala och psykologiska resurser har en viktig roll 
i processen mot livets stress, både direkt, indirekt och en lindrande effekt på stressen.  
 
 
Hälsa och aktiviteter 
 
Sambandet mellan stress och hälsa har varit känt länge, likaså att fritidsaktiviteter har en 
positiv inverkan på välmående och är hälsofrämjande (Trenberth & Dewe, 2002). 
Regelbunden motion med fysisk aktivitet leder till att vi lever ett längre och friskare liv 
(Matthews et al., 2007). Fysisk aktivitet har en förmåga att stärka personers fysiska och 
mentala hälsa, eftersom denna reducerar spänningar och stress (Trenberth & Dewe, 2002; 
Pressman & Cohen, 2005).  
 
Fritidsaktiviteter kan vara både aktiva och passiva och båda är viktiga på olika sätt gentemot 
stress. Passiva aktiviteter kan ha en terapeutisk inverkan på individen vid till exempel sociala 
sammanhang. Detta är viktigt att belysa, för mycket av litteraturen kring fritidsaktiviteter och 
stress handlar om de fysiskt aktiva aktiviteterna och mindre om de passiva aktiviteterna. Det 
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är viktigt att göra saker man tycker om som är betydande för en, just för den mentala hälsans 
skull, att få koppla av och göra något för man vill göra det, inte för att man måste (Trenberth 
& Dewe, 2002). I en artikel av Pronin och Wegner (2006) fann man samband mellan 
välmående och snabb tankeverksamhet. Man fann ökat välbefinnande i samband med snabb 
läsning (Pronin & Wegner, 2006). 
 
Studenter klagar ofta över stress på universiteten, men de flesta studier är begränsade till 
examination (Borella et al., 1999; Giacobbi, Tuccitto & Frye, 2007); få studier har gjorts om 
studenters normala universitetsliv. Stressade studenter tenderar att spendera mer tid hemma än 
på universitetet, samt utför färre utomhusaktiviteter än de som inte är stressade. Stressade 
studenter spenderar inte lika mycket tid på att arbeta med annat jobb vid sidan om studierna 
som studenter som inte är speciellt stressade, vilka oftare har extrajobb vid sidan om 
studierna.  
 
Studenters metoder att handskas med stress brukar ofta vara tidsplanering, socialt stöd, positiv 
omvärdering och engagemang i fritidsaktiviteter (Trenberth L & Dewe P, 2002). Enligt en 
studie (Sarid, Anson, Yaari & Margalith, 2004) från 1996 bestod konversationer i hemmet 
framförallt av telefonsamtal och övrig tid gick till måttliga fysiska aktiviteter så som 
hushållsarbeten och läsning.    
 
Välbefinnandet av fritidsaktiviteter är definierat som den positiva känslan av belåtenhet som 
man upplever från resultatet av tillgodosedda personliga behov genom fritidsaktiviteter. 
Personer som engagerar sig regelbundet i tidsplanering rapporterar färre fysiska och 
psykologiska symtom på stress. Ju större tillfredställelse studenter upplever från sin fritid, 
desto lägre upplevelse av akademisk stress känner de (Trenberth & Dewe , 2002).  
 
 
Kön och stress 
 
I studier som handlar om kön och ålder har det framkommit att kvinnor och äldre studenter 
har bättre tidsplanering än män och yngre studenter. Kvinnor upplever mer personlig stress 
och har fler fysiska reaktioner på stress än män. Män upplever större tillfredställelse från 
fritidsaktiviteter än kvinnor. Man har inte funnit några signifikanta åldersskillnader bland 
studenters akademiska stress. De fysiologiska fördelarna med fritidsaktiviteter reducerar 
signifikant akademisk stress (Misra & McKean, 2000) så som konflikter, förändringar och 
frustrationer, både beteendemässigt och kognitivt.   
 
Kvinnor upplever negativa händelser oftare och mer utpräglat än män. Personlighetsdrag har 
också en betydande roll när det handlar om stresskänslighet; kvinnor har i genomsnitt en mer 
nervös läggning än män och därmed upplever de mer stress än män (Misra & McKean, 2000). 
 
Båda könen visar upp en signifikant trend, ju mer fysisk träning och ju yngre, ickerökare och 
vältränade de är desto lägre allvarliga stressproblem och upplever livet mer tillfredställande. 
Alltså de som är fysiskt aktiva under sina fritidsaktiviteter lider inte direkt av allvarlig stress 
men upplever också sin livssituation på ett mer harmoniskt och tillfredställande sätt. Fysisk 
aktivitet ökar alltså den mentala hälsan (Schnohr, Kristensen, Prescott & Scharling, 2004). 
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Grundläggande prevention  
 
Tidigare studier visar att problemlösningsstrategier är en viktig del när det gäller att förebygga 
stress genom inlärning av problemfokuserat tänkande i dagliga livet, och de som använder 
sådana strategier får därmed ett förbättrat förhållningssätt till vardagliga händelser och 
tillhörande känslomässiga reaktioner (Somerfield & McCrae, 2000). 
 
Fysisk aktivitet borde läggas på en förebyggande grund redan under tidiga skolåren och 
kontinuerligt fortsättas under individers livstid. Skolan bör också designa specifika aerobics 
program för barn i tidiga skolåren, dessa aktiviteter bör vara löpning, dans, simning samt viss 
form av styrketräning, det vill säga motståndsträning med eller utan vikter (Fletcher, 1997). 
Samtidigt borde den aktiva träningen fortsätta även när barnen är utanför skolan, när de är 
hemma. Det är viktigt att på ett förebyggande sätt uppmuntra till fysisk aktivitet så att det blir 
en livsstil som stabiliseras genom livet och uppväxten. De fysiska aktiviteterna bör sträcka sig 
från 30 till 60 minuter, fyra till sex gånger i veckan eller 30 minuter varje dag i veckan. 
Frekvensen, varaktigheten och intensiteten av aktiviteterna bör anpassas individuellt till 
individens sätt, personlig tillfredställelse och fortsatt aktivering (Fletcher, 1997). Av 
litteraturen framgår att fysisk aktivitet bör influera människors livsstil på ett tidigt plan. Att 
förebygga stress och andra negativa faktorers inverkan på hälsan genom bättre psykiskt 
mående är ett sätt att motverka dålig hälsa. Det vill säga positiva känslor har en god effekt på 
hälsan, då psykiskt och fysiskt mående hör ihop (Pressman & Cohen, 2005). 
 
 
Teoretiska perspektiv  
 
De teoretiska perspektiven som uttrycker och betonar sambandet mellan personliga, 
beteendemässiga och miljömässiga faktorers förhållande till hälsa får ett ökande empiriskt 
stöd. Sådana personliga och miljömässiga närmanden inkluderar social kognitiv teori och 
beteendeekonomiska perspektiv. Över de senaste decennierna har social kognitiv teori och 
beteendeekonomiska perspektiv bidragit till nya utvecklande insatser gällande fysisk aktivitet 
med lovande resultat. Tidigare undersökningar visar att det behövs åtskilliga förändringar 
genom behavioristiska teorier för att informera de publika hälsointerventionerna (King, 
Stokols, Talen, Brassington & Killingsworth, 2002). 
 
 
Förhållandet mellan fysisk aktivitet och stress i hälsosynpunkt 
 
Fysisk aktivitet är en av hörnstenarna i god hälsa, tillsammans med gener, kön, ålder, inkomst, 
socialt stöd och goda levnadsvillkor. Genom förmedling av fördelarna med fysisk aktivitet 
ökar förståelsen av hur viktigt det är att röra på sig och därmed förbättras den fysiska och 
psykiska hälsan, samt att stressen minskar (i.e., stress – fysisk aktivitet – hälsa).   
Stegringen av människors stressupplevelser idag är ett signifikant socialt problem. Vissa 
former av resurser och strategier kan vara effektiva för hantering av stressfulla situationer 
samt skapandet av god hälsa (Iwasaki, 2001; Somerfield & McCrae, 2000). Olika resurser och 
strategier som forskningen utvecklat visar i tydlig riktning mot den fysiska aktivitetens 
betydelse när det gäller att motarbeta stressupplevelser. Dessa upptäckter har framkommit 
genom teoretiska utvecklingsmetoder. Dessvärre förekommer färre empiriska bevis för 
mekanismerna i den aktiva processens förhållande till stressreducering och främjandet av god 
hälsa. Framförallt hälsofördelarna av stressreduceringsaktiviteter undersöks och forskas 
vidare på. Effekter man kommit fram till är minskad risk för cancersjukdomar, diabetes och 
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hjärtsjukdomar. Dessutom reduceras den mentala ohälsan och istället ökar välbefinnandet 
(Iwasaki, 2001; Somerfield & McCrae, 2000). 
 
Höga nivåer av kronisk stress och stressade livssituationer har en negativ effekt på den fysiska 
hälsan, välmåendet samt medför en risk för ökning av den mentala ohälsan (Iwasaki, 2001; 
Somerfield & McCrae, 2000; McEwen & Stellar, 1993; Watson, 1988).  
 
För arbetarna på deras arbetsplats förekommer den så kallade arbetsstressen och även där 
förebyggs denna genom fysisk aktivitet och därmed ökar välmåendet och den fysiska hälsan, 
vilket resulterar i bättre arbetsklimat och ökad prestation. Höga nivåer av arbetsstress bidrar 
istället till sämre fysisk och psykisk hälsa (Iwasaki & Zuzanek, 1999).  
 
 
Miljömässiga faktorer 
 
Faktorer som kan förklara den bristande aktiviteten kan vara miljöfaktoriella, så som 
bristfälliga platser att utföra fysisk aktivitet på, till exempel lokaler, utomhusplatser etc. Det 
har framkommit att kommunens och arbetsplatsens policy främjar den fysiska 
aktivitetsverksamheten. Socialt kapital och sociala nätverk hör ihop med den aktiva fritiden 
för att sociala aktiviteter medför mer fysisk aktivitet än social isolering (Glynn, Christenfeld 
& Gerin; Henderson & Argyle, 1985; Dumont & Provost, 1999). Höga nivåer av socialt 
kapital kan motverka att människor begår brott. Brister på viktigt socialt nätverk kan skapa 
osäkerhet och rädsla hos den målgruppen på grund av risken att bli utsatt för våld, brott och 
ungdomsbrottslighet (Lindström, Moghaddassi & Merlo, 2003).      
 
 
Personlighet – typ A – sinnesstämningar   
 
Konditionen influerar hälsan men hälsostatusen influerar både den fysiska aktiviteten och 
konditionen. Den fysiska aktiviteten innefattar fritiden, arbetssysselsättningen och övrigt 
arbete. Hälsorelaterad kondition omfattar hälsoaspekter av morfologiska, muskulära, 
motoriska, hjärt- och kärltillstånd samt ämnesomsättnings reglering (Bouchard, 2001).   
Man har bl.a. funnit att risken för ischemisk hjärtsjukdom är fördubblad hos personer som 
uppvisar ett så kallat ”typA beteende”, det vill säga människor som är involverade i en 
oupphörlig kamp för att åstadkomma mer och mer på kortare och kortare tid. Detta leder i sin 
tur till en känsla av tidspress och eventuellt depression (Glassman & Shapiro, 1998). Typ A 
beteendet ger upphov till en direkt ökad kardiovaskulär och neuroendokrin aktivitet, det vill 
säga ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och ökade nivåer av katekolaminer (Glassman & 
Shapiro, 1998; McEwen & Stellar, 1993).   
 
Phillips (2001) påvisade att människor från arbetsklassen var mer benägna att vara fysiskt 
aktiva under arbetet än medelklassen, men var mindre aktiva när de inte arbetade. Detta visar 
att människor som är aktiva när de arbetar har mindre behov av att vara aktiva på sin fritid. 
Förhållandet mellan arbete, fysisk aktivitet och fritid är komplext och frambringar olika 
hypoteser. En är att människor som arbetar får tillräckligt med fysisk tillfredställelse under 
arbetets gång medan en annan hypotes säger att människor som är fysiskt aktiva under arbetet 
är även aktiva på sin fritid. Medan åter andra påstår att dessa faktorer är oberoende av 
varandra (Berger, Der, Mutrie & Hannah, 2005). 
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Personlighetsdrag hör ihop med sinnesstämningar och känslomässiga processer, då 
personlighetsdrag och sinnesstämningar kan tillsammans påverka emotionella processer 
(Rusting, 1998). Positiva känslor kan ge en god inverkan på den psykiska hälsan (Pressman & 
Cohen, 2005). Sinnesstämningar kan omfatta både positiva och negativa känslor, till exempel, 
glädje, sorg, ilska och oro etc. Personlighetsdrag kan vara neurotiska eller extroverta. 
Neurotiska drag innefattar en ängslig personlighet medan extroverta drag innebär en social 
och utåtriktad person (Rusting, 1998).  
 
I en studie av Monk (2004) kom man fram till att personlighetsdrag och känslomässiga 
indikationer inte hade något samband med hur studenter hanterar olika nivåer av stress. 
Studenterna visade på både fysiologiska och psykologiska symptom på stress vid ett 
självskattningstest som heter GHQ30 (Monk, 2004). Studien resulterade i att den mentala 
hälsan, aktivitetsnivån och motivationen har en signifikant roll på studieprestationen.    
 
 
Åtgärder – socialt stöd 
 
När det gäller åtgärder mot stress bör dessa vara av profylaktisk karaktär, som till exempel 
socialt stöd och välanpassat ansvar i förhållande till beslutsutrymme (Glynn, Christenfeld & 
Gerin, 1999). Individer som har tillgång till sociala nätverk eller känner sig mindre ensamma 
är friskare än de som saknar sociala nätverk och som känner sig ensamma. Man har hittat att 
socialt stöd har en direkt reducerande effekt på psykologisk stress, flertalet studier har visat att 
närvaron av stödjande människor fungerar positivt i hanteringen av olika stressmoment 
(Glynn, Christenfeld & Gerin, 1999; Henderson & Argyle, 1985; Dumont & Provost, 1999). 
Men det är viktigt att stödet kommer från en vän och ingen främling, alltså spelar källan till 
det stödet en väsentlig roll. Ännu ett intressant fynd är att människor med stort socialt nätverk 
lever längre och friskare än de utan sociala nätverk. Kvinnors stöd verkar vara effektivare än 
mäns och kvinnors leenden är mer uppmuntrande än mäns (Glynn, Christenfeld & Gerin, 
1999). I en studie av Stahl et al. (2001) framgick att socialt stöd har en positiv inverkan på hur 
fysiskt aktiv man är. De som visade på lågt socialt stöd från sin omgivning var hälften så 
fysiskt aktiva än dem som upplevde socialt stöd.  
Av hänsyn till individers hälsa bör alla professionella hälsosamordnare ta sitt ansvar att 
förespråka regelbunden fysisk aktivitet genom bättra på miljön, byggnader och platser som 
har anknytning till fysisk aktivitet (Speck & Harrell, 2003).  
 
 
Problem vid stressforskning 
 
Det finns inga riktigt bra metoder att mäta stress på, men de sätt som används är fysiologiska 
mätningar av till exempel svettutsöndring, beteendeobservationer, exempelvis vid prestation 
under stressförhållanden och självskattningar av upplevda symtom på livsförändringar (Speck 
& Harrell, 2003). 
 
Traditionellt sett har de flesta experiment gjorts på råttor när det gäller stressforskning men 
idag ifrågasätter allt fler huruvida dessa resultat kan överflyttas på människan, speciellt då det 
gäller de mentala processer som inverkar. En annan svårighet när det gäller denna typ av 
forskning är att de slumpmässiga händelser som påverkar i verkligheten inte låter sig 
kategoriseras (Speck & Harrell, 2003).    
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Könsskillnader gällande fysisk aktivitet 
 
Män och kvinnor har enligt könsspecifik forskning olika mönster av fysisk aktivitet (Berger, 
Der, Mutrie & Hannah, 2005). Kvinnor inom högre nivåer av sport och träning och som har 
aktiva liv är mer benägna att ha högre självändamålsinriktning och högre socialt stöd inför 
träningen än kvinnor som är mer passiva. Medan i andra studier visar att hög 
självändamålsinriktning har en signifikant positiv effekt på träning (Berger, Der, Mutrie & 
Hannah, 2005).  
 
I en studie av Leslie et al. (1999) framgick att det fanns skillnader mellan män och kvinnors 
anledningar till varför de inte var fysiskt aktiva. Signifikanta skäl till varför kvinnor inte var 
aktiva var brist på socialt stöd från vänner och familj, minskat intresse för aktivitet samt 
arbetslöshet. Hos män fann man även brist på socialt stöd och minskat intresse för aktivitet 
men också att den stigande åldern påverkade aktivitetsbrist. Där framkom alltså en skillnad 
mellan könen då kvinnors arbetslöshet och mäns stigande ålder var två olika anledningar till 
minskad aktivitet (Leslie, 1999).   
 
Många studier har visat att promenader är en viktig aktivitet för kvinnor. I Australien till 
exempel föredrar över 60 procent av kvinnorna att promenera och detta är deras fysiska 
favoritaktivitet (Berger, Der, Mutrie & Hannah, 2005). Det verkar också som om fysisk 
träning kan ha mer positiv effekt på kvinnor än på män (Müller, Dennis & Gorrow, 2006). 
 
 
Sociala aktiviteter 
 
Det har framkommit i studier att ju mer tid människor spenderar på Internet desto mer förlorar 
de kontakten med sin sociala omgivning. Även om personen tillbringar 2-5 timmar framför 
Internet per vecka så visade det ett sådant resultat, men framför allt får de som tillbringar mer 
än tio timmar i veckan en minskad social aktivitet. Internetanvändare spenderar mycket 
mindre tid på telefonsamtal till vänner och familj (Norman & Hillygus, 2002).  
 
Det är allmänt känt att sociala relationer har en stor effekt på både den fysiska och mentala 
hälsan på många sätt enligt Gerrits et al. (2003). Aktiviteter med sociala relationer t ex 
arbetsrelationer med olika typer av socialt stöd har en positiv inverkan på stress, det vill säga 
stressen minskar (Henderson & Argyle, 1985; Dumont & Provost, 1999).  
 
Några tidiga teorier om sociala relationers betydelse kom från sociologen Durkheim och från 
den brittiska psykoanalytikern John Bowlby, (Berkman, Glass, Brissette, & Seeman, 2000) 
vilka beskriver hur viktigt det är med sociala kontakter för välbefinnandet. Brist på aktiv 
fritidssysselsättning kan resultera i social isolering och hjärtsjukdomar (Caltabiano & Gordon, 
1996). Omvänt så har sociala faktorer en viktig roll när det gäller den potentiella fritiden och 
vad man gör med den (Gilligan, 2000).   
 
 
Osociala aktiviteter 
 
I en studie av Mesch (2001) framgick att ju osocialare och ju sämre förmåga att knyta an till 
vänner desto mer tid tillbringar man vid internet. Socialt isolerade personer är mer benägna att 
använda internet än personer som har större socialt nätverk (Mesch, 2001).  
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Hypoteser  
 
Hypoteserna är: Kvinnor upplever mer stress mer än män (Misra & McKean, 2000). Fysisk 
aktivitet sänker stressen (Schnohr, Kristensen, Prescott & Scharling, 2004, Ensel & Nan, 
2004, Trenberth & Dewe, 2002 ).  
 
 
Metod 
  
Med hjälp av en enkätundersökning deltog frivilliga studenter från en högskola i Skåne. Dessa 
tillfrågades om de ville delta i en undersökning som handlade om hur de upplevde stress, 
mående och deras fritid. Enkäten bestod av olika sorters stress, typ A personlighet, 
sinnesstämningar och fritidsaktiviteter. Enkäten bestod av tre sidor med ett ämne per sida. 
Stressmåtten och hur stressen upplevs tolkas med hjälp av stämningslägesfrågor och 
aktiviteten mäts både med de olika stämningslägena och självrapporterat beteende. 
 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Frivilliga deltagare från en högskola i Skåne deltog i undersökningen. Dessa var 92 
studerande, varav 54 var kvinnor och 38 män. De läste olika program och kurser från olika 
institutioner. Med i undersökningen var studenter från lärarprogrammet, institutionen för 
teknik, naturvetenskap, beteendevetenskap (psykologi, sociologi och pedagogik) samt från 
hälsovetenskap. Åldern på deltagarna var mellan 20- 50 år men åldern användes inte i någon 
analys, då inga effekter av ålder upptäcktes.  
 
 
Material 
 
Undersökningen genomfördes med en enkät. Denna enkät som bestod av tre delar där 
påståendena om stress hämtades från ett svenskt stresstest som var utformat av ”netdoktor” 
Mats Halldin2 (2005). Därmed erhölls svenskformulerade stressfrågor. Påståendena om typ A-
personlighet kom från Karlberg (2000) samt påståendena om studiestress och studietilltro 
producerade författaren själv. Andra delen av enkäten, en adjektivchecklista, som handlade 
om sinnesstämningar kom från Sjöberg, Svensson och Persson (1978), och de svarande 
ombads fylla i hur de kände sig ”just nu”. Sista delen om fritidsaktiviteter har författaren 
skapat själv.  
 
Första delen bestod av 20 påståenden som handlade om stress. Exempel på stresspåståendena 
kan vara: ”Jag ligger efter i min planering; Jag har svårt att njuta och koppla av; Jag har 
svårt att koncentrera mig” etc. En faktoranalys principalkomponentanalys användes för att 
undersöka stresskalan. Då formuläret inte var endimensionellt, enligt denna faktoranalys så 
delades det upp på två skalor. Namnen på dessa skalor kommer från nummer sju som hette 
”Jag känner mig trött och inte alla utsövd” med 11 item (alfa=.83) och nummer fjorton 
”Jag stressar upp mig för småsaker” med 7 item (alfa=.64) i stresstestet då dessa två item 
skulle sänka Cronbachs alfa mest i vardera skalan om de togs bort. Första skalan döpt efter 
påstående nummer sju kallades ”utmattad” och andra skalan efter påstående fjorton kallades 
                                                 
2 i samarbete med Peggy Bernin, då vid KI, Stockholm. 
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”lättstressad”. Därefter följde 10 påståenden (Karlberg, 2000) som handlade om typ A 
personlighet med 10 item (alfa=.69), 2 påståenden som handlade om studiestress med 2 
item (alfa=.60), samt 2 påståenden om framtida studietilltro med 2 item (alfa=.75). De 
fyra sista frågorna var också formulerade av författaren. Påståendena om studiestress var: 
”Den stress jag känner i skolan får mig att må dåligt; Jag känner mig utmattad efter en hel 
arbetsdag”. Studietilltron omfattade följande påståenden; ”Jag känner att jag valt rätt ämnen 
att läsa; Jag känner tilltro till mina framtida möjligheter”.  
 
Andra delen som handlade om sinnesstämningar delades som hos konstruktörerna in i 6 skalor 
här benämnda; välmående med 12 item (alfa=.85), aktiv med 16 item (alfa=.84), extrovert 
med 11 item (alfa=.60), lugn med 10 item (alfa=.68), socialt orienterad med 11 item 
(alfa=.72) och kontrollerad med 11 item (alfa=.70).  
 
Sista delen innehöll tre öppna frågor, där det fanns fritt utrymme att svara. De öppna frågorna 
var; ”Vad brukar du göra på kvällarna?; Vad brukar du göra på din fritid på helgerna?; På 
vad sätt är du nöjd eller missnöjd med din fritid?”  
 
 
Procedur 
 
Undersökningsdeltagarna som fanns på högskolans område tillfrågades om de kunde tänka sig 
att ställa upp på en enkätundersökning som handlade om stress, stämningslägen och 
fritidsaktiviteter. Majoriteten av de tillfrågade hade ett positivt bemötande och ställde gärna 
upp medan några var lite tveksamma men ställde upp till sist; de som avstod helt var inte 
många av dem som blev tillfrågade. Deltagarna blev också informerade om att svaren 
behandlades konfidentiellt. De enda uppgifter som behövde redovisas var kön, vilket ämne de 
läste och ålder.  
 
När deltagarna hade gått med på att delta i undersökningen, fick de en kort beskrivning av vad 
det handlade om, vad det skulle vara till, vem som stod bakom undersökningen och hur de 
skulle gå till väga, samt hur enkäten lämpligast skulle fyllas i. Tiden för ifyllnad uppgick till 
mellan 10 och 30 minuter. Under tiden enkäterna fylldes i väntade undersökningsledaren i 
närheten eller så fastställdes en överenskommelse om ett möte senare. 
 
 
 
Databearbetning 
 
Korrelationer gjordes för att undersöka samband mellan de olika stressnivåerna, dvs. utmattad 
och lättstressad med sinnesstämningar. Typ A personlighet, skolstress, framtida studietilltro, 
fritidsaktiviteter, samt nöjd med fritiden, missnöjd med fritiden, nöjd med att tiden räcker till 
och missnöjd med att tiden inte räcker till korrelerades med utmattad och lättstressad. En 
korrelation utfördes också för att se om det fanns skillnader mellan könen med avseende på 
stress. Sinnesstämningar korrelerades med fritidsaktiviteter. Regressionsanalyser användes i 
undersökning av stressnivåerna; utmattad och lättstressad tillsammans med 
fritidsaktiviteterna och könen.  
 
Efter genomläsning av svaren på frågorna om fritidsaktiviteterna framgick att de kunde 
inordnas under två dimensioner; hur socialt involverande respektive hur fysiska de 
studerandes aktiviteter var. Med social aktivitet menas att det ingår en interaktion med andra 
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personer och med fysisk menas kroppslig förflyttning. Kombinationerna är; socialt fysiska, 
socialt icke fysiska, osocialt fysiska och osocialt icke fysiska. Socialt fysiska kunde vara 
sådant de gjorde tillsammans med andra t ex spela fotboll, styrketräning, innebandy. Socialt 
icke fysiska kunde vara umgås med vänner och familj, dvs. samtala och diskutera, spela 
sällskapsspel. Osocialt fysiska kallades det om man t ex tog en joggingrunda, promenad med 
hunden, trädgårdsarbete, hushållsarbete. Osocialt icke fysiska var t ex om man satt vid datorn, 
läsning, lösa korsord eller kollade på tv ensam. 

 
 

Resultat 
 

Stress och Typ A bland könen 
 

De kvinnliga studenterna upplevde sig mer stressade än de manliga, på båda stresskalorna, 
utmattad och lättstressad. Kvinnorna upplevde även något starkare studiestress än männen; 
Alltså kvinnliga studenter upplever mer stress än manliga i alla här studerade avseenden. Se 
tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Stress bland kvinnliga och manliga deltagare och typ A, (N=92)                                   
               Utmattad              Lättstressad              Studiestress             Typ A 
          Kvinnor    Män        Kvinnor   Män       Kvinnor   Män      Kvinnor   Män 

M         2,14        1,82           2,37       1,91         2,48        2,34         2,64       2,35 
SD        0,61        0,40           0,48       0,46         0,77        0,81          0,53      0,47 

 
T-testet visade att typ A-personligheten var högre bland kvinnorna än bland männen t=2.74 
och att kvinnorna hade något högre (fast icke signifikant) framtida studietilltro än männen 
t=0.51. Se tabell 2. 
 
Tabell 2. T-test av stressmåtten och typ-A,(N=92) 
                                   M                SD             t(90)                  p 
Utmattad                  -.32             .11                2.85               .005 
Lättstressad              .47             .10                4.66                .000 
Studiestress               .13             .17                 .78                 .437 
Typ A                        .29              .11                2.74                .007    
Framtida -   
Studietilltro              .08              .16                0.51               .614 
 
 
Sinnestämningar bland könen 
 
Sinnesstämningarna var indelade i sex kategorier och resultaten visade att kvinnorna upplevde 
sig själva som något mer välmående, aktiva, extroverta och socialt orienterade än männen, 
men inga av dessa skillnader var signifikanta. Se tabell 3 och 4.  
 
Tabell 3. Sinnesstämningar bland kvinnorna, (N=54)  
          Välmående     Aktiv       Extrovert    Lugn    Soc. Orienterad    Kontrollerad 
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M        3,03             2,91           2,84            2,67               3,23                2,97     
SD      0,46             0,44           0,68             0,78              0,33                0,39 

 
Männen upplevde sig mer lugna och något mer kontrollerande än kvinnorna fast knappt 
märkbart. Se tabell 3 och 4. 
 
 
 
Tabell 4. Sinnesstämningar bland männen,( N=38) 
            Välmående     Aktiv    Extrovert    Lugn    Soc. Orienterad    Kontrollerad 

M            2,94               2,84        2,81          2,89             3,14                    2,98  
SD           0,53              0,42         0,35          0,52            0,42                    0,43 

 
 
Tabell 5. T-test av sinnestämningar, (N=92) 
                                M                    SD                    t(90)                   p 
Välmående           -.10                  .10                     -.93                .354 
Aktiv                     -.07                  .09                     -.72                .471  
Extrovert              -.02                  .12                     -,18                .859 
Lugn                      .21                   .15                     1.43                .155 
Soc. Orienterad    -.14                  .08                    -1.76               .082 
Kontrollerad          .01                  .09                     .12                  .903 

 
 
Upplevelse av aktiviteter bland könen 
 
En ANOVA med social-osocial* fysisk-icke fysisk som repeated measures och kön som 
grupperande variabel gav en interaktion mellan socialt-osocialt* fysiska-icke fysiska* kön, 
F(1,90)=4,25; p<.05. Resultatet visar att männen upplevde sig något (fast icke signifikant) 
mer socialt fysiska och mer osocialt icke fysiska än kvinnorna. 
 
Fritidsaktiviteterna delades in i fyra kategorier beroende på hur socialt fysiska de studerandes 
svar var; Socialt fysiska, socialt icke fysiska, osocialt fysiska och osocialt icke fysiska. Se 
tabell 6.  
 
Kvinnorna upplevde sig mer socialt icke fysiska än männen. Se tabell 6 och 7. 
 
Tabell 6. Männens och kvinnornas upplevelse av aktiviteter, (N=92) 
         Socialt fysiska    Socialt icke fysiska   Osocialt fysiska   Osocialt icke fysiska 
         Kvinnor       Män       Kvinnor  Män          Kvinnor Män           Kvinnor   Män 
M        1,09        1,26            1,30     0,89              1,07     1,05              1,86      2,01        
SD       1,0          0,89            0,77     0,73              0,97     1,23             1,12      1,05    
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Tabell 7. T-test av aktiviteterna, (N=92) 
                                     M           SD             t(90)               p 
Socialt fysiska                .17          .20             .84               .401 
Socialt icke fysiska       -.40          .16            -2.52            .013 
Osocialt fysiska             -.02         .23             -.09              .93  
Osocialt icke fysiska      .23          .23             .98              .329 

 
 
Resultatet visar att männen upplevde sig mer (fast icke signifikant) socialt fysiska och osocialt 
icke fysiska än vad kvinnorna gjorde. Männen upplevde sig mer sociala i samband med fysisk 
aktivitet tillsammans med andra, t ex lagsport, än kvinnorna. När männen utförde någon 
mindre aktiv sysselsättning så gjorde de det ensam till skillnad från kvinnorna. Mindre aktiv 
sysselsättning kunde vara titta på tv. Se tabell 7. 
 
 
Nöjsamhet med fritiden samt tiden bland könen 
 
Sista frågan på enkäten var om de kände sig nöjda respektive missnöjda med sin fritid med 
motivering. Efter att ha läst och studerat de 92 svaren så framgick det ett övergripande tema 
angående tiden, huruvida de var nöjda alternativt missnöjda med sin tid på fritiden, och om de 
tyckte tiden räckte till eller inte. I Tabell 8 redovisas resultaten från både kvinnor och män. 
Förkortningarna står för nöjd med sin fritid, missnöjd med sin fritid, nöjd med att tiden räcker 
till och slutligen missnöjd med att tiden inte räcker till. Se tabell 8.  
 
 
Tabell 8. Kvinnornas och männens upplevelse av nöjd med fritiden respektive tiden, (N=92)  
                 Nöjd                    Missnöjd                   Nöjd m                   Missnöjd  
                m fritid               m fritiden                     tiden                      m tiden 
            Kvinnor   Män         Kvinnor  Män           Kvinnor   Män         Kvinnor   Män 
M          0,59      0,53           0,39       0,54             0,50        0,71            0,48      0,26 
SD          0,50     0,51           0,49       0,50             0,50        0,50            0,50      0,45 

 
 
Resultatet i tabell 8 visar att kvinnorna är obetydligt mer nöjda med sin fritid än männen men 
är mindre nöjda med att tiden räcker till t(90)=2,08, p<,05 till skillnad från männen som är 
mer missnöjda med sin fritid men upplever att tiden räcker till t(90)=2,04, p<,01.   
 
 
Korrelationer 
 
Typ A personlighet korrelerat med utmattad visade r = 0,59, N= 92 p = ,0001 och typ A 
korrelerat med lättstressad visade r = 0,43, p = ,0001. Typ A och studiestress visade r = 0,30, 
p = ,003. Studiestress och utmattad visade r = 0,46, p = ,0001 och studiestress korrelerat med 
lättstressad visade r =0,44, p = ,0001. Se tabell 9.  
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Tabell 9. Korrelation mellan Typ A, utmattad, lättstressad, och studiestress (N=92)  
                          Typ A       Utmattad      Lättstressad     Studiestress    

Typ A                   1                             
Utmattad            0,59**          1                    
Lättstressad       0,43**        0,65**               1                     
Studiestress        0,30**        0,46**             0,44**               1 
Studietilltro        0,05           -,15                   -,01               -,11 
** p<.01, *p<.05 
 
Tabell 10 visar korrelationerna mellan de olika stressvariablerna, framtida studietilltro och typ 
A korrelerat med de olika sinnesstämningarna. Korrelationen visar ett negativt samband 
mellan välmående, aktiv, lugn, kontrollerad och stressmåtten. Framtida studietilltro visar ett 
positivt samband till välmående, aktiv och kontrollerad. Typ A visar ett negativt samband till 
lugn. De negativa korrelationerna mellan aktiv och stressmåtten betyder att ju mer aktiva 
studenter upplever sig ju lägre nivå av stress. Se tabell 10. 
 
 
Tabell 10. Stress, studietilltro och typ A korrelerat med sinnesstämningar (N=92) 
                              Utmattad    Lättstressad    Studiestress    Studietilltro   Typ A      
Välmående                -,39**          -,37**         -,45**             ,32**           -,14 
Aktiv                         -,30**           -,24*           -,29**             ,39**           -,05    
Extrovert                  -,05               -,07             -,06                 ,06                ,01                
Lugn                         -,54*             -,57**        -,47**              ,06               -,36** 
Soc. Orienterad        -,15               ,04             -,10                  ,15               -,09 
Kontrollerad             -,12              -,25*          -,30**              ,26*              ,05  
** p<.01, *p<.05  
 
 
Korrelationerna visar negativa samband mellan Socialt fysiska och stressvariablerna, det vill 
säga, social aktivitet kan tänkas sänka stress. Att uppleva sig nöjd med sin fritid visar ett 
negativt samband med stress och positivt samband med framtida studietilltro. Ju högre de 
skattade sig på nöjd med fritiden desto lägre skattade de sig på utmattad. Variablerna nöjda 
med att fritidens tid räckte till korrelerade negativt med både utmattad och lättstressad, samt 
variablerna missnöjda med att tiden inte räckte till korrelerade positivt med utmattad och 
lättstressad. Se tabell 11.   
 
Tabell 11. Stress, studietilltro och typ A korrelerat med aktiviteter, nöjdhet och missnöjdhet 
(Mnöjd) med fritid och tid,(N=92) 
                                 Utmattad        Lättstressad    Studiestress      Studietilltro    Typ A      
Socialt fysiska                    -,31**                -,25*               -,18                    -,04       -,20 
Socialt icke fysiska           -,06                    -,08                    ,00                     ,02         -,05 
Osocialt fysiska                  ,01                    -,03                   -,01                   -,07        ,02 
Osocialt icke fysiska         ,11                      ,08                   ,18                   -,13      ,01 
Nöjdfri                               -,24*                  -,03                -,05                    ,21*    -,05 
Mnöjdfri                          ,24*                   ,04                   ,03                    -,20         ,08 
Nöjdtid                            -,29**                -,24*                 -,14                    ,04      -,33** 
Mnöjdtid                          ,29**                 ,25*                 ,13                    -,03        ,37** 
** p<.01, *p<.05 
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Regressionsanalyser 
 
Regressionsanalyser gjordes med metoden ”backward” vid undersökningen av stressmåtten 
utmattad, lättstressad och studiestress med oberoende variablerna fritidsaktiviteterna och kön.  
 
Socialt fysiska aktiviteter och nöjd med att tiden räckte till förklarade tillsammans 15 procent 
av variansen i utmattad. Standardiserat betavärde för socialt fysiska var -0,29; t(89)=2,95, p<, 
01 mot den beroende variabeln utmattad. Signifikanta värden från socialt fysiska och kön med 
betavärde -0,26, t(89)=2,7, p<, 01 visar att kvinnor är mer utmattade än män. 
 
 
Skillnad mellan könen 
 
Kvinnorna 
 
Metoden ”backward” användes för att undersöka beroendevariabeln utmattad med kvinnornas 
varians till aktiviteter.  Inom gruppen kvinnor, enbart, upprepades regressionsanalyserna och 
då framkom för utmattad att sociala aktiviteter hade störst signifikans med standardiserat beta 
-0,37; t(90)=2,86, p<,01.   
 
Stressnivån lättstressad som var den beroende variabeln undersöktes med aktiviteterna bland 
kvinnorna och även där framkom det att socialt fysiska bland kvinnorna hade störst 
signifikans, med standardiserat beta -0,29; t(90)=2,19, p<,01.  
 
Männen 
 
Metoden ”backward” användes även här för att undersöka beroende variabeln utmattad med 
aktiviteterna bland männen. Störst signifikans hade socialt icke fysiska med männen och 
stressnivån utmattad, standardiserat beta -0,34; t(90)=2,16, p<,01. Stressnivån lättstressad 
hade ingen signifikans (ns).  
 
För studiestressen erhölls ingen signifikant modell för vare sig män eller kvinnor. 
 
 
Diskussion 
 
Två stressindex skapades som kallades utmattad och lättstressad. Resultatet visade att de 
kvinnliga studenterna upplevde sig mer stressade än de manliga, på båda stresskalorna, 
utmattad och lättstressad. Även kvinnorna upplevde något starkare studiestress än männen, 
samt något högre men icke signifikant framtida studietilltro än männen. Stressmåtten är dock 
inte beprövade men skapade så de fick en acceptabel reliabilitet i detta sammanhang. Måtten 
kan därmed riskera att vara anpassade till samplet. Enligt Misra & McKean (2000) 
förekommer det högre upplevd stress bland kvinnor och kvinnor har även fler fysiska 
reaktioner på stress än män. Kvinnor har i genomsnitt en mer nervös läggning än män vilket 
kan påverka så att kvinnor upplever mer stress än män (Misra & McKean, 2000). 
 
T-testet visade att typ A-personligheten var högre bland kvinnorna än bland männen. Enligt 
Glassman & Shapiro (1998) kan en ständig strävan efter att åstadkomma mer och mer på 
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kortare och kortare tid leda till en känsla av tidspress. Typ A måttet är beprövat med hög 
reliabilitet. 
 
Där framkom svaga värden angående sinnesstämningarna bland kvinnor och män. Kvinnorna 
upplevde sig själva som något mer välmående, aktiva, extroverta och socialt orienterade än 
männen, men inga av dessa skillnader var signifikanta. Männen upplevde sig mer lugna och 
något mer kontrollerande än kvinnorna fast knappt märkbart. Slutsatsen blev att 
sinnesstämningar inte är bundna till endera kön. Stämningslägesmåtten är tillförlitliga med 
hög reliabilitet. Positiva känslor kan ge en god inverkan på den psykiska hälsan (Pressman & 
Cohen, 2005). 
 
Gällande aktiviteterna där egenkonstruerade mått förekom upplevde sig kvinnorna mer socialt 
icke fysiska, det vill säga mer sociala och stillsammare och något mer osocialt fysiska än 
männen. Det vill säga kvinnorna upplevde sig mer sociala när de inte utförde någon form av 
fysiskt aktiv aktivitet. Kanske beror detta på enligt egna funderingar att fler män än kvinnor 
praktiserar någon form av lagsport, där man utför aktiviteter tillsammans med andra, t ex 
fotboll, ishockey, innebandy etc. Detta kan vara något att undersöka för vidare forskning, hur 
de olika aktiviteterna ser ut mellan kvinnor och män. Det framgick ur svaren ett övergripande 
tema angående tiden, huruvida de var nöjda alternativt missnöjda med sin tid på fritiden, och 
om de tyckte tiden räckte till eller inte. Kvinnorna var missnöjda med tiden, de upplevde att 
tiden inte räckte till på deras fritid. Männen däremot var något mer missnöjda med fritiden 
men nöjda med att deras tid räckte till. Så kvinnorna ville ha mer tid för sina aktiviteter 
medans männen ville ha mer eller andra former av aktiviteter på sin fritid. I studien framgår 
inte vad de är missnöjda respektive nöjda med angående sin fritid förutom tiden. Det kan vara 
något att studera vid vidare forskning. Nya frågor väcks angående kvinnligt och mannligt. 
Varför är kvinnor mer stressade än män, vilka inre respektive yttre faktorer samspelar? Är det 
samhällets krav på kvinnor eller finns där en biologisk förklaring? Det verkar som både 
interna och externa faktorer har inverkan på stress. Interna faktorer som personligheten det 
vill säga biologiska faktorer men även yttre (externa) faktorer som t ex prestationskrav från 
omgivningen har en betydande inverkan på stress (Monk & Mahmood , 1999; Iwasaki, 2006).  
 
Korrelationen visar ett negativt samband mellan välmående, aktiv, lugn, kontrollerad och 
stressmåtten. Framför allt visar den negativa korrelationen mellan aktiv och stressmåtten att 
aktivitet kan motverka stress, det råder i alla fall någon sorts motsatsförhållande mellan stress 
och aktivitet. Oavsett typen av aktivitet så tyder det på att aktivitet minskar stressen och 
forskare påstår att för att få bort stressen ur det moderna livet så måste människor börja 
aktivera sig fysiskt (Ho, 1996). 
 
Framtida studietilltro visar ett positivt samband mellan välmående, aktiv och kontrollerad. 
Typ A visar ett negativt samband med lugn. De negativa korrelationerna mellan aktiv och 
stressmåtten betyder att ju mer aktiva studenter upplever sig ju lägre nivå av stress. Social 
aktivitet kan också tänkas sänka stress. Att uppleva sig nöjd med sin fritid visade ett negativt 
samband med stress men ett positivt samband till framtida studietilltro. Ju högre de skattade 
sig på nöjd med fritiden desto lägre skattade de sig på utmattad. Variablerna nöjda med att 
tiden på deras fritid räckte till korrelerade negativt till utmattad och lättstressad, samt 
variablerna missnöjda med att tiden inte räckte till korrelerade positivt med utmattad och 
lättstressad.  
 
Något som väckte intresse att forska vidare på var hur människor hanterar stress beroende på 
biologiska faktorer och inlärda hanteringsmodeller, det vill säga coping. Hur mycket påverkar 
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inre och yttre faktorer graden av upplevd stress? Hur bra kan en person som har låg 
stresstolerans träna upp toleransen genom inlärda modeller? Hur fungerar coping på olika 
typer av människor med olika personligheter? Om man ska utgå ifrån Monk (2004) så kom 
man fram till genom en studie att personlighetsdrag och känslomässiga indikationer inte hade 
något samband med hur studenter hanterar olika nivåer av stress. Detta är ett intressant ämne 
som är värt att titta närmre på. 
 
 
Referenser  
 
 

Berkman, L.F., Glass, T., Brissette, I., & Seeman, T.E. (2000). From social integration to 
health: Durkheim in the new millennium, Social Science & Medicine, 51(6), 843-857. 

Borella, P., Bargellini, A., Rovesti, S., Pinelli, M., Vivoli, R., Solfrini, V., & Vivoli. G. 
(1999). Emotional stability, anxiety and natural killer activity under examination stress, 
Psychoneuroendocrinology, 24(6), 613-627. 

Bouchard, C (2001). Physical activity and health: Introduction to the dose-response 
symposium, Medicine, Science in Sports & Exercise, 33(6), 347-350. 

Caltabiano, M.L., & Gordon, W.R. (1996). Urban-Rural Differences in Adolescent Self-
Esteem, Leisure Boredom and Sensation-Seeking as Predictors of Leisure-Time Usage 
and Satisfaction, Libra Publishers Adolescence, 31(124), 883-901.  

Chrousos, G.P., & Gold, P.W. (1992). The concepts of stress and stress system disorders, 
overview of physical and behavioral homeostasis, The Journal of the American Medical 
Association, 267(9), 1244-1252. 

Dumont, M., & Provost, M.A. (1999). Resilience in Adolescents: Protective Role of Social 
Support, Coping Strategies, Self-Esteem, and Social Activities on Experience of Stress 
and Depression, Journal of Youth and Adolescence, 28(3), 343-363.  

Ensel, W.M., & Lin, N. (2004). Physical fitness and the stress process, Journal of Community 
Psychology, 32(1), 81-101. 

Fletcher, G.F (1997) How to implement physical activity in primary ans secondary 
prevention, American Heart Association, Inc., 96(1), 355-357. 

Gerrits, M., Westenbroek, C., den Bor, J.A., & Ter Horst, J.G. (2003). Increased stress 
vulnerability after a prefrontal cortex lesion in female rats, Brain Research Bulletin, 
61(6), 627-635. 

Giacobbi, P., Tuccitto, D., & Frye, N. (2007). Exercise, affect, and university students 
appraisals of academic events prior to the final examination period, Psychology of Sport 
and Exercise, 8(2), 261-274. 

Gilligan, R. (2000). Adversity, resilience and young people: the protective value of positive 
school and spare time experiences, Children & Society, 14(1), 37-47. 

Glassman, A.H. & Shapiro, P.A. (1998). Depression and the course of coronary artery 
disease, American Journal Psychiatry, 155(1), 4-11. 



19 
 

Glynn, L.M., Christenfeld, N. & Gerin, W. (1999). Gender, Social Support, and 
Cardiovascular Responses to Stress, Psychosomatic Medicine, 61(2), 234-242. 

Halldin, M. Testa dig själv: Stresstestet (2005) 
http://netdoktor.passagen.se/default.ns?lngItemID=4145 

Henderson, M. & Argyle, M. (1985). Social Support by Four Categories of Work Colleagues: 
Relationships Between Activities, Stress and Satisfaction, Journal of Occupational 
Behaviour, 6 (3), 229-239.  

Ho, J.T.S. (1996) Stress, health and leisure satisfaction, International Journal of Educational 
Management, 10(1), 41-48. 

Iwasaki, Y. & Zuzanec, J. (2001) The effects of physically active leisure on stress-health 
relationships, Canadian Journal of Public Health, 92(3), 214-218.   

Iwasaki, Y. (2001) Contributions of leisure to coping with daily hassles in university students 
lives, Canadian Journal of Behavioural Science, 33(2), 128-141. 

Iwasaki, Y. (2006) Counteracting stress through leisure coping, Psychology, Health & 
Medicine, 11(2), 209-220. 

Karlberg, L. (2000). Type A behavior in primary health care. Studies on the diagnosis and 
Intervention of behavior and on it´s association with car accident. Doctor Dissertation 
Stockholm: Karolinska institutet. 

King, A.C., Stokols, D., Talen, E., Brassington, G.S. & Killingsworth, R. (2002) Theoretical 
approaches to the promotion of physical activity, American Journal of Preventive 
Medicine, 23(2), 15-25. 

Leslie, E., Owen, N., Salmon, J., Bauman, A., Sallis, J.F. & Lo, S.K. (1999) Insufficiently 
Active Australian College Students: Perceived Personal, Social, and Environmental 
Influences,  Preventive Medicine, 28(1), 20-27.   

Lindström, M., Moghaddassi, M. & Merlo, J. (2003) Social capital and leisure time physical 
activity, J Epidemial Community Health, 57(1), 23-28.  

Matthews, C.E., Jurj, A.L., Xiao-ou, S.,  Hong-Lan, L.,  Gong, Y., Qi, L., Yu-Tang, G. & 
Wei, Z. (2007) Influence of Exercise, Walking, Cycling, and Overall Nonexercise 
Physical Activity on Mortality in Chinese Women, American Journal of Epidemiology, 
165(10). 

McEwen, B.S & Stellar, E. (1993) Stress and the individual. Mechanisms leading to disease, 
Archives of Internal Medicine, 153(18), 2093-2101.  

Mesch, G.S. (2001) Social Relationships and Internet Use among Adolescents in Israel, Social 
Science Quarterly, 82(2), 329–339. 

Misra, R., & McKean, M. (2000). College students' academic stress and its relation to their 
anxiety, time management, and leisure satisfaction,  American Journal of Health 
Studies, 16(1), 41-51. 

Monk, E.M & Mahmood, Z. (1999) Student mental health: A pilot study, International 
Journal of Stress Management Counselling psychology quarterly, 12,6(3), 199-210, 
215-219.  



20 
 

Monk, E.M. (2004) Student mental health: The case studies, Counselling Psychology 
Quarterly, 17(4), 395-412. 

Müller, S., Dennis, D. & Gorrow, T. (2006) Emotional well-being of college students in 
health courses with and without an exercise component, Perceptual and Motor skills, 
103(3), 717-725. 

Myrtek, M., Weber, D., Brügner, G. & Müller, W. (1996) Occupational stress and strain of 
female students: results of physiological, behavioral and psychological monitoring, 
Biological Psychology, 42(3), 379-391. 

Norman, H.N. & Hillygus, D.S. (2002) The impact of internet use on sociability: time-diary 
findings,  IT and Society org, 1(1), 1-20. 

Pressman, S.D. & Cohen, S. (2005) Does positive affect influence health? Psychological 
Bulletin, 131(6), 925–971. 

Pronin, E. & Wegner, D.M. (2006) Manic Thinking: Independent Effects of Thought Speed 
and Thought Content on Mood, Psychological Science, 17(9), 807–813. 

Rusting, C.L. (1998) Personality, Mood, and Cognitive Processing of Emotional Information: 
Three Conceptual Frameworks, The American Psychological Association, Inc.124(2),  
165-196.  

Sarid, O., Anson, O., Yaari, A. & Margalith, M. (2004) Coping styles and changes in 
humoural reaction during academic stress, Psychology, Health & Medicin, 9(1), 85-98. 

Schnohr, P., Kristensen, T.S., Prescott, E. & Sharling, H. (2005) Stress and life dissatisfaction 
are inversely associated with jogging and other types of physical activity in leisure time, 
Scandinavian Journal of Medicin and Science in Sports, 15(2), 107-112.  

Somerfield, M.R & McCrae, R.R (2000) Stress and coping research: Methodologic 
challenges, theoretical advances and clinical applications, American Psychologist 
Association, 55(6), 620-625. 

Sjöberg, L., Svensson, E. & Persson, L-O. (1978). Konstruktion av metoder för mätning av 
stämningsläge. Stockholm:ASF 171: slutrapport 

Speck, B.J. & Harrell, J.S. (2003) Maintaining Regular Physical Activity in Women: 
Evidence to Date, Journal of Cardiovascular Nursing, 18(4), 282-293. 

Stahl, T., Rutten, A., Nutbeam, D., Bauman, A., Kannas, L., Abel, T., Luschen, G., 
Rodriquez, D.J., Vinck, J. & van der Zee, J. (2001) The importance of the social 
environment for physically active lifestyle--results from an international study, 
Department of Health Sciences, 52(1), 1-10.  

Trenberth, L. & Dewe, P. (2002) The importance of leisure as a means of coping with work 
related stress, Counselling Psychology Quarterly, 15(1), 59-72. 

Watson, D. (1988) Intraindividual and interindividual analyses of positive and negative affect: 
their relation to health complaints, perceived stress, and daily activities, Journal of 
Personality and Social Psychology, 54(6), 1020-30.  

 



21 
 

 
Enkät 

 
 
 
Kön……                  Ålder…..                  Vilket ämne läser du?............................ 
 
Detta är en enkät om stressnivåer, stämningslägen och fritidsaktiviteter. Var vänligen att 
svara på alla alternativen! Svara med en siffra mellan 1-4 på varje alternativ! Tack för din 
medverkan! 
 
Stämmer inte…1    Stämmer oftast inte…2    Stämmer ibland…3    Stämmer helt… 4          
 

1 Jag ligger efter i min planering….. 1 2 3 4 
2 Jag har svårt att njuta och koppla av….. 1 2 3 4 
3 Jag har fysiska symptom, såsom hjärtklappning, handsvett och huvudvärk….. 1 2 3 4 
4 Jag har dåligt samvete gentemot familj och vänner….. 1 2 3 4 
5 Jag har dålig aptit och/eller har gått ner i vikt….. 1 2 3 4 
6 Jag har svårt att hantera motgångar….. 1 2 3 4 
7 Jag känner mig trött och inte alls utsövd….. 1 2 3 4 
8 Jag blir lätt otålig och irriterad….. 1 2 3 4 
9 Jag både går och talar fortare än nödvändigt….. 1 2 3 4 
10 Jag har svårt att koncentrera mig….. 1 2 3 4 
11 Jag känner mig deprimerad….. 1 2 3 4 
12 Jag har svårt att somna….. 1 2 3 4 
13 Jag har ingen eller minskad sexuallust….. 1 2 3 4 
14 Jag stressar upp mig för småsaker…..  1 2 3 4 
15 Jag har svårt att säga nej till folk….. 1 2 3 4 
16 Jag känner mig missnöjd med mina prestationer….. 1 2 3 4 
17 Jag känner mig orolig….. 1 2 3 4 
18 Jag kan bli irriterad över andras långsamhet….. 1 2 3 4 
19 Jag blir nervös och rastlös av tystnad och lugn….. 1 2 3 4 
20 Jag vaknar på natten och har svårt att somna om….. 1 2 3 4 
21 Jag talar långsamt och eftertänksamt. 1 2 3 4 
22 Jag visar mina känslor utåt. 1 2 3 4 
23 Jag blir lätt arg. 1 2 3 4 
24 Jag kommer på mig att skynda även om jag har gott om tid. 1 2 3 4 
25 Jag vet ofta bättre än de som bestämmer. 1 2 3 4 
26 Jag har svårt att få tiden att räcka till. 1 2 3 4 
27 Jag försöker göra flera saker samtidigt. 1 2 3 4 
28 Jag vill få saker gjorda snabbt. 1 2 3 4 
29 Jag blir otålig om jag måste vänta. 1 2 3 4 
30 Folk säger ofta till mig att varva ner. 1 2 3 4 
31 Den stress jag känner i skolan får mig att må dåligt.    1 2 3 4 
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32 Jag känner mig utmattad efter en hel arbetsdag.     1 2 3 4 
33 Jag känner att jag valt rätt ämnen att läsa. 1 2 3 4 
34 Jag känner tilltro till mina framtida möjligheter. 1 2 3 4 
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Här nedan följer ord som beskriver känslotillstånd. Tala om hur du känner dig just nu. 
Vänligen svara på alla alternativ! Svara med en siffra mellan 1-4.  
 
1= stämmer definitivt inte      
2= stämmer inte      
3= stämmer något      
4=stämmer definitivt 
 
 

1. underlägsen..  1 2 3 4 
2. självsäker.  1 2 3 4 
3. rastlös..  1 2 3 4 
4. sur..  1 2 3 4 
5. belåten..  1 2 3 4 
6. koncentrerad..  1 2 3 4 
7. hjälpsam..  1 2 3 4 
8. matt..  1 2 3 4 
9. uppsluppen..  1 2 3 4 
10. skärpt..  1 2 3 4 
11. passiv..  1 2 3 4 
12. oresonlig.  1 2 3 4 
13. spänd...  1 2 3 4 
14. skämtsam..  1 2 3 4 
15. intresserad..  1 2 3 4 
16. tjänstvillig..  1 2 3 4 
17. dämpad..   1 2 3 4 
18. pratsam..  1 2 3 4 
19. tveksam..   1 2 3 4 
20. glad..  1 2 3 4 
21. avspänd..  1 2 3 4 
22. säker..   1 2 3 4 
23. entusiastisk..  1 2 3 4 
24. stressad..  1 2 3 4 
25. generad..  1 2 3 4 
26. spontan..  1 2 3 4 
27. okoncentrerad..       1 2 3 4 
28. hämmad..  1 2 3 4 
29. orkeslös..  1 2 3 4 
30. blyg..  1 2 3 4 
31. Vänlig..  1 2 3 4 
32. avslappnad..  1 2 3 4 
33. vresig..  1 2 3 4 
34. sällskaplig..  1 2 3 4 
35. osäker.. 1                      2                      3                      4
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36. osällskaplig..   1 2 3 4 
37. pessimistisk..   1 2 3 4 
38. illa till mods..   1 2 3 4 
39. lugn..   1 2 3 4 
40. lycklig..   1 2 3 4 
41. på gott humör..   1 2 3 4 
42. samarbetsvillig  1 2 3 4 
43. oföretagsam..   1 2 3 4 
44. slö..   1 2 3 4 
45. trevlig..   1 2 3 4 
46. nedslagen..   1 2 3 4 
47. uppmärksam..   1 2 3 4 
48. obesvärad..   1 2 3 4 
49. rofylld..   1 2 3 4 
50. trött..   1 2 3 4 
51. godmodig..   1 2 3 4 
52. harmonisk..   1 2 3 4 
53. allvarsam..   1 2 3 4 
54. nervös..   1 2 3 4 
55. generös..   1 2 3 4 
56. optimistisk..   1 2 3 4 
57. likgiltig..   1 2 3 4 
58. tystlåten..   1 2 3 4 
59. bekymrad..   1 2 3 4 
60. uppjagad..   1 2 3 4 
61. irriterad..   1 2 3 4 
62. aktiv..   1 2 3 4 
63. tråkig..   1 2 3 4 
64. ogenerad..   1 2 3 4 
65. resignerad..   1 2 3 4 
66. energisk..   1 2 3 4 
67. självständig..   1 2 3 4 
68. arg..   1 2 3 4 
69. obekymrad..   1 2 3 4 
70. pigg..   1 2 3 4 
71. jäktad..   1 2 3 4 
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Här följer två frågor angående din fritid. Försök skriva så noggrant och ärligt som du kan. 
 

1.  Vad brukar du göra på kvällarna? (Ge minst tre exempel.) 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
2.  Vad brukar du göra på din fritid på helgerna?  (Ge minst tre exempel.) 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
3. På vad sätt är du nöjd eller missnöjd med din fritid? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 

 
 


