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                                                                Abstract 

Previous research has explored and explained the effect hardiness has on stress, but there is 

limited research on the use of physical activity in combination or in conjunction with 

hardiness. The present study aimed to examine if high school student's perceived stress 

level is affected by their level of hardiness and/or physical activity. The sample consisted 

of 370 high school students who were instructed to fill out a survey based on three 

instruments; Perceived Stress Scale, PSS-14 and Dispositional Resilience Scale, DRS-II as 

well as a separate self composed instrument on physical activity. A multiple regression 

analysis was calculated, indicating that hardiness predict stress and that there are gender 

differences. However, physical activity had no effect. 

 

Keywords: perceived stress, hardiness, physical activity, high school students 

 

Sammanfattning  

Tidigare forskning har undersökt och förklarat effekten som hardiness har på stress, men 

det finns begränsad forskning om användningen av fysisk aktivitet tillsammans eller i 

kombination med hardiness. Den nuvarande studien syftade till att undersöka om 

gymnasieungdomars upplevda stressnivå påverkas utav deras nivå av hardiness och/eller 

fysisk aktivitet. I undersökningen ingick 370 gymnasieelever som fick fylla i en enkät 

baserad på tre instrument; Perceived Stress Scale, PSS-14 och Dispositional Resilience 

Scale, DRS-II samt ett eget komponerat instrument om fysisk aktivitet. En multipel 

regressionsanalys genomfördes, resultatet tyder på att hardiness förutsäger stress och att 

könsskillnader existerar. Däremot fann undersökningen inget belägg för inverkan av fysisk 

aktivitet.  

Nyckelord: upplevd stress, robusthet, fysisk aktivitet, gymnasieelever  
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Introduktion 
  
           Stress är ett ämne som är aktuellt i flera medier, där människor både kan läsa och 

höra om diverse symtom, varningssignaler och råd för att minska eller undvika stress. En 

sökning via psycINFO med peer reviewed (kollege granskade) artiklar ger ett resultat av 

179 360 artiklar angående stress mellan åren 1970-2017 och en sökning efter stress på 

Google ger 713 000 000 träffar som hänvisar till sjukvård, friskvård, symtom och olika 

stresstest. Det finns studier som visar hur individer kan skydda sig mot upplevd stress med 

hjälp av olika faktorer som hardiness (Abdollahi, Talib, Yaacob & Ismail, 2014) eller 

fysisk aktivitet (Mörelius, 2014). I Folkhälsomyndighetens undersökning då de frågat hur 

skolelever upplever stress inför och över sitt skolarbetet har stressen ökat kraftigt. Främst 

bland 13-åringar jämfört med förra mätningen, det är en fördubbling av de som känner sig 

ganska eller mycket stressade över skolarbetet på fyra år. De som känner sig mest stressade 

över skolarbetet är 15-åriga flickor men deras nivå ligger stabil sedan mätningen 2009/10 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Det gör det intressant att förstå vad stress är och vilka 

faktorer som kan reducera den. 

Stress 

 Stressforskarna Lazarus och Folkmans (1984) införande av den psykologiska 

aspekten på stress har efter forskning utifrån deras modell påvisat tydligt stöd för hur 

människors tolkningar samt bedömningar har en avgörande roll för människans reaktioner 

på stressfyllda omständigheter, samt dess effekt. Det är praktiskt omöjligt att idag läsa om 

biologiska eller samhällsvetenskapliga ämnen, utan att stöta på begreppet stress. 1984 

menade Lazarus att stress extensivt diskuterades i områden såsom sjukvård, ekonomi och 

utbildning. Smith och Lazarus (1991) beskriver stress som en individs uppfattade krav av 

en situation i förhållande till sina egna resurser att klara av dessa krav. En forskare som 

tidigt intresserade sig för stress och den ohälsa som det kan leda till är Selye (1950), han 

menade att i biologisk mening är stressen växelverkan mellan yttre påfrestning och 

kroppens försvar, ett samspel mellan en kraft och det motstånd som uppstår. Selyes 
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forskning har påvisat att stressorer som orsakade stress hos individer oavsett vilken sort av 

stressor det var, orsakade samma slags fysiologiska reaktioner hos individerna. Dessa 

stressorer som kroppen uppfattar som ett hot skapade biologiska reaktioner som han 

kallade för generella adaptionssyndromet (GAS) och det bestod av tre faser. 1. Alarmfasen 

då kroppen samlar sina resurser för att möta hotet, 2. Motståndsfasen, då kroppen försöker 

att bibehålla motståndet men kommer inte klara av påfrestningen i oändlighet och går över 

till fas 3. Utmattning då kroppen riskerar att drabbas av allvarlig skada. Vidare förklarar 

Folkman, Lazarus, Gruen och DeLongis (1986) när en individ möter en ny situation gör 

hon en kognitiv bedömning av situationen. En process då personen utvärderar om det 

påverkar hennes välbefinnande och i så fall på vilket sätt. Den kognitiva bedömningen kan 

vara primär eller sekundär, individen ställer sig två olika frågor. Vid den primära är frågan, 

vad står på spel i fråga om skada eller nytta. Den sekundära ställer frågan, vad kan göras åt 

situationen, vilka alternativ eller resurser som finns tillgängliga. Eklöf (2017) förklarar hur 

den psykologiska stressprocessen kan se ut när en individ stöter på olika problem i livet. 

Beroende på hur individen ser på dessa problem, hur avgörande de är i livet och om 

individen tror sig hantera stressen påverkar i sin tur reaktionen. Om individen upplever att 

denne inte kan hantera problemen och den aktuella händelsen har stor påverkan, påbörjas 

stressreaktioner hos individen, dessa reaktioner kan vara av både fysisk och psykisk 

karaktär. Klarar individen istället att bemästra problemen avtar stresspåslaget tills nästa 

problem uppstår. Om individen däremot inte lyckas bemöta problemen och stressen håller i 

sig kan det i förlängningen leda till stressreaktioner, som i sin tur leder till olika sjukdomar. 

Då människan upplever en situation som brådskande, farlig eller viktig, reagerar 

kroppen med att sätta sig i beredskap, vilket i sig inte är skadligt och inte behöver vara ett 

tecken på sjukdom. Det är snarare så att stressen är viktig för överlevnaden. När individen 

inte blir av med ett långvarigt stresspåslag kan det påverka kroppen negativt och bli farligt 

(Theorell, 2012). Vid en akut, kortvarig stress menar Mörelius (2014) att immunförsvaret 

förstärks, vilket gör att skyddet av kroppen ökar. När kroppen utsätts för ett stresspåslag 

samlar den ihop sina resurser för att bemöta stressen och det kallas för energimobilisering. 

Mobiliseringen liknar en vågrörelse med påslag och avslag utifrån den upplevda 
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stressituationen, när en situation eller händelse upplevs svår att hantera och 

energimobiliseringen inte slås av påverkar det individen. Det kan innebära att energinivån 

är hög även i vila och det blir svårt att slå på mer energi när individen upplever en ny 

stressad situation. Det kan även innebära att energinivån är så låg i vila att den inte går att 

slå på den när den väl behövs och det skapar störningar i energiregleringen. Kroppen 

behöver energi för att möta den ansträngning som väntar, denna energi behöver fyllas på så 

det blir en ökning av fettsyror och glukos som både muskler och hjärnan behöver för att 

fungera normalt. Även kortisolnivåerna stiger för att mobilisera kroppens energi för att 

möta de krav som ställs på individen (Theorell, 2012).  

En stressituation innebär en påfrestning för människan och då uppstår flera fysiska 

effekter; individen blir mer okänslig för smärta vid skada och koagulationsförmågan ökar 

för att denne inte ska förblöda. Hypotalamus-hypofys-binjure (HPA-axeln) spelar en stor 

roll när kroppen möter en akut fysisk stress, då den fysiologiska responsen utsöndrar 

hormonet glukokortikoid (Traustadóttir, Bosch, & Matt, 2005). Vid stress blir andningen 

snabb och ytlig och blodtrycket stiger med den ökade hjärtfrekvensen, vilket initierar 

aktiviteten i kroppens HPA-axel. Detta resulterar i ökade kortisolnivåer (Wegner, Schuler 

& Budde, 2014). Vid fysiska, psykiska och sociala påfrestningar är immunförsvaret en 

viktig varningsklocka som påtalar den ökade stressen och sänder ut en känsla av trötthet, 

brist på motivation och obehag för att få individen att stanna upp och vila (Theorell, 2012). 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2000) härstammar ordet stress från latinets stringare, som 

betyder att man drar ihop. De förklarar att stress kan ses som yttre påfrestningar men även 

att den kan ses som en effekt av en individs samlade problem som till slut inte går att 

bemästra utan skapar ytterligare problem som individen inte klarar av. De förklarar 

begreppet stress utifrån fyra olika aspekter som hör ihop: att stress är yttre stimuli som gör 

att individens organism inte orkar mer och dessa stimuli kan vara fysiska, psykiska eller 

sociala. Stress kan även vara individens respons på dessa yttre stimuli. Det tredje sättet att 

se på stress är att se det utifrån individens tolkning och upplevelse vilket innebär att olika 

personer tolkar samma händelse på olika sätt. Den sista förklaringen som de tar upp utgår 

från samspelet mellan individ och miljö, det innebär att när omgivningens olika krav blir 
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större än vad individen klarar av så ökar stressen.  

Folkman (2011) nämner stress utifrån tre olika definitioner: yttre miljö stressorer, 

individuell stress och en interaktion mellan individ och miljö. Detta gör att stress kan 

tolkas på olika sätt, är stressen enbart miljöbetingad eller är det möjligtvis så att 

personligheternas olika karaktärer påverkar? Folkman menar att det dominerande synsättet 

idag är en interaktion dem emellan. Stressbegreppet har under de senaste årtiondena vuxit 

och i dess framväxt har även intresset för strategier för att hantera stress ökat. Eftersom 

människan någon gång i livet kommer att möta stress och stressorer påverkar individer, blir 

det därför intressant att se hur individen bemästrar sin stress samt vad som kan reducera 

stress. Föreliggande undersökning kommer att avgränsas genom att endast mäta individens 

självskattade upplevelse av stress. Undersökningstillfället kommer inte mäta blodtryck, 

puls eller kortisolnivåer på ett fysiskt och medicinskt sätt. Undersökningen vill även 

fokusera på två andra begrepp, hardiness samt fysisk aktivitet.  

Hardiness  

Fröna till hardiness började gro mellan 1974 och 1979, det utvecklades till ett 

begrepp där man utgick från tre olika delkomponenter engagemang, kontroll och utmaning 

(Maddi, 2002). Det som hade upptäckts var att det fanns individuella skillnader på hur man 

mötte stressfulla händelser, nämligen att för vissa var det stimulerande medan andra 

upplevde det hotfullt. Det gjordes flera studier (Kobasa, 1979; Kobasa & Puccetti, 1983; 

Ganellen & Blaney, 1984) för att förstå om och hur det kunde vara så och en av de främsta 

forskarna på detta området var Kobasa. Det forskarna fann var något som man kallade 

hardiness och som kunde fungera som en buffert mot stress, vilket bestod av ovanstående 

tre komponenter. Hardiness kunde även utvecklas om en person blev uppmuntrad av andra 

till att tro att det går att vända motgång till möjlighet, samtidigt som personen själv var 

med om att göra det. Kobasa, Maddi och Kahn (1982) beskriver hardiness som robusthet, 

där de tre olika delkomponenterna tillsammans fungerar som ett skydd mot olika 

påfrestningar som individen utsätts för. De förklarar de tre komponenterna; commitment då 

individen engagerar sig i andra personer eller händelser som den möter; control då 

individen tror sig kunna påverka händelser i sin tillvaro; challenge en tro på att framtiden 
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kommer med nya möjligheter. En studie bland chefer (n= 259) med hög stressnivå på 

jobbet ville undersöka hur ofta de varit sjuka. Alla i studien var gifta, vita män i åldrarna 

32-65 i chefspositioner som haft sin anställning i minst 1 år upp till mer än 20 år. Studien 

visade att de med hög hardiness hade en lägre sjukfrånvaro (Kobasa, Maddi & Kahn, 

1982).  

Ytterligare en studie av Knowlden, Sharma, Kanekar och Atri (2013) fokuserade på 

hur hardiness och känslan av sammanhang påverkade college studenters mentala hälsa. 220 

elever i åldrarna 18-24 deltog, 70 % av dessa var flickor och 94% vita. Bland de oberoende 

variablerna visade det sig att hardiness var den näst största prediktorn för mental hälsa (B= 

0.22). Hasel, Abdolhoseini och Ganji (2011) beskriver i sin artikel att komponenten 

commitment, engagemang, gör att den individ som möter hinder responderar med 

engagemang istället för att dra sig tillbaka ur situationen. 56 universitetsstudenter deltog i 

studien, varav 32 var kvinnor. Vidare beskriver Hasel et al. (2011) hur individer som 

undergår livsförändringar eller hanterar traumatiska händelser inte uppvisar psykologisk 

oro. Dessa individer uppfattas hantera sig själva, sina liv, oavsett vad som pågår i övrigt. 

Forskarna beskriver att hardiness innebär en förmåga av att kunna hantera svårigheter 

genom upplevelsen av kontroll i sitt liv. Resultatet av Hasels et al. (2011) studie indikerar 

att de mentala och psykologiska problemen påverkar hardiness och i sin tur individens liv. 

En grekisk undersökning påvisar även att hardiness fungerar som en slags skyddande 

barriär mellan stressfulla situationer och individens beteende eller dennes agerande på 

grund av stressorerna. Deras sample bestod av 850 universitetsstudenter varav 732 var 

kvinnor och de använde sig av ett självskattningsformulär samt ett formulär om 

universitetsstress (Karagiannopoulou & Kamtsios, 2016). Vidare beskriver forskarna hur 

akademisk prestation påverkas av hardiness genom att agera som en typ av buffert mellan 

akademisk prestation och andra universitetsrelaterade stressorer. Sandvik, Bartone, Hystad 

et al. (2013) ville undersöka om hardiness förutom att hjälpa personer att må bättre vid 

psykologisk stress även hade en samverkan med olika immun- och neuroendokrina 

reaktioner på stress. De undersökte 21 norska marinkadetter i deras stressfyllda miljö och 

tog blodprover vid upprepade tillfällen vid lägre och högre nivå av stressfyllda övningar. 
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Alla som deltog hade en hög hardinessnivå, en del av deltagarna hade högre nivå av 

engagemang och kontroll men låg nivå av utmaning och resultatet pekade på att individer 

som hade en obalans mellan dessa tre nivåer var mer stressbenägna. Däremot om man hade 

en jämn balans mellan de tre nivåerna av hardiness så upplevde individerna mer måttliga 

och hälsosamma immun- och neuroendokrina reaktioner på stress.  

Abdollahi, Talib, Yaacob och Ismail (2014) ville i sin studie undersöka om 

hardiness var en skyddande faktor mot upplevd stress samtidigt som den skulle kunna 

påverka sjukskötare att känna lycka. Valet föll på sjukskötare eftersom deras yrke ofta är 

stressfullt och i undersökning ingick 252 deltagare från 6 olika sjukhus i Teheran. När de 

tittade på hardiness så utgick de från två mekanismer som kan förklara effekten av 

hardiness i mötet med en stressfull händelse. Dels att personer med hög hardiness var mer 

optimistiska i mötet med sin omgivning samt att de i en stressfull situation upplevde den 

mindre hotfull, kände att den var kontrollerbar och utmanande. Deras hypoteser bekräftas, 

hardiness var en skyddande faktor som både påverkade och underlättade för sjukskötarna 

att känna lycka samtidigt som det var en skyddande faktor mot upplevd stress. Forskarna 

bedömde att deras resultat var viktigt för att i framtiden kunna träna blivande sjukskötare i 

hardiness för att de skulle kunna minska och kontrollera sin stress. Hög grad av hardiness 

verkar även bidra till att öka prestationsnivån hos individer i deras utförande i stressiga 

situationer som skola eller jobb. För många personer blir en ökning av stressorer en 

försämring i deras prestation, medan en individ med hög hardiness klarar av att hantera 

dessa fysiska eller psykiska påfrestningar eftersom de känner att de har kontroll och att det 

är en utmaning de står inför (Eschleman & Bowling, 2010). En studie gjord av Kobasa, 

Maddi och Puccetti (1982) fann att både hardiness och fysisk aktivitet interagerar med 

stressfulla händelser, som i sin tur minskar sjukdom. Vidare, individer som både har hög 

hardiness och fysisk aktivitet är mer hälsosamma än de som endast har mycket av den ena 

eller den andra faktorn. Det innebär att hardiness kan agera som en buffert genom att 

omvandla stressfulla situationer till mindre stressfulla och hanterbara. Deltagarna i 

föreliggande studie skattar sin egenupplevda nivå av hardiness.  

 
 

7 



 
C-uppsats i psykologi III Jessica Persson, Cassandra Johansson och Maria Rickardsson 
 
  
 

Fysisk aktivitet 

             Mörelius (2014) menar att den fysiska aktiviteten, raster och pauser där barnen får 

sträcka på sig och röra sig en kort stund är viktig i kampen mot stress i skolan. Sharrer och 

Ryan-Wegner (1995) förklarar i en longitudinell studie kring barns individuella 

copingstrategier och förutsättningar för att bemöta stress, att barn och ungdomar som är 

mindre stressade uppvisar ofta faktorer som skyddar mot stress. De nämner bättre 

självkänsla, bra copingstrategier, god förmåga att kommunicera samt tillräckligt med sömn 

och vila.  

Med hänsyn till att barn och ungdomar ska klara av den psykiska påfrestningen som 

finns i dagens samhälle är den fysiska aktiviteten en viktig faktor för att motverka stress 

och psykisk ohälsa. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) som ville se hur ofta barn och 

unga rörde på sig 4 gånger eller fler i veckan så rörde sig 15 åriga pojkar mer än yngre 

pojkar. När de jämförde med flickor var ingen skillnad mellan äldre och yngre flickor. 

Bland 15 åringarna uppgav 39 % av flickorna jämfört med 50% av pojkarna att de tränade 

minst 4 ggr per vecka. Kahlin (2013) gjorde en interventionsstudie där elever som normalt 

inte tränade skulle träna minst en gång per vecka under en 6 månadersperiod. Dessa elever 

rapporterade en ökning av sin fysiska kapacitet. Här påvisades förbättringar inte bara rent 

fysiskt i form av bättre kondition, eleverna uppvisade även en högre egenskattad hälsa och 

förbättrad självkänsla. Ekman och Arnetz (2013) stödjer Kahlins (2013) forskning och 

menar att kontinuerlig fysisk aktivitet påverkar stresshanterings förmågan och de 

fysiologiska reaktioner som styr nivåerna av tillväxtfaktorer i hjärnan. Det skyddar hjärnan 

mot destruktiva konsekvenser av ihållande stress. Resultatet av kontinuerlig 

konditionsträning sänker blodtryck och kolesterolhalter samt reglerar blodsockernivån i 

kroppen. En studie gjord av Budde, Pietrassyk-Kendziorra, Bohm, och Voelcker-Rehage 

(2010), konstaterar att ungdomars kortisolnivåer påverkas av ansträngande fysisk aktivitet. 

Artikeln tar också upp hur idrottsmäns HPA system har en högre tröskel än “vanliga” 

aktiva människor eftersom en kronisk fysisk hög aktivitet leder till lägre aktivitet i 

HPA-axeln. Det är därför mycket aktiva ungdomar också visar lägre nivåer av hormonerna 

kortisol och testosteron vid hög ansträngning. Stress-responssystemet är komplext eftersom 
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det är beroende av kontrollerad återkoppling. Den bygger på det autonomiska 

stressresponsen som initieras när en organism möter en fysiologisk eller psykologisk 

stressor, vilket i sin tur aktiverar HPA-axeln (Juruena, Bocharova, Agustini, & Young, 

2017; Traustadóttir, Bosch, & Matt, 2005). Terjestam, Jouper och Johanssons (2010) studie 

visade att schemalagd qigong, meditativ rörelse, är ett möjligt sätt att förbättra välmående i 

skolan, minska stressen. Deltagarna hade även en tendens till bättre självbild jämfört med 

kontrollgruppen. Det har påvisats att människor som regelbundet motionerar hanterar 

stressiga och påfrestande motgångar bättre och har en positivare syn på sin förmåga att 

hantera situationen. Relationen till stress påverkas i allra högsta grad av individens 

allmänna förhållningssätt till den ökade påfrestningen. Vid ett utgångsläge där individen 

har en negativ syn på situationen uppstår en kraftig fysisk reaktion med följden att man står 

emot stress sämre. Hos barn och ungdomar är den fysiska aktiviteten avgörande för de 

funktionerna i hjärnan som styr minne och inlärning, den kognitiva förmågan ökar (Ekman 

& Arnetz, 2013). Gerber, Kellman, Hartmann och Pühse (2010) undersökte 533 individer 

varav 460 stycken var anställda som poliser och 43 stycken var anställda inom 

akutmottagningen i den tysktalande delen av nordvästra Schweiz (22.9% kvinnor). 

Deltagarna fyllde i ett självskattat formulär om fysisk aktivitet, upplevd hälsa och upplevd 

stressnivå. Undersökning visade att ökad mängd träning minskar stressnivån hos officerare. 

Medan fysisk aktivitet agerar som en buffert genom att minska på den ansträngning en 

individ upplever vid stress enligt Kobasa, Maddi och Puccetti (1982). I föreliggande studie 

används information från gymnasieelevernas självskattade mängd av fysisk aktivitet.  

Stress hos barn och unga  

            Lazarus och Folkman (1984) förklarar att de fyra ledande beståndsdelarna i barns 

stressreaktioner består av; beteendeförändringar, motoriska förändringar, fysiologiska 

förändringar samt förändringar i tanke- och känsloliv. Forskningen visar att barn som 

utsatts för stress tidigt i åldrarna då deras exekutiva och kognitiva funktioner är som 

ömtåligast, kan få svårt att styra sin impulskontroll och bortse från distraherande inslag. 

Ekman och Arnetz (2013) förklarar att tidig stress även kan leda till djupare funktionella 
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problem i amygdala med komplikationer som emotionella störningar såsom depression, 

ångest och självdestruktivt beteende. Om barn och ungdomar ska tillgodose sig inlärning är 

det många delar i hjärnan som ska samverka på ett normalt sätt. Ekman och Arnetz (2013) 

påpekar att om inte hjärnans viktiga funktioner fungerar tillsammans på ett optimalt sätt, 

reduceras möjligheten till full uppmärksamhet och inlärningen minskar. Den selektiva 

uppmärksamheten försämras eftersom delar av hjärnans funktioner i skyddande syfte 

stängs av för att undvika överbelastning. Den maximala inlärningen sker då hjärnan är i ett 

stadium av avslappnad vakenhet. Det är den mest gynnsamma sinnesstämningen, där 

hjärnan lättast upptar och bearbetar information (Ekman & Arnetz, 2013). För att 

förebygga och förhindra att barn och ungdomar upplever stress i skolan är det viktigt att de 

blir sedda som dem är och respekterade för åsikter de har. Att beröm och premiering riktas 

mot person och inte mot handling, hjälper till att vidga deras vyer och stärka deras 

självkänsla. Barn och ungdomar i skolålder kan uppvisa stress på många olika sätt menar 

Mörelius (2014), vanligt förekommande symtom är; huvudvärk, ont i magen, värk i 

kroppen, ångest, tillbakadragenhet, sömnproblem och aggressivitet. Tonårstiden präglas 

ofta av identitetssökning och känslan av att inte passa in i samhället. Detta kan vara ett 

normalt beteende för tonåringar, dock finns det en risk att ett mer extremt expressionistiskt 

beteende tar över och leder till stresspåslag. Ett flertal studier har visat att nivån av 

hardiness påverkar individens upplevda stressnivå (Abdollahi et al., 2014; 

Karagiannopoulou & Kamtsios, 2016; Hasel et al., 2011). En annan komponent som kan 

påverka och därmed minska stressnivån är fysisk aktivitet (Ekman & Arnetz, 2013; Kahlin, 

2013). 

Syfte 

Detta gör det intressant att undersöka om en aktiv vardag är en prediktor för 

upplevd stress utifrån personlighetsdraget hardiness hos gymnasieungdomar. Skiljer sig 

detta, beroende på kön, ålder eller gymnasieinriktning?  
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Metod  

Deltagare  

           För att få en geografisk spridning av deltagarna i huvudstudien kontaktades rektorer 

på gymnasieskolor i Skåne och Småland för att undersöka våra möjligheter att utföra 

studien med hjälp av deras gymnasieelever. Två av de fyra kontaktade gymnasieskolorna 

tackade ja till att delta i studien. Datainsamlingen genomfördes under hösten 2017 på två 

gymnasieskolor varav en låg i en mindre stad i Småland och den andra i en medelstor stad i 

Skåne. Deltagarna i studien består av 374 gymnasieelever, 168 flickor, 185 pojkar och 13 

som angett annat och fyra som inte angett könstillhörighet, samt 4 helt blanka inlämnade 

enkäter. Gymnasieskolorna utgjorde ett bekvämlighetsurval, däremot blev klasserna på de 

olika skolorna utvalda av de lärare som tackade ja till att delta i studien. Ungdomarna som 

deltog gick yrkes- eller högskoleförberedande inriktning på gymnasiet och var i åldrarna 

15-20 år. Majoriteten, 73,7% av ungdomarna fanns i åldersspannet 16-17 år och den 

genomsnittliga åldern var 16,8 år.  

Instrument  

           Enkäten innehöll tre demografiska frågor samt två väl använda instrument och ett 

eget frågeformulär om fysisk aktivitet. Det ena testet mäter upplevd stress, Perceived Stress 

Scale (PSS-14) (Cohen, Kamarck, & Mermelstein, 1983). Det andra mäter hardiness, 

Dispositional resilience scale-18 (DRS-II) (Sinclair & Oliver, 2003), kortversionen. Testen 

som användes var svensköversatta standardiserade test. För att mäta stress använde vi oss 

av självskattningsinstrumentet PSS-14 som översatts till Spanska, Italienska och även till 

Svenska med en Cronbachs alpha på .82 (Eskin & Parr, 1996). Testet består av 14 frågor 

utifrån självskattad stress med en 5 gradig skala av svarsalternativ (0 = Aldrig, 1= Sällan, 2 

= Ibland, 3 = Ganska ofta, 4 = Mycket ofta). Genom att addera svaren kan man få 

slutsumma mellan 0 och 56, svarsalternativen 4,5,6,7,9,10 och 13 är felvända och vänds 

innan sammanräkningen (Eskin & Parr, 1996). 
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DRS-II består av 18 frågor och har 6 olika subskalor; control, commitment, 

challenge, powerlessness, alienation och rigidity. De tre första mäter den positiva 

dimensionen av hardiness medan de övriga tre mäter den negativa dimensionen. Högre 

poäng på de positiva skalorna ger högre nivå av hardiness, medan lägre poäng på de 

negativa skalorna ger höga poäng på hardiness (Sinclair & Oliver, 2003). Poängen 

beräknas genom att summera de ifyllda svaren. De olika svarsalternativen var; 1, Helt 

falskt, 2, Mestadels falskt, 3, Vet ej, 4, Mestadels sant, 5, Helt sant. Testet är från början 

tänkt för och utprovat i en population bestående av militärer (Sinclair & Oliver, 2003). I en 

svensk undersökning visade den sig sig ha en Cronbachs alpha .83 (Kloth & Pettersson, 

2015). Cronbachs alpha räknades ut för att öka den interna följdriktigheten för båda 

instrumenten, PSS-14 α = .85 DRS-II α = .75 

Enkäten innehöll även en fråga om fysisk aktivitet som vi utformade med hjälp av 

Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SGPALS), (Saltin & Grimby, 1968; Grimby 

et al., 2015) med frågeställningen; hur ofta utför du någon fysisk aktivitet per vecka under 

minst 30 min. Med fysisk aktivitet menas exempelvis promenader eller cykelturer i raskt 

tempo, löpträning, gym, gruppträning eller andra aktiviteter som kräver viss ansträngning 

och gör att individen svettas och är aktiv. De valbara skalorna var 1, Jag motionerar noll 

gånger i veckan,  2, Jag motionerar en gång i veckan, 3, Jag motionerar två gånger i 

veckan, 4, Jag motionerar tre eller flera gånger i veckan. Förutom fysisk aktivitet skapades 

även demografiska frågor om gymnasieval, kön och ålder.  

Pilotstudie 

          En pilotstudie genomfördes för att få en uppfattning av tidsåtgång för utförandet av 

enkäten samt för att se om det fanns oklarheter i formuleringen av frågorna. Sex deltagare 

som går sin gymnasieutbildning i Kristianstad ingick i pilotstudien. Deltagarna 

informerades om att genomförandet var frivilligt och kunde avbrytas om 

undersökningspersonerna så önskade. Syftet med pilotstudien förklarades samt att 

resultatet hanteras konfidentiellt. Tiden som det tog deltagarna att svara på enkäten 
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beräknades till 4,5 minuter. Efteråt diskuterades frågornas formulering och innebörd. 

Samtliga sex gymnasieelever upplevde frågorna i enkäten lätta att tolka och svara på.  

Procedur  

           Rektorer på gymnasieskolor i Skåne och Småland kontaktades via e-mail och 

telefon med syfte att få genomföra en enkätundersökning. Information om 

enkätundersökningen (se bilaga A) och utdelandet av enkäten gjordes på likvärdigt sätt i 

samtliga klasser. Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkäter som delades ut i 20 

gymnasieklasser, 374 elever deltog i undersökningen varav 4 lämnade in helt blanka 

enkäter. I studien jämfördes den självskattade stressnivån utifrån självskattade hardiness 

nivå, fysisk aktivitet, kön, ålder och gymnasieval. För att analysera materialet användes en 

multipel regressionsanalys. Eftersom inte alla enkäter var fullt besvarade blev det interna 

bortfallet 69 individer och den multipla regressionsanalysen beräknades på 305 individer.  

Etik 

För att människor ska känna sig trygga och förlita sig på vetenskapligt studium är 

det av stor vikt att följa psykologins etiska krav på tillvägagångssätt. Integritet och 

självbestämmande är rättigheter som psykologin värdesätter och därför värderas 

människors lika värde och yttrandefrihet. I början av undersökningen var det även viktigt 

att genomföra en pilotstudie vars avsikt var att se om det fanns frågor som var felställda, 

svåra att förstå eller kunde på något vis misstolkas då detta kunnat leda till stress hos 

undersökningspersonerna. Frågorna som ställdes i undersökningen justerades och 

validerades för att eliminera att eleverna drabbades av obehag eller kom till skada vid 

undersökningstillfället. Alla deltagare informerades innan enkäten delades ut, att 

deltagandet var frivilligt samt att eleverna när som helst fick avbryta sin medverkan i 

studien. Eleverna informerades även om att svaren kommer att hanteras konfidentiellt. 

Kontaktuppgifter till oss fanns tydligt inskrivna under samtyckes bilagan och hänvisades 

till vid frågor och eventuellt intresse kring studiens resultat. Då deltagare över 15 år 
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informerats om samtycke och själva förstår vad forskningen innebär behövs inte målsmans 

samtycke (Vetenskapsrådet, 2016).  

Resultat 

Flickor har lägre medelvärde (se tabell 1) av fysisk aktivitet M = 3.3 (SD = 0.89) 

och hardiness M = 58.4 (SD = 6.64) men upplever mer stress än pojkar M= 31.96 (SD= 

6.64). 57% av gymnasieungdomarna tränade mer än tre gånger per vecka (N = 127), varav 

119 av dessa var pojkar (se tabell 2).   

 

       Tabell 1. Deskriptiv statistisk 

Variabel   Flicka   Pojke  

 N  Mean Std. Dev N Mean Std. Dev 

Fysisk aktivitet 158 3,3 0,89 167 3,54 0,85 

Upplevd 
stress/PSS 

168 31,96 6,64 185 23,56 8,32 

Hardiness/DRS 168 58,4 8,74 184 64,56 8,73 

Gymnasieval 156 1,9 0,3 155 1,85 0,36 
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Tabell 2. Fysisk aktivitet fördelat på kön 

                         Flicka       Pojke        Annat              Totalt   Procent  

0 ggr/ vecka  11 11 1        23 6,2 

1 ggr/ vecka  13 7  0        20 5,4 

2 ggr/ vecka  52 30 2        84 2,7 

3> ggr/ 
vecka  

82 119 9        210 57 

Totalt 158 167 12         337 91 

X2 = 15.847 , (df = 6) p <.05 

Tabell 3. Fysisk aktivitet fördelat på ålder 

År gammal          15         16               17               18               19  20 Totalt  

0 ggr/vecka 0 3 5 13 1 1 23 

1 ggr/vecka 2 5 10 2 1 0 20 

2ggr/vecka 2 39 30 10 2 0 83 

3>ggr/vecka 8 74 82 40 2 1 207 

Totalt  12 121 127 65 6 2 333 

 X2  = 41,202 (df= 15) p = <.001 

 

Genom ett chi-square test undersöktes fysisk aktivitet i relation till ålder, vilket 

påvisar sambandet mellan fysisk aktivitet och ålder (X2  = 41,202, df= 15, p = <.001). Det 

var vanligast att gymnasieungdomar utövade fysisk aktivitet tre gånger i veckan eller mer i 

alla åldrar (se tabell 3). Dock var 16-17 åringar mest aktiva medan 18 åringarna var minst 
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fysiskt aktiva. Det fanns även ett samband mellan fysisk aktivitet och kön X2 = 15.847, df = 

6, p = .015. De inkluderade variablerna korrelerade lågt med varandra (se tabell 4).  

  

Tabell 4. Korrelationsmatris över samtliga inkluderade variabler  

                                           SumS*     SumH**   Fys. aktivitet    Kön  Ålder  Gym. val  

Pearson 
Correlation  

SumS* 1,000      

 SumH** -,612 1,000     

 Fys. 
aktivitet  

-,072 ,051   1,000    

 Kön -,476 ,281    ,154 1,000   

 Ålder  ,086 -,062   -,186 ,049 1,000  

 Gym. val ,019 ,121    ,066 -,057 -,152 1,000 

note: *summan av upplevd stress testet **summan av hardiness testet 

 

En multipel linjär regression genomfördes för att predicera upplevd stressnivå, 

baserat på fysisk aktivitet, hardiness, ålder, kön och gymnasieval. En signifikant ekvation 

hittades F(5,299)=56,416, p = < .001. R² adj. = 0,47. Kön och hardiness predicerade 

upplevd stressnivå (se tabell 5). Dock inte fysisk aktivitet, ålder eller gymnasieval. 

Konklusionen beskriver direktionen (ökningen), styrkan (59,197), värdet (56,416), 

frihetsgraderna (5,29) och signifikansnivån (<.001) för regressionen.  
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Tabell 5, Multipel regressionsanalys av de inkluderade variablerna i relation till stress. 
  

                 B            SE B             𝛽               t                   p                 CI
 

Variabel.        Lower–Upper 
 

Constant    59,197     3,73                      15,888         <.001            51,9–66,5 

 Hardiness           -0,492      0,041     -0,523     -11,962        <.001            -0,57– -0,41 

Fysisk aktivitet    0,174     0,436       0,017       0,398           .691              -0,68–1,03 

 Kön     -5,176      0,688     -0,332     -7,523          <.001            -6,53– -3,82 

 Ålder                  0,834      0,421       0,085      1,979           0,49              0,005–1,662 

Gymnasieval       1,992       1,123      0,075      1,774           .077              -0,22–4,2 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Genom ett oberoende t-test undersöktes skillnader mellan flickor och pojkar. Den 

största könsskillnaden i upplevd stress finns mellan flickor (N = 168, SD = 6,64)  och 

pojkar (N = 185, SD = 8,32) , t (351) = 10,413, p = <.001, d = 1.115, vilket förklarar 23% 

av variansen i samplet.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om hardiness och fysisk aktivitet 

var för sig eller tillsammans påverkade graden av upplevd stress. Syftet var även att 

undersöka om variablerna kön, ålder och gymnasieval hade någon inverkan. Resultatet av 

studien visar att hardiness har ett samband med upplevd stressnivå. Utifrån frågeställningen 

var det inte fysisk aktivitet som predicerade upplevd stressnivå utan endast variablerna kön 

och hardiness som hade ett signifikant utfall. Undersökningens största könsskillnad fanns i 

upplevd stress, vilket förklarade 23% av variansen. Studiens resultat om könsskillnad 

utifrån stress ligger i linje med Folkhälsomyndigheten (2014), flickor upplever sig mer 

stressade M = 31.96 (SD = 6.64) än pojkar M = 23.56 (SD = 8.32). Undersökningen av 

ungdomars fysiska aktivitet påvisade att flickornas fysiska aktivitet M = 3.3 (SD = 0.89) 

var lägre än pojkarnas M = 3.54 (SD = .85) vilket överensstämmer med 

Folkhälsomyndighetens (2014) resultat. Däremot fann studien ingen specifik skillnad 

utifrån kön i koppling till ålder och fysisk aktivitet. Frågeställningen bekräftades inte fullt 

ut då fysisk aktivitet inte predicerade upplevda stressnivån i undersökningen. Detta kan 

bero på hur individer tolkar sin fysiska aktivitet eller att det var ett eget konstruerat 

instrument. Maddi (2002) fann att hardiness var dubbelt så effektivt som fysisk aktivitet för 

att minska  stressrelaterade sjukdomar, även Karagiannopoulou och Kamtsios (2016) fann 

att hardiness var en skyddsfaktor mot stress följd av fysisk träning. Till skillnad mot 

Mörelius (2014) som fann att fysisk aktivitet motverkar stress, fanns det inte belägg på 

detta i föreliggande undersökning. Detta kan bero på att gymnasieeleverna rör på sig under 

rasterna men även att de har idrott två till tre gånger i veckan under skoltid och att de inte 

tagit med detta i sin uppskattning. Undersökningen fann inte heller belägg på att den 

fysiska aktiviteten påverkade individens stressnivå som Ekman och Arnetz (2013) och 

Kahlin (2013). 

I jämförelsen mellan föreliggande studie och de undersökningar som introduktionen 

bygger på, har studien formulerats för gymnasieelever som är mellan 15 och 20 år. Det är 

problematiskt och invecklat att forma en jämförelse mellan norska kadetter (Sandvik et al., 
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2013) och svenska gymnasieelever eftersom de inte endast skiljer i ålder och 

förutsättningar utan även livssituation. Vidare skiljer sig också övriga undersökningar från 

denna i och med att de är genomförda i andra länder, majoriteten i Amerika. Dessutom 

använder forskare andra tillvägagångssätt än vad nuvarande undersökning har gjort samt 

att de sannolikt har högre kunskapsgrad inom ämnet på grund av bland annat mer 

avancerad studietid. Karagiannopoulou och Kamtsios (2016) studie undersöker exempelvis 

akademisk prestation och stress kopplat till hardiness, vilket inte är generaliserbart till 

nuvarande studie. Då nuvarande studie fokuserar på upplevd stress, vilket är 

kontextbaserad, den kan alltså både vara kopplad till skolan eller hemmiljön. Likaså kunde 

inte studien jämföra elever utifrån olika gymnasieval eftersom urvalet i de olika grupperna 

inte var normalfördelade. Även om mycket forskning som bedrivs inom ämnet har 

genomförts i Amerika, av exempelvis Kobasa (1979), har denna undersökningen medvetet 

gjort ett försök till att finna material från andra delar av världen, exempelvis från Grekland, 

Tyskland, Iran och Norge (Karagiannopoulou & Kamtsios, 2016; Sandvik, et al., 2013; 

Hasel et al., 2011; Budde et al., 2010).  

En intressant skillnad mellan föreliggande studie och flera andra 

(Karagiannopoulou & Kamtsios, 2016; Hasel et al., 2011) är att denna har fler manliga 

deltagare än kvinnliga. Det kan eventuellt vara en engångsföreteelse, trots det faktum att 

majoriteten av eleverna gick högskoleförberedande inriktning. Nuvarande studie visar i 

likhet med Kobasa, Maddi och Kahn (1982) att pojkar har högre nivå av hardiness än 

flickor. Kan det vara så att flickor inte får samma tillåtelse till robusthet än pojkar? Vidare 

kan det spekuleras om pojkar får mer uppmuntran till att forma personlighetsdraget än 

flickor får? Som tidigare studier visat, att nivån av hardiness påverkar individen och 

fungerar som ett skydd mot stress (Knowlden et al., 2013; Karagiannopoulou & Kamtsios, 

2016) visade även undersökningen som ligger till grund att hardiness påverkade upplevd 

stressnivå. I föreliggande undersökning påverkade hardiness mest, till skillnad från 

Knowlden et al. (2013), där hardiness var den näst största prediktorn. 
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Metodologisk diskussion 

Instrumentet PSS-14, upplevd stressnivå, kan fungera på ett kontextbaserat plan, då 

frågor om svårigheter eller stress i vardagen kan tolkas olika. Det kan exempelvis tolkas 

annorlunda om deltagarna jämför eller väljer ut hem- eller skolmiljön. Dock är PSS-14 ett 

väletablerat instrument tillsammans med DRS-II (Eskin & Parr, 1996; Sinclair & Oliver, 

2003). Värt att diskutera är även språket som används i båda instrumenten, trots god 

validitet erkänns det att risken alltid finns för missförstånd. I de flesta klassrum uppkom 

det en fråga kring formuleringen i ett av testerna, förståelsen av ordet iver. Problemet löstes 

genom att ordet förklarades i samtliga sammanhang. Vilken tid enkäten tilldelades till 

eleverna kan också ha påverkat utfallet av undersökningen, eftersom den lämnades vid 

olika tider för varje klass. Vissa klasser blev tilldelade enkäten i slutet av lektionen eller 

skoldagen medan andra blev tilldelade i början av lektionen eller skoldagen. 

Något som kan påverka skillnaden i resultatet mellan föreliggande studie och 

tidigare kan vara att i nuvarande undersökning deltog gymnasieelever medan i tidigare 

studier deltog huvudsakligen universitetsstudenter. Det fanns begränsningar vid 

utformningen av enkäten till föreliggande undersökning. Den kunde ha formulerats bättre 

genom att ha alla demografiska frågor tillsammans på samma sida. Brister i instrumentet 

kring fysisk aktivitet var stor då den placerades svårupptäckt i enkäten vilket gjorde att 37 

gymnasieelever inte svarade alls på frågan. Att instrumentet heller inte använts i tidigare 

forskning med en känd validitet utan var egenkonstruerat har troligen påverkat resultatet 

negativt. Vid utformandet av frågan om fysisk aktivitet utgick nuvarande studie från 

Saltin-Grimby Physical Activity Level Scale (SGPALS), vilket är en skattningsskala som 

togs fram 1968 av Bengt Saltin och Gunnar Grimby (Saltin & Grimby, 1968; Grimby et 

al., 2015). Till skillnad mot Ekman och Arnetz (2013) och Terjestam, Jouper och 

Johansson (2010) som visade att fysisk aktivitet påverkade nivån av stress kunde 

föreliggande undersökning inte påvisa liknande resultat. En annan begränsning i 

undersökningen var att samplet bestod av endast 40 elever som gick yrkesförberedande 
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inriktning mot 284 som gick högskoleförberedande inriktning, vilket resulterade i att dessa 

inte var av intresse för vidare jämförelse.  

Praktiska implikationer 

 Hur ser det ut i Sverige idag? Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av 

nationella folkhälsoenkäten så uppgav 14% av befolkningen att de upplevde ganska 

mycket eller väldigt mycket stress. Kvinnorna låg högre med sina 18% jämfört med 

männens 11% och de yngre var mer stressade än de äldre. Kvinnor mellan 16-29 år var den 

åldersgrupp där det var vanligast att uppleva stress (29%) bland män i samma ålder uppgav 

endast 12 %  att de var ganska eller väldigt stressade. I undersökningen var det relativt små 

skillnader utifrån utbildningsgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Folkhälsomyndigheten (2014) rapporterar att det finns skolungdomar som känner sig 

stressade över skolarbetet. Mätningen som gjordes 2013/14 visade att 10% av 

11-åringarna, pojke som flicka, uppgav att de kände sig ganska eller mycket stressade över 

skolarbetet. Även 13-åringarna uppgav att de kände stress i skolarbetet. Den senaste 

mätningen som utfördes 2013/2014 var andelen stressade flickor 36% och pojkarnas andel 

22%, vilket är en fördubbling mot mätningen som skedde 2005/06. Den största 

rapporteringen kring stress i skolan står 15-åringarna för. Andelen stressade flickor i denna 

kategori låg på 60% och pojkarna på en andel av 34%. Dock har denna grupp inte ökat lika 

mycket som 13-åringarna utan tvärtom minskat jämfört med mätningarna som gjordes 

2001/02 och 2005/06. 

 Resultatet av Folkhälsomyndighetens (2014) mätning av skolungdomars upplevda 

stress i skolan tyder på en generellt högre procent stressade flickor vilket stämmer överens 

med det resultat som återfanns i föreliggande studie. Könsskillnaden i upplevd stress 

förklarade 23% av variansen och resultatet i föreliggande studie visade att flickornas 

upplevda stress var högre än pojkarnas. Ett mönster verkar även uppstå då 

Folkhälsomyndigheten (2014) rapporterar att det är kvinnorna mellan 16-29 år som 
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upplever sig generellt mer stressade än vad männen gör. Stress hos flickor som börjar i 

skolåldern tenderar att fortgå upp i vuxen ålder.  

Förslag till framtida forskning  

Eftersom stress har visat på flertalet negativa konsekvenser både fysiska, psykiska 

och sociala som ont i magen, huvudvärk, inlärningssvårigheter, ångest och sömnproblem 

(Ekman & Arnetz, 2013; Mörelius, 2014). Samt att det finns olika faktorer som påverkar 

och agerar som en buffert mot stress kan resultaten vara intressanta och viktiga att ta med i 

framtida undersökningar. 

Vidare forskning kan fokusera mer på att formulera robusthet i koppling till 

gymnasieelever samt att undersöka vad eller hur skolmiljön kan bidra till att öka eller 

främja detta personlighetsdrag. Genom att presentera forskningen aktivt för skolorna kan 

de få möjlighet att kunna utveckla sitt arbete om de så önskar. Vidare hade det varit 

intressant att förstå könsskillnaden bättre, varför den uppkom samt hur individer kan 

påverka sin nivå av hardiness. Hur klarar en individ sig i sin vardag, när ens vardag blir 

tuff? Mer ingående forskning om detta hade varit av intresse. Eftersom nuvarande 

undersökning endast bedömde självskattad stressnivå och inte mätte kortisolnivåerna som 

Sandvik et al., (2013) gjorde i sin studie om stress och nivån av hardiness hos norska 

marinsoldater hade möjligen ett annat resultat visat sig om även gymnasieelevernas 

kortisolnivå undersökts. 

 I linje med resultatet i ovanstående studie upptäcktes en högre hardiness hos 

pojkarna än hos flickorna. Även Kobasa, Maddi och Kahn (2010) samt Abdollahi, Talib, 

Yaacob och Ismail (2014) fann i sina studier att pojkarna hade en högre nivå av hardiness. 

Något som utmanar till vidare forskning kan vara om pojkarnas förmåga är större för att 

utveckla och bygga upp hardiness än flickornas eller om forskare behöver utarbeta ett 

annat instrument för att mäta flickors? I resultatet återfanns även att pojkarna var de som 

var mest fysiskt aktiva. Finns det en koppling mellan pojkars höga hardiness och driften till 

att vara mer fysiskt aktiv? Samtidigt visar resultatet i studien att flickor i skolåldern känner 

ett högre stresspåslag än vad pojkarna i samma ålder gör. Ur Folkhälsomyndighetens 
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(2014) rapport kan man följa flickornas höga resultat av stress även till vuxen ålder. Det 

kan spekuleras i om det finns en koppling till tidig och ihållande stress hos flickorna med 

låga värden av hardiness?  

   Konklusion 

Studien ville undersöka om fysisk aktivitet påverkade nivån av upplevd stress hos 

gymnasieungdomar utöver personlighetsdraget hardiness. Studien ville även undersöka om 

variablerna kön, ålder och val av gymnasieinriktning hade någon inverkan. Resultatet 

påvisade att hardiness och kön predicerade upplevd stressnivå genom ett negativt linjärt 

samband, däremot fann undersökningen inget samband utifrån fysisk aktivitet. 
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Samtycke 
 
Vi studerar Psykologi III på Linnéuniversitetet och vill inom ramen för vår C-uppsats 

undersöka gymnasieelevers upplevelse av stress. För denna undersökning behöver vi din 

hjälp med att fylla i ett frågeformulär med 34 frågor som tar ca 5 min att fylla . 

I undersökningen är du anonym och dina svar kommer bara att ses av oss som skriver 

uppsatsen, alla svar som samlas in kommer att kodas för att inte kunna kopplas till någon 

individ. Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Vill du ta del av resultatet så kontakta någon av mailadresserna nedan. 

Tack för din medverkan! Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig. 
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