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Abstract 
Stress can today be seen as one of the western world’s greatest health concerns, where 

the risk for developing stress-inducing illness is high. Research have found evidence that 

physical activity and sleep have a stress reducing effect, however, there are few studies 

that have combined these two variables to analyse students stress levels. The purpose of 

this essay is to analyse the correlation between university students sleeping behaviour, 

levels of physical activity and perceived stress. The study uses two hypothesis; 1. higher 

levels of physical activity reduces university students stress levels, 2. high quality sleep 

reduces university students stress levels. The job demand control model by Karasek and 

Theorell (1990) was used to understand the individuals stress reactions. The data was 

collected at a university in the south of Sweden using the instruments Perceived Stress 

Scale - 10 (PSS-10), Physical Activity Questionnaire (IPAQ), and Karolinska Sleep 

Questionnaire (KSQ). The study found no significant correlation between the three 

variables stress, sleep and physical activity.    
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Sammanfattning 
Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största 

folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. 

Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida 

är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och 

universitetsstudenters stressnivåer. Målet för studien är att undersöka om det finns en 

korrelation mellan studenters sömnvanor, grad av fysisk aktivitet och individernas 

upplevda stress. Studiens syfte besvarades med hjälp av två hypoteser; 1. Graden av fysisk 

aktivitet reducerar studenters stressnivåer, 2. Hög kvalitativ sömn reducerar studenters 

stressnivåer. Fortsättningsvis användes Krav-kontrollmodellen av Karasek och Theorell 

(1990) för att förstå studenternas stressreaktioner. Datainsamlingen skedde via 

instrumenten Perceived Stress Scale - 10 (PSS-10), Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ), och Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) vid ett universitet i södra Småland. 

Studien fann ingen signifikant korrelation mellan stress, sömnvanor och fysisk aktivitet.  

 

Nyckelord: PSS-10, IPAQ, KSQ, Stress, Sömn, Fysisk aktivitet, Studenter 
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1 Inledning 
I dagens samhälle är det nästan omöjligt att inte tala om termen stress. Stress kan idag ses som 

ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där cirka 25 procent av 

befolkningen någon gång under sin livstid kommer att insjukna i en stressrelaterad sjukdom. 

En lägesrapport från Socialstyrelsen (2017) om tillståndet och utvecklingen inom hälso- och 

sjukvård visar att den svenska folkhälsan går i en positiv riktning där cirka 70 procent av 

Sveriges befolkning anser sig ha en god hälsa. Trots att rapporten visar att befolkningen har en 

generellt god hälsa, fortsätter rapporter om psykisk ohälsa att öka. Nationella undersökningar 

har under de senaste tjugo åren visat en drastisk ökning av stressrelaterade problem hos 

ungdomar och studenter  där stress utgör en av faktorerna till sömnbesvär, trötthet, ångest och 

depression (Folkhälsomyndigheten, 2017; Folkhälsomyndigheten, 2018; Socialstyrelsen, 

2017). 

 Individer utsätts i dagens samhälle allt oftare för mental och psykosocial stress 

som aktiverar samma stressystem som vid andra hot, huruvida kan detta tillstånd inte ”stängas 

av” på samma sätt som när individens stress är sammanlänkat till akuta hot och fysisk 

ansträngning. Detta resulterar i att individer i dagens samhälle alltmer lider av långvarig stress 

(Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, Stefansson & Åkerstedt, 2012). Långvarig stress 

leder till energimobiliseringen i degenerativa processer som dominerar över de regenerativa 

processerna under en längre period, och individens kropp prioriterar således en mobilisering av 

energi över helande, tillväxt och energilagring. Genom att kroppen har prioriterat de 

degenerativa processerna, finns det inte tillräckligt mycket energi för att kroppen skall kunna 

stänga av de stressaktiva mekanismerna och kan därmed ses leda till försämrade prestationer, 

kronisk utmattning, depression, ångest, sömnproblem, försämrad kognitiv förmåga, 

återkommande infektioner, muskelvärk och kardiovaskulära sjukdomar. Kronisk stress kan 

därmed anses vara ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem och 

ökar riskerna för stressrelaterade komplikationer och sjukdomar (Danielsson et al., 2012; 

Shraml, 2013). 

 

Sömnsvårigheter har kommit att bli allt vanligare och problemen  kan idag ses vara en 

av de vanligaste klagomålen hos unga vuxna, där flertalet studier belyser att studenter 

rapporterar att de allt mer upplever att de får otillräcklig sömn, har svårigheter att somna eller 

upprätthålla sömn. Några av orsakerna till sömnproblemen hos studenter kan idag ses till 

ackumulerandet av stora mängder skärmtid och de stressorer som förekommer i 

universitetslivet (Amaral, Soares, Pinto, Pereira, Madiera, Carvalho Bos, Marques, Roque & 
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Macedo, 2018). Genom att stress är associerat med långvarig aktivering av stressresponser som 

kan förvärras eller deregleras av psykologiska processer, har emotionell och akademisk stress 

en negativ effekt på sömn, och påverkar således inte endast individerna subjektiva välmående 

utan även studenternas akademiska prestationer (Amaral et al., 2018). 

 

Fortsättningsvis har forskning även funnit att regelbunden fysisk aktivitet har samma positiva 

effekter på individers fysiologiska och psykologiska hälsa som sömn. Fysisk aktivitet har setts 

förstärka individers självförtroende, humör och sinnestillstånd, reducera känslor av ångest och 

stress, samt förhindra muskelvärk, kardiovaskulära-,  immunologiska- och metaboliska 

sjukdomar  (Vilhjalmsson & Thorlindsson, 1998; Zschucke, Renneberg, Dimeo, Wustenberg 

& Ströhle, 2015). Många av hälsotillstånden kan identifieras som ”nödrelaterade”, vilket 

antyder att kronisk stress eller dysregleringen av stressresponser är involverade i deras 

sjukdomshistoria och utveckling. På grundval av detta menar många forskare att reduceringen 

av stressreaktiviteten kan ske genom att buffra effekten av de stressrelaterade påfrestningarna 

med fysisk aktivitet, som i sig är en medlare med positiva effekter på individers hälsa (Zschucke 

et al., 2015).  

Stress har kommit att bli ett av samhället vanligaste och mest komplexa fenomen. 

Studenter kan idag ses som en population som är allt mer utsatt för stress och stressande 

situationer och att hitta de faktorer som kan lindra dessa stressreaktioner kan ses som allt 

viktigare för att individerna ska behålla och upprätthålla sin hälsa och välmående. Därav kan 

man ställa sig frågan om graden av fysisk aktivitet och hög kvalitativ sömn kan reducera 

studenters stressnivå och öka individernas välmående. Denna uppsats syftar därför att 

undersöka relationen mellan stress, sömn och fysisk aktivitet. 

 

 

1.1 Syfte och hypoteser 

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan stress, fysisk aktivitet och sömn, 

och om man med en aktiv livsstil och hög kvalitativ sömn, det vill säga goda sömnvanor, kan 

reducera stress hos universitetsstudenter. För att redogöra syftet används två hypoteser som ett 

verktyg för att urskilja om det finns ett förhållande mellan stress, fysisk aktivitet och sömn. De 

två hypoteserna är; 

  

H1: Graden av fysisk aktivitet reducerar studenters stressnivå. 

H2: Hög kvalitativ sömn reducerar studenters stressnivå. 
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2 Tidigare forskning 
 

 

2.1 Stress 

Stressforskning har en relativt kort historia, då forskning kring ämnet inte tog fart förens runt 

1920-talet, vilket idag kan ses ha påverkat att begreppet fortfarande är komplext och svårt att 

definiera. Definitionerna av stress har följaktligen kommit att förändras beroende på vilken 

inriktning forskningen har och kan således referera till en direkt påverkan av skadligt stimuli, 

subjektivt upplevda hot, fysisk belastning, fysiologiska reaktioner eller psykologiska tillstånd. 

Gemensamt för definitionerna av begreppet stress, är att definitionerna representerar en obalans 

förankrad i att människor behöver anpassa sig till miljöförändringar och krav (Butler, 1993). 

Fortsättningsvis när man talar om stress måste man även benämna situations 

komponenten av fenomenet, stressor. Stressorer är specifika stimuli som kan vara både fysiska,  

som exempelvis hot mot individens säkerhet, eller psykologiska såsom hot mot en individs 

sociala status eller självförtroende. Oavsett vilken natur stressorerna har, kan de utmynna i 

påfrestningar som hotar individers välmående och kräver att vi anpassar oss på något sätt (Holt, 

Bremner, Sutherland, Vliek, Passer & Smith, 2015). 

  

 

2.1.1 En fysiologisk reaktion  
Hans Selye kan ses vara den första som kom att tala om stress och ansåg fenomenet vara det 

icke-specifika svaret från kroppen till varje efterfrågan på förändring (Selye, 1936). Seyle 

(1936, 1978) observerade att vissa fysiska och emotionella stimuli (stressorer) resulterade i 

fysiologiska responser som var avsedda att återställa en fysisk balans, homeostas. Genom 

observationer av detta slag formade han processteorin General Adaptation Syndrome (GAS), 

vilket kom att innefatta tre olika stadier som alla innefattar olika typer av hormonproduktion. 

Den första omedelbara alarmreaktionen sker när individen står inför en stressor där kroppen 

mobiliserar energi och de resurser som krävs för att hantera stressorn, hotet. Den andra fasen, 

inbegriper att organismen går in i motståndsstadiet för att kunna anpassa sig till och upprätthålla 

sitt försvar mot stressorn. Dock orkar inte individen upprätthålla detta tillstånd under längre tid 

utan går istället in i fas tre, utmattningsstadiet. Om kroppen inte får återhämtning kommer 

individen att uppleva tillstånd av fysisk och psykisk utmattning vilket tydligt sker i fas tre, 
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utmattningsstadiet, där individer löper risk för att drabbas av allvarliga sjukdomar (Selye, 1936, 

1978; Rydén & Stenström 2015). 

                    

Kroppens försök att ständigt upprätthålla homeostas är en process som kallas för allostas. Om 

en stressor utmanar homeostas reagerar organismen med ett svar kallat allostas. Allostas, eller 

den fysiska stressresponsen, karaktäriseras av aktiveringen av två kroppsliga system (Sterling 

& Eyer 1988). När individen står inför en stressfull situation handlar det om att hjärnan inte 

känns vid ett stimulus, och stressreaktionen följs av en fysiologisk och biokemisk aktivering. 

När en situation anses vara stressande reagerar kroppen med att aktivera två olika fysiologiska 

system, det sympatiko- adrenomendullära systemet (SAM) och Hypotalamus-Hypofys-

Binjurebark-axeln (HPA). Akut stress aktiverar SAM för att förbereda organismen att hantera 

hotet, vilket Cannon (1932) kom att benämna som ”kamp-eller flykt” responsen (Ogden, 2012; 

Rydén & Stenström, 2015). Aktiveringen av SAM sker via det sympatiska nervsystemet och 

resulterar i en ökad produktion av adrenalin och noradrenalin som i sin tur skapar förändringar 

i individers blodtryck, hjärtfrekvens, svettningar och utvidgade pupiller och upplevs ofta som 

en känsla av upphetsning (Eriksen & Ursin, 2005; Ogden, 2012). 

 

 Likaså som att stressfulla situationer aktiverar SAM, sker det samtidigt en aktivering av och 

förändring inom HPA-axeln. Aktiveringen av HPA-axeln innebär att hypotalamus frisätter 

korikotropinfrisättande hormon som stimulerar hypofysen att reglerar adrenokorikotropiskt 

hormon som vidare stimulerar binjurebarken att reglera kortikosteroider, och specifikt kortisol. 

Förändringarna i HPA-axeln är förändringar som individen är omedveten om, där förhöjda 

kortisolnivåer som ett resultat av stress, kan ha stora negativa effekter på individens hälsa. 

Aktiveringen av HPA- axeln är ofta associerad med långvarig stress där organismen tvingas 

anpassa sig till påfrestningarna som resulterar i att de stegvis ökande kortisolnivåerna leder till 

förhöjda blodsockernivåer, nedbrytning av muskulatur, blodtrycksreglering, skador på 

minnesområden i hjärnan, likaså som att de förhöjda nivåerna kan leda till beteendeförändringar 

hos individen (Rydén & Stenström, 2015; Ogden, 2012). Däremot har inte kortvariga 

stressreaktioner någon negativ påverkan på organismens hälsotillstånd, utan de allvarliga 

hälsoproblemen uppkommer när organismen har en långvarig obalans mellan de förbrännande 

och återuppbyggande krafterna. Stress kombinerat med andra fysiska och psykologiska faktorer 

influerar hela spektret av ohälsa och långvarig stress kan ses öka riskerna för försämrat 

immunförsvar, cancer, kardiovaskulära sjukdomar, diabetes, övervikt men även plötslig död 

(Perski, 2006; Holt et al., 2015). 



  
 

7 

  

2.1.2 Stress som en psykologisk reaktion 
Psykologiska tillstånd spelar även de en roll i aktiveringen av de fysiologiska 

stressreaktionerna. Individens bedömning av en situation som stressfull eller inte, påverkar om 

situationen eller händelsen framkallar eller inte framkallar stress, och hur en situation uppfattas 

beror på individers tidigare erfarenheter, affektiva tillstånd, tillgängliga resurser, personlighet 

men även tolkning av händelsen (Shraml, 2013). Lazarus och Folkman (1984) argumenterar för 

att förstå variationerna mellan individer i jämförbara förhållanden måste man ta hänsyn till de 

kognitiva processer som ingriper mellan händelsen och reaktionen, och de faktorer som kan 

påverka denna medling. Sålunda kom forskarna med sin transaktionella modell att benämna 

stress som en dynamisk process som involverar en interaktion mellan individen och den externa 

miljön. Det sätt på vilket individen värderar sin situation bli därmed central, och stressresponsen 

uppstår således endast när individen uppskattar förhållandet mellan denne själv och den externa 

miljön som skadande eller hotfull. Hur individen uppskattar sin situation, menar Lazarus och 

Folkmans (1984) modell innefattar två olika processer, den primära och den sekundära 

bedömningen. Primär bedömning åsyftar att relevansen av situationen för individens 

välbefinnande utvärderas med avseende på det potentiella hotet eller utmaningen som uppstår. 

Fortsättningsvis kan både negativa och positiva händelser inleda denna process på så sätt att 

båda kan medföra behov av anpassning till förändrade eller nya förhållanden, som i sin tur kan 

framkalla stress. Detta följs av den sekundära processen, där de interna och externa resurserna 

för hanteringen av situationen utvärderas (Lazarus & Folkman, 1984; Schraml, 2013). 

Individens bedömning av situationen kommer således att visa om denne upplever situationen 

som stressfull eller inte. Den primära bedömningen av situationen åsyftar således en bedömning 

av den externa miljön, medan den sekundära bedömningen åsyftar en uppskattning av individen 

i sig själv (Ogden, 2012). 

 

Detta leder fortsättningsvis in på termen coping, som kan definieras som individens 

beteendemässiga eller kognitiva ansträngningar i hanterandet av interna och externa 

stressframkallande krav (Lazarus & Folkman, 1984). Här görs distinktionen mellan aktiv, 

problemfokuserande coping som åsyftar att lokalisera källan för den upplevda stressen, och 

passiv, undvikande eller känslofokuserad coping, som åsyftar att reglera de oroande 

känslorna  och minimera händelsens betydelse. Effektiviteten av coping-stilen kommer att bero 

på naturen av stressorn, där exempelvis undvikande coping kan vara effektivt för kortvariga 

stressorer, men mindre effektiva för långvariga stressorer (Shraml, 2013; Ogden, 2012). Butler 
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(1993) anser att när stress blir ett problem, blir även coping problematiskt såtillvida att individer 

väljer den copingstrategi för det som passar dem bäst i denna stund, och inte vad som är bäst i 

det långa loppet. 

Dagens forskning antyder alltmer att det försiggår ett samspel mellan 

fysiologiska, psykologiska och miljömässiga faktorer som influerar huruvida stress uppstår 

eller inte, och hur individen kommer att reagera. Vidare är det komplexiteten i detta samspel 

som gör det svårt att med säkerhet kunna förklara vilka orsaker och effekter som skapar känslor 

av stress (Schram, 2013; Perski, 2006). 

 

 

 
2.1.3 Studenter och stress 

Ett flertal studier om stress har utförts på studenter under det senaste decenniet där resultatet 

tydligt visar att ungdomar och studenters hälsa har kommit att försämras. Skolan kan ses vara 

en av de platser där ungdomar och unga vuxna spenderar mest tid, och därmed är skolmiljön 

även en av de platser som bidrar till negativa hälsokomplikationer hos individerna (Shraml, 

2013). En internationell undersökning visar på att psykiska besvär blir allt vanligare bland 

högskole-och universitetsstudenter där 27-34 procent av studenterna rapporterar att de har 

psykiska besvär. Vidare ges samma bild av studien på studenter vid svenska högskolor och 

universitet där långtidsföljningar visar att psykiska besvär i form av depression och ångest, svår 

stress och utmattning leder till försämrade studieresultat och sämre yrkesberedskap 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Skolverkets rapport från 2010 om attityder till skolan, visar att 

44 procent av alla tjejer och 20 procent av alla killar alltid eller ofta känner sig stressade. Samma 

rapport från Skolverket år 2013 visar även att stressnivåerna hos eleverna fortsätter att öka där 

48 procent av alla tjejer och 27 procent av alla killar alltid eller ofta känner sig stressade i 

skolan. Genom att stressnivåerna fortsätter att öka inom studentgruppen kan detta ses spegla 

den samhällsförändring som har skett de senaste tjugo åren, och åskådliggör att stress inte 

endast är etablerat hälsoproblem för den vuxna arbetande befolkningen utan att fenomenet även 

utgör ett stort hälsoproblem för den studerande populationen. 

 

Världshälsoorganisationen (WHO) sammanlänkar hälsa och välmående i sin definition från år 

1946: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”. Definitionen konkretiserar problemen med stress och 

exemplifieras specifikt i individers övergång till högre utbildning. Övergången från 

gymnasiestudier till universitetsstudier innebär i många fall att studenter flyttar hemifrån och 
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individerna tvingas ta fullt ansvar för sin egen hälsa och välmående. De beteendemönster 

studenterna skapar vid denna tidpunkt kan lägga grunden för individens hälsorelaterade 

riskbeteenden i vuxen ålder. Övergången kan därmed ses som en kritisk tid genom att 

studenterna utöver flytten hemifrån utsätts för ett flertal olika förändringar gällande 

studiemiljön och de ansvar och krav som följer med att bo hemifrån (Ridner, Newton, Staten, 

Crawford & Hall, 2016; Gibson, Shaw, Hewitt, Easton, Robertson & Gibson, 2018). Denna 

förändring kan på så sätt ha negativa effekter på individers hälsa och välmående. Flytten 

hemifrån inbegriper inte endast att studenterna är tvungna att ta ansvar för sin egen hälsa och 

välmående, utan studietiden kan även präglas av ekonomisk och akademisk press, likaså som 

att individernas sociala stöd förändras. Studietiden erbjuder studenterna chansen att bilda nya 

sociala nätverk, dock kan pressen att behöva bilda nya sociala kontakter bidra till oro och 

ångest. Förändringarna i studenternas liv kan därmed ses som påfrestningar, som i sin tur ger 

upphov till stress och bidrar till studenternas försämrade välmående (Gibson et al., 2018).  

 

Fortsättningsvis kan dagens stressorer ses annorlunda jämfört med tidigare och 

kan på så sätt argumenteras vara en av anledningarna till den ökade psykiska ohälsan hos 

befolkningen. Genom globaliseringen och den teknologiska utvecklingen har global 

kommunikation och direkt tillgång till information och sociala medier blivit tillgångar till 

samhällsutvecklingen (Schram, 2013). Å andra sidan kan denna utveckling även ha gett upphov 

till stressreaktioner genom att nya krav har kommit att ställas på individerna i samhället.  Detta 

kan exemplifieras av användandet av sociala medier som kan intensifiera stresskänslor och 

ångest, men även skapa sömnsvårigheter. Den nya teknologiska utvecklingen kan på så sätt 

även ses påverka individers hälsa och välmående till de sämre (Elhai, Hall & Claycomb-Erwin, 

2018). 

 

 

2.2 Sömn  

Nationalencyklopedin (2018) definierar sömn som ”regelbundet återkommande, spontant 

uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila”. Att få 

tillräckligt med sömn är viktigt för både unga och gamla, då det är under sömnperioden som 

kroppen och hjärnan får tid att återhämta sig. Hur mycket sömn som behövs för tillräcklig 

återhämtning är beroende på ålder, men likaså individuellt. Barn och ungdomar behöver 

exempelvis sova mer än äldre individer, då det är under sömnperioden som tillväxthormon 

bildas. Sömn är även viktigt för äldre individer då tillräckligt med sömn hjälper till och 
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underlättar hanterandet av stress och andra påfrestningar. Tillräckligt med sömn har även visat 

sig kunna minska risken för vissa sjukdomar som exempelvis kardiovaskulära sjukdomar, 

depression och utmattningssyndrom. Mängden sömn som behövs under ett dygn beror även på 

individen och är bland annat beroende av hur mycket djupsömn hen lyckas få. Generellt sett 

brukar en vuxen individ behöva mellan sex och nio timmars sömn per dygn och så länge 

individen känner sig pigg och välfungerande under dagen, kan sömnen ses ha varit tillräcklig 

(1177 Vårdguiden, 2018).  Fortsättningsvis kan bristfällig sömn göra det svårare att orka med 

arbetet och andra påfrestningar och har även en negativ inverkan på immunförsvaret, vilket kan 

bidra till att individen oftare blir sjuk (1177 Vårdguiden, 2018). Att inte få tillräckligt med sömn 

är dessvärre ett vanligt förekommande problem och hela 38 procent av befolkningen uppger att 

de har någon form av sömnbesvär (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

I sammanhanget kan 2-processmodellen nämnas, som är en modell som har utvecklats för att 

förklara sömn och dess reglering. Sömnen regleras enligt den här modellen utifrån två 

processer, den homeostatiska och den cirkadiska processen. Den homeostatiska processen beror 

på andelen tidigare sömn och individens grad av vakenhet, medan den cirkadiska processen 

drivs av en endogen cirkadisk klocka. Interaktionen mellan dessa två processer tros hjälpa 

individen att hålla sig vaken under dagen och konsolidera sömn under natten (Markov, & 

Goldman, 2006).   

Människan är som andra organismer tvungen att sova och kan inte frivilligt hålla 

sig vaken i mer än 2 till 3 dagar. Den homeostatiska faktorn har här en viktig roll, då behovet 

av sömn ökar i takt med tiden man varit vaken. Studier på individer med sömnbrist har visat att 

den homeostatiska driften ökar när den normala mängden sömn inte uppnås, vilket leder till 

ökat sömntryck och sömnighet under dagen samt ökad djupsömn under natten (Markov, & 

Goldman, 2006).    

Den andra delen av 2-processmodellen, den endogena cirkadiska klockan går 

utifrån en period om drygt 24 timmar. Denna endogena biologiska klockan tillhandahåller 

metaboliska, fysiologiska och beteendemässiga cirkadiska rytmer, där kanske den mest 

välkända är den för uppvaknande- sömn. Den ”ledande” biologiska klockan sitter i den del av 

hjärnan som benämns hypotalamus, och är den som styr alla olika typer av cirkadiska rytmer. 

Cirkadiska klockor styrs normalt av miljömässiga faktorer såsom exempelvis ljus och mörker, 

vilket kan ses vara det som reglerar den cirkadiska rytmen för sömn- uppvaknande (Markov, & 

Goldman, 2006).  
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Fortsättningsvis har sömn, stress och fysisk aktivitet visat sig ha ett nära samband, då stress kan 

leda till ohälsosamt beteende hos individer, som exempelvis reducerandet av sömntimmar, men 

även till reducering av fysisk aktivitet. I tidigare studier har man exempelvis sett att dagar med 

mycket stress eller negativa känslor har efterföljts av nätter med sämre sömn. Är relationen 

mellan stress, fysisk aktivitet och sömn långvarig, intensiv och eller frekvent kan det leda till 

negativa och långvariga hälsoutfall. Detta då, sett till sömn, sömnbrist kan ses påverka och ha 

skadlig effekt på exempelvis autonoma nervsystemet, endokrina och metaboliska funktioner 

samt många kognitiva funktioner. Sömnbrist kan även ses ha en negativ påverkan sett till 

viktuppgång, hjärt- och kärlsjukdomar, den mentala hälsan och immunförsvaret med mera 

(Smyth et al., 2018). Studier har även visat att lägre och otillräcklig fysisk fitness samt fysisk 

aktivitet var relaterat till dålig sömnkvalitet. Vilket går i linje med andra studier som visat på 

de goda effekterna fysisk fitness och fysisk aktivitet har på insomning och sömnkvalitet. En 

möjlig förklaring till den fysiska aktivitetens påverkan på sömnen är att regelbunden fysisk 

aktivitet höjer kroppstemperaturen, och att kroppens system för termoreglering därmed spelar 

sin roll genom att stadigt sänka kroppstemperaturen genom yttre värmeförlust genom 

vasodilatation, vilket verkar vara betydande vid förbättringen av sömnkvalitet. Detta tyder på 

att regelbunden fysisk aktivitet har måttlig gynnsam effekt på sömnkvaliteten, vilket leder till 

förbättrad sömn och mindre sömnproblem (Štefan, Krističević, & Sporiš 2018).                      

Högskole- och universitetsstudenter är en av grupperna som är särskilt utsatta för 

sömnbesvär. Att just den här populationen har sömnbesvär är kanske inte särskilt förvånande 

då de ofta står inför flertalet nya utmaningar och förändringar i sina liv. De här förändringarna 

och utmaningarna kan ses till boendesituationen, det sociala livet, den finansiella situationen 

och de akademiska kraven mm (Friedrich, & Schlarb, 2017; Buboltz, Jenkins, Soper, Woller, 

Johnson, & Faes, 2009; Garett, Liu, & Young, 2018). Vidare har studier visat att uppemot 60 

procent av högskole- och universitetsstudenter upplever sig ha dålig sömnkvalitet (Friedrich, & 

Schlarb, 2017).  

Hög kvalitativ sömn, det vill säga goda sömnvanor, är viktigt både för det fysiska- likväl 

som för det psykiska välmåendet, dessvärre har studier visat på att sömn kan vara något som 

högskole- och universitetsstudenter väljer att bortprioritera till fördel för andra aktiviteter. Detta 

trots att sömn även har visat sig vara nära förknippad med akademisk prestation och allmänhälsa 

hos högskole- och universitetsstudenter. Sömnbesvär kan därmed ses ha en negativ inverkan på 

studenters liv i allmänhet liksom deras akademiska framgångar (Friedrich, & Schlarb, 2017; 

Gaultney, 2010). Flertalet studier som gjorts på området har visat att mindre sömn och sämre 

sömnkvalitet inte bara kan ha en negativ påverkan på akademisk prestation och allmänhälsa, 
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utan även på en mängd andra områden såsom kognitiv förmåga, välbefinnande och den 

akademiska prestationen, men även vara relaterat till ökade spänningar, irritation, depression, 

förvirring, generellt mindre nöjdhet med livet och sämre humör. En studie på högskole- och 

universitetsstudenter visade på att lite som en timmes mindre sömn än de rekommenderade åtta 

timmarna, tillsammans med ett roterande schema, gjorde att 75 procent av deltagarna 

rapporterade symptom som utmattning, likaså som att en natts dålig sömn ledde till en ökad 

rapportering av psykiska och somatiska besvär (Bubolt et al., 2009).  

 

Några faktorer som visat sig påverka sömn negativt är användandet av mobiltelefon, sociala 

medier och socialisering, speciellt i samband med sänggående. I en studie på högskole- och 

universitetsstudenter rapporterade 67 procent av deltagarna att de använde mobilen innan 

sänggående, ett beteende som har visat sig kunna ha en negativ inverkan på förmågan att somna, 

upprepade uppvaknanden under natten samt för tidiga uppvaknanden. Det här kan bero på att 

många studenter använder sig av och väljer att förskjuta sin sömn för att vara aktiva och nåbara 

på sociala medier. Många studenter håller mobilen nära till hands vid sänggående och under 

nattsömnen, vilket gör att de riskerar att bli väckta om de exempelvis får ett sms eller någon 

form av uppdatering via sociala medier (Adams, Williford, Vaccaro, Kisler, Francis, & 

Newman, 2017; Garett et al., 2018).  

Studier har även visat att högskole- och universitetsstudenter med en högre grad av 

sömnlöshet är mer benägna att delta i stimulerande beteenden nära läggdags, samt har sämre 

sovmiljö och ojämna sovtider. Bland högskole- och universitetsstudenter har studier belyst att 

socialiserande på campus och på sociala medier, gör att sömnen bortprioriteras. Många 

studenter förlorade sömn på grund av att de var rädda för att de skulle missa något kul om de 

gick och la sig, vilket gjorde att de höll sig vakna trots att det nödvändigtvis inte hände något 

(Adams et al., 2017). Adams et al. (2017) lyfter även en viktig aspekt för att få ett välfungerande 

liv sett till utveckling, hälsa och välbefinnande, vilket är att lära sig att sätta gränser som gynnar 

individen själv. En av grundpelarna är här att lära sig begränsa hur påverkad man blir av andras 

förväntningar och att inte vara beroende av andras bekräftelse, affektion och godkännande.  

 

 
2.3 Fysisk aktivitet  

Definitionerna av fysisk aktivitet kan ses som många emellertid involverar de alla någon sorts 

muskelanvändning. WHO (2018) definierar fysisk aktivitet som ”any bodily movement 

produced by skeletal muscles that requires energy expenditure”. Detta menar organisationen 
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inkluderar all muskelaktivitet såsom hushålls- och trädgårdsarbete, fysisk aktivitetsbelastning 

vid arbetet, transport till fots eller via cykel, lek, friluftsliv, likaså som  motion och fysisk 

träning.             

 

Forskning har funnit tydliga bevis på att fysisk aktivitet förbättrar människors hälsa och 

välmående genom att reducera riskerna för cancer, kardiovaskulära sjukdomar, förhindrar högt 

blodtryck och sänker blodtrycket hos de individer med högt blodtryck, förhindrar utvecklingen 

av diabetes och benskörhet, förbättrar balans och muskelstyrka, samt är en viktig faktor i ett 

förstärkt immunförsvar. Vidare kan även tydliga psykologiska fördelar uppmärksammas, på så 

sätt att fysisk aktivitet har setts reducera känslor av ångest och depression, stress, öka individers 

självförtroende och humör men har även visat sig förbättra individers sömnkvalitet (Axelsen, 

Danielsson, Norberg & Sjöberg, 2012, s.171; Ogden, 2012). Användandet av kroppens muskler 

stimulerar uppbyggnaden av muskler och nedbrytandet av fett, likaså som det påverkar 

metabolismen av kolhydrater, fetter och proteiner som förhindrar ökade blodsockernivåer och 

ökade nivåer av skadliga blodfetter. För att dessa positiva effekter skall uppnås krävs huruvida 

regelbunden fysisk aktivitet, då effekten av metabolism endast varar en till två dagar (Axelsen 

et al., 2012, s.171). Detta belyser således vikten av regelbunden fysisk aktivitet för individers 

hälsa och välmående.  

Emellertid är idag mer än 80 procent av världens ungdomspopulation otillräckligt 

fysisk aktiva, och studier visar att en av fyra vuxna (1.4 miljarder människor världen över) inte 

uppfyller WHO hälsorekommendationer för 150 minuters medelintensiv aktivitet eller 75 

minuter högintensiv aktivitet i veckan, det vill säga 600 MET minuter i veckan. Fortsättningsvis 

uppmärksammar WHO (2018) att det finns en könsskillnad i fysisk inaktivitet där kvinnor 

procentuellt sätt (32 %) är mindre fysiskt aktiva jämfört med män (23 %). Den fysiska 

inaktiviteten inbegriper därmed att individerna går miste om de skyddande effekterna av fysisk 

aktivitet mot stressinducerade psykiska och fysiska sjukdomar och som ett effektivt medel i att 

reducera individernas sårbarhet mot stress (Tsatsoulis, & Foumtoulakis, 2006). Fysisk 

inaktivitet kan på så sätt ses som ett av världens största folkhälsoproblem som bidrar till 

försämrade hälsotillstånd hos världens befolkning och ökar riskerna för sjukdomsutveckling 

och psykisk ohälsa.  

  

En av orsakerna till fysisk inaktivitet kan ses vid övergången från ungdom till vuxen  som 

representerar en utvecklingsperiod som har stora effekter på anpassandet och upprätthållandet 

av positiva hälsobeteenden. Flertalet studier har visat att det sker en avsevärd minskning av 
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fysisk aktivitet i åldrarna 18 till 24, vilket sammanfaller med perioden då många individer 

påbörjar en högre utbildning. Universitetstiden kan i många fall ses vara den tid där individen 

första gången bor själv, och tvingas då också att för första gången ta fullt ansvar för sin egen 

hälsa. Studenterna behöver med flytten ta betydligt mer ansvar över sig själva likaså som att de 

nu kan komma att påverkas av akademisk press, social och ekonomisk stress, ojämna 

sovmönster et cetera som påverkar deras mentala välmående (Gibson et al., 2018; Ridner et al., 

2016).  

Idag visar allt fler studier på en hög prevalens av depression, ångest, och stress 

hos universitetsstudenter som alla har kommit att bli sammankopplade med utbrändhet och 

negativa akademiska prestationer (Dogra, MacIntosh, O’Neill, D’Silva, Shearer, Smith & Côté, 

2018). Gibson et al. (2018) argumenterar för att de nya påfrestande stressorerna i studenternas 

liv, de ökade kraven och miljöförändringarna, är en bidragande orsak till att studenter är mindre 

fysiskt aktiva och har en tydligt försämrad mental hälsa. För att förvärra problemet ytterligare, 

kan studenterna ses ackumulera stora mängder skärmtid och stillasittande tid, som oberoende 

är associerade med dålig mental hälsa (Dogra et al., 2018).  

 

 

3 Teori 
I årtionden har medicinska, sociala och management vetenskaper debatterat till vilken 

utsträckning stressrelaterade sjukdomar kan tillskrivas individen och hur mycket som ska 

tillskrivas miljön. Debatterna kring hur man ska tillskriva stress är fortsättningsvis splittrade, 

där en tydlig differentiering har gjorts inom vetenskaperna. Karasek och Theorell (1990) 

argumenterar att personliga faktorer inte är betydelselösa för individers hälsa, men bedömer 

utifrån existerande litteratur om psykosomatiska orsaker till ohälsa, att det även krävs en 

förståelse för de miljömässiga orsakerna till individens respons på miljön. Karasek och Theorell 

(1990) kom på så sätt att sammanbinda orsaker baserade på miljön och orsaker baserade på 

individen, vilket utmynnade i deras stressmodell, som bygger på interaktionen mellan miljön 

och individen (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2014). 

  

Flertalet studier har funnit att sociala och psykologiska aspekter av arbetssituationer är en 

signifikant riskfaktor för hjärtsjukdomar. Psykologiska krav från arbetet, tillsammans med 

tidspress och konflikter är signifikanta riskfaktorer, när det inte är ett krävande arbete som är 

den största orsaken till individens utvecklande av stressrelaterad ohälsa. Den främsta 

arbetsrelaterade riskfaktorn till ohälsa är bristen på kontroll över hur individen möter 
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arbetskraven, samt hur denne använder sina förmågor i arbetet. Risken för ohälsa hos 

arbetstagaren på grund av ett krävande jobb uppmärksammas således endast när dessa krav 

uppstår i interaktion med låg kontroll på arbetet (Karasek & Theroell, 1990). Karasek och 

Theorell (1990) argumenterar fortsättningsvis att det inte är kraven i arbetet, utan den 

organisatoriska strukturen av arbetet som spelar en roll i utvecklingen av den stressrelaterade 

ohälsan. Teoretikerna menar således att för att förstå orsakerna till stress, måste vi se bortom 

de vanliga traditionella och hierarkiskt organisatoriska modellerna som används för att förstå 

produktivitet på arbetsplatserna. Detta då modellerna har ett underutnyttjande av kreativa 

tillgångar på alla nivåer, där arbetstagarnas förmågor är otillräckligt utvecklade eller inte 

utnyttjas överhuvudtaget. Emellertid menar Karasek och Theorell (1990) att detta är en av 

orsakerna till stress på arbetsplatser. 

  Fortsättningsvis uppmärksammar krav- kontrollmodellen faran med över- och 

understimulering i arbetet, och är en arbetsstressmodell som har utformats för att kunna 

förutsäga negativa resultat eller anspänningar. Karasek och Theorell (1990) menar att stress inte 

endast förekommer beroende på om individen har låga eller höga krav i arbetslivet, utan menar 

att kraven interagerar och regleras beroende på om individen har kontroll över sina 

arbetsuppgifter och dess utförande, det vill säga hur stor besluts- eller handlingsutrymme 

individen har i arbetet (Allvin et al., 2014).  Vidare använder sig modellen av fyra olika 

psykosociala arbetserfarenheter som skapas via interaktionen av höga och låga nivåer av 

psykologiska krav och handlingsutrymme. Dessa fyra distinktioner är; anspänd arbetssituation, 

aktiva arbeten, avspänd arbetssituation och passiva arbeten.  

 

Enligt krav-kontrollmodellen uppstår de mest negativa reaktionerna av psykologisk anspänning 

(trötthet, ångest, depression, och fysisk ohälsa) när de psykologiska kraven i arbetet är höga 

och handlingsutrymmet är litet. Den främsta orsaken till varför ”anspända arbeten”  är skadliga 

för hälsan är på grund av att höga krav och låg kontroll hindrar individens förmåga att slutföra 

arbetet inom en specifik tidsram, samt individens förmåga att utföra arbetsuppgiften som 

individen skulle vilja. När människor har för många uppgifter och för lite kontroll över hur 

dessa skall utföras, ägnar individerna stora kognitiva resurser till uppgifterna, vilket resulterar 

i förhöjda nivåer av fysiologisk arousal och ökad kardiovaskulär- och nervsystemsanspänning. 

När individerna sedan inte kan få arbetet gjort och anspänningen inte har släppt, börjar 

individernas kroppar att få slut på sina resurser och hjärtfrekvensen kan ständigt ses öka under 

lång tid, vilket sinom tid resulterar i fysiologiska symptom och sjukdom (Kain & Jex, 2010; 

Karasek & Theorell, 1990). 



  
 

16 

 

Aktiva arbeten, de arbeten som har stort handlingsutrymme med höga krav och hög kontroll, 

kan jämfört med anspända arbetssituationer ses bidra till arbetstagarnas tillfredsställelse 

genom de intellektuella krav som ger individerna möjlighet att utveckla sin kompetens, self-

efficacy, skicklighet samt att individerna har möjlighet till personlig utveckling. 

Arbetssituationen leder trots de höga kraven till lärande och utveckling, komponenter som 

bidrar till hög produktivitet på arbetsplatsen. Fortsättningsvis har även detta fenomen sina 

begränsningar.  

På grund av att mycket energi väcks till liv genom det aktiva arbetet, översätts 

många stressorer till effektiva problemlösningar där det finns lite kvarvarande stresspåslag som 

skapar obalans. Omvandlingen av energi till handling kan även ses vara en nödvändig 

förutsättning för en effektiv lärprocess. När individer själva har friheten att bestämma vad som 

är den mest effektiva åtgärden som svar på en stressor, kan individerna sedan utvärdera effekten 

av de valda åtgärderna för att antingen förstärka den om den är effektiv eller modifiera om den 

misslyckas (Kain & Jex, 2010; Karasek & Theorell, 1990). 

 

Passiva arbeten, arbeten med låga krav och låg kontroll, menar Karasek och Theorell (1990) 

leder till en gradvis reducering av allmän problemlösningsaktivitet, uttråkning, och missnöjdhet 

på grundval av att kontinuerlig upprepning av exempelvis en uppgift resulterar i en minskad 

kapacitet för intellektuell utmaning. Missnöjdhet och anspänning associerade med passiva 

arbeten, uppstår sannolikt på grund av uttråkning relaterat till arbeten med låga krav. På grund 

av detta menar Karasek och Theorell (1990) att det inte är svårt att förstå att arbeten med lågt 

beslutsfattande och där individens förmågor är outnyttjade inte är något annat än omotiverade 

och oproduktivt. 

 

Den sista arbetserfarenheten i Karasek och Theorells (1990) krav- kontrollmodell är avspänd 

arbetssituation, som utgörs av få psykologiska krav och hög kontroll. Denna arbetssituation 

anses av forskarna vara den mest eftertraktade arbetssituationen, på så sätt att den kan ses som 
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Figur 1. Krav-kontrollmodell.  

 

mest avslappnande. Karasek och Theorell (1990) åsyftar att denna grupps arbetstagare har lägre 

nivåer av kvarvarande psykologiska anspänningar och risken för psykisk ohälsa är tämligen 

liten, då individen har relativt få utmaningar samtidigt som handlingsutrymmet tillåter 

individen att svara på varje utmaning på det mest gynnsamma sättet. 

Fortsättningsvis gör Karasek och Theorell (1990) distinktionen att ökade arbetskrav leder till 

ökad produktivitet endast när kraven är kombinerade med stort handlingsutrymme, det vill säga 

hög kontroll över arbetet, när möjligheten till kontroll är låg är kraven emellertid associerade 

med låg produktivitet och stressymptom, och risken för psykisk ohälsa hos arbetstagarna är 

stor.  

 

 

4 Metod 
 

4.1 Deltagare 

 

Genom ett bekvämlighetsurval via Facebook fick studenter på ett universitet i södra Sverige 

förfrågan om de ville delta i en kvantitativ studie om förhållandet mellan fysisk aktivitet,  

  Arbetskrav  

   

  

Låga Höga 

Låga 

 

 

 

 

Handlingsutrymme 

(kontroll) 

”Avspänd 

arbetssituation” 
”Aktiva arbeten” 

Höga 

”Passiva arbeten” 
”Anspänd 

arbetssituation” 
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stress och sömn. Målet för studien var att få 100 studenter att delta och besvara frågeformuläret 

gällande fysisk aktivitet, stress och sömn. 109 individer valde att delta i studien, men det fanns 

ett betydande bortfall på 53 deltagare som inte kunde tas med i analysen då de inte genomförde 

hela enkäten eller besvarat frågorna fel. Antalet individer som slutförde enkäten var således 56 

stycken, 45 kvinnor och 11 män i åldrarna 20 till 35 (M=24.3, SD=2.9). 

 

 

4.2 Instrument 

Datainsamlingen skedde via en enkätundersökning bestående av tre instrument, IPAQ, PSS-10 

och KSQ. För att mäta individers fysiska aktivitetsnivå användes instrumentet International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Perceived Stress Scale 10 (PSS-10) användes för att 

mäta individers upplevda stress, och för att mäta sömn och sömnbesvär användes Karolinska 

Sleep Questionnaire (KSQ). Alla instrument var på svenska.  

 

4.2.1 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 
IPAQ är ett väletablerat frågeformulär som finns i två olika versioner, en kortare och en längre 

version. I den här studien användes den kortare versionen bestående av 4 frågor. IPAQ används 

för att mäta individers fysiska aktivitetsnivå genom att utvärdera fyra olika aktivitetsområden; 

fysisk aktivitet på fritiden, hushålls- och trädgårdssysslor, arbetsrelaterad fysisk aktivitet och 

transportrelaterad fysisk aktivitet. IPAQ avser att mäta den fysiska aktivitet man utfört de 

senaste sju dagarna, och den kortare versionen undersöker för tre olika typer av aktivitet som 

utförs inom de fyra ovannämnda områdena. De tre typerna av aktivitet är promenader, måttligt 

ansträngande aktivitet och mycket ansträngande aktivitet, utöver dessa tre får man även ange 

hur mycket tid man tillbringat sittande. En internationell studie utförd av Cora et al. (2003) 

visade på att IPAQ erhöll god validitet och reliabilitet vad gäller mätningen av individers 

fysiska aktivitetsnivåer.  

Den korta versionen av IPAQ sammanställer poängen för vardera aktivitet, det vill säga 

promenader, måttligt ansträngande aktivitet och mycket ansträngande aktivitet. Emellertid går 

det inte att få domänspecifika värden för de fyra olika aktivitetsområdena, vilket kan göras i 

den långa versionen av IPAQ. Hur individens fysiska aktivitetsnivå sedan rankas beror på 

antalet METs hen får på IPAQ. METs står för metaboliska ekvivalenter och används för att 

uttrycka intensiteten vid fysisk aktivitet. METs avser således förhållandet mellan individens 

metaboliska hastighet vid vila i relation till den metaboliska hastigheten vid aktivitet. METs 
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skiljer sig därmed mellan olika typer av aktiviteter. Vid promenad gäller 3.3 METs/minut, vid 

måttligt ansträngande aktivitet gäller 4 METs/minut och vid mycket ansträngande aktivitet 

gäller 8 METs/minut.  

 

Tabell 1. IPAQ. MET kategoriindelning, beräkning och  poäng. 

  Total METs/minuter i veckan 

Låg 3.3 x minuter x dagar < 600 

Medel 4 x minuter x dagar 600 - 1500 

Hög 8 x minuter x dagar >1500 

 

Individers fysiska aktivitetsnivån delas vidare upp i tre olika nivåer (låg, medel och hög) som 

baseras på hur många METs de får ihop på IPAQ. För kategori ”låg” krävs att individen inte 

uppfyller kraven för varken medel eller hög aktivitetsnivå, det vill säga att individens grad av 

fysisk aktivitet under en vecka är mindre än 600 MET- minuter. För att hamna i kategorin 

”medel” krävs det att man uppfyller tre eller flera dagar av en kombination av låg, måttligt- 

eller mycket ansträngande aktivitet som tillsammans blir 600 eller mer MET-minuter per vecka. 

För kategori “hög” krävs att individen utför mycket ansträngande aktivitet under tre dagar eller 

att individen uppfyller tre eller flera dagar av en kombination av låg, måttligt- eller mycket 

ansträngande aktivitet som tillsammans blir minst 1500 MET-minuter under en vecka (IPAQ, 

2016).  

 

4.2.2 Perceived Stress Scale (10-item) (PSS-10) 
PSS-10 skapades av Cohen och Williamson (1988) som ett verktyg för mäta individers 

upplevda stress och psykiska hälsa under den senaste månaden. PSS-10 användes således i 

studien för att utvärdera studiedeltagarnas upplevda stress och psykiska hälsa. Fortsättningsvis 

finns Perceived Stress Scale som ett formulär med antingen 10 eller 14 frågor.  
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Den svenska versionen av PSS-10 är översatt av Eskin och Parr och har även blivit 

validerad av Maria och Steven Nordin, den har därmed visat god validitet för att uppmäta 

individers nivåer av ångest, depression och mental/psykisk utmattning. Instrumentet visade 

även på god intern reliabilitet med ett Cronbach’s alfa om 0.84. (Nordin, M, & Nordin, S. 2013) 

 

PSS-10 består av 10 frågor relaterade till ångest, depression och fysisk/psykisk utmattning och 

används för att mäta generell upplevd stress hos individer. Instrumentet består av frågor som 

berör både positiva och negativa upplevelser. Frågorna besvaras på en femgradig skala där 

poängsättningen sträcker sig från 0 till 4. Hur poängsättningen skall ske skiljer sig mellan de 

olika frågorna. För fråga 4, 5, 7 och 8 är poängsättningen; väldigt ofta = 0, ofta = 1, ibland = 2, 

nästan aldrig = 3 och aldrig = 4. För frågorna 1, 2, 3, 6, 9 och 10 är poängsättningen; aldrig = 

0, nästan aldrig = 1, ibland = 2, ofta = 3 och väldigt ofta = 4. Poängen för PSS-10 kan ses variera 

från 0 – 40, där värden från 0 till 13 anses som låg upplevd stress, 14–26 som moderat upplevd 

stress och 27–40 som hög upplevd stress (Cohen & Williamson, 1988; Erskin & Parr, 1996). 

 

4.2.3 Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) 

KSQ är ett självskattningsformulär som är utvecklat med avsikt att mäta sömnsvårigheter hos 

individer. Formuläret avser att mäta sömnbesvär som förekommit under de tre senaste 

månaderna. Frågorna som formuläret består av handlar om den nattliga sömnen och 

sömnrelaterade besvär som förekommer under dagen. Vidare har formuläret även visat på bra 

validitet och reliabilitet genom två referentgranskade artiklar (Nordin, Åkerstedt, & Nordin, 

2013; Westerlund, Brandt, Harlid, Åkerstedt, & Trolle Lagerros, 2014). 

 

KSQ innefattar 18 frågor (a-r) som besvaras på en sex-gradig skala från 0–5. Där 0 = aldrig och 

5 = alltid. De 18 frågorna behandlar sömn, där sömn kan ses som ett paraplybegrepp för de fyra 

dimensionerna, Sömnkvalitet, Uppvaknandebesvär, Andningsuppehåll och Sömnighet. 

Frågorna a, c, i och j avhandlar dimensionen Sömnkvalitet, frågorna b, h och m handlar om 

dimensionen Uppvaknandebesvär, frågorna d, e och f berör dimensionen Andningsuppehåll och 

frågorna n, o, p, q och r kan slutligen ses beröra dimensionen Sömnighet. Ett högre poängvärde 

på KSQ innebär därmed mer sömnproblem och ett lägre poängvärde innebär således mindre 

sömnproblem. Vid tolkningen av resultat räknar man ut medelvärdet enskilt för de olika 

aspekterna av sömnbesvär, alltså exempelvis sömnkvalitet för sig och andningsuppehåll för sig. 

Totalpoängen för hela formuläret används således inte vid resultattolkningen. Vidare finns det 

11 frågor som behandlar individens sömnvanor och hur de upplever sin sömn, dessa frågor 
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används dock inte för att slås samman till en form av index, vilket är fallet för de 18 a-r frågorna, 

och togs därmed inte med i studiens resultat (Stressforskningsinstitutet, 2018).           

 

4.3 Procedur 

Den aktuella enkäten skapades i programmet SurveyMonkey. SurveyMonkey är ett 

dataprogram utformat för att kunna skapa frågeformulär och möjliggöra datainsamling online. 

Enkäten lades ut på den kända sociala medieplattformen Facebook, i studentgrupper knutna till 

universitetets olika utbildningsprogram. Urvalet skedde således genom ett slumpmässigt 

bekvämlighetsurval där alla studenter i de olika Facebook-grupperna hade samma möjlighet att 

svara på enkäten. Insamlingen av data inleddes den 22 november 2018 och avslutades den 12 

december 2018 och pågick således under 21 dagar.  

För att den statistiska analysen skulle kunna genomföras fördes data från enkäten över 

från SurveyMonkey till Excel för lättare översikt samt rensning. För varje instrument skapades 

det ett enskilt Excel-ark där poängvärden för alla frågor och för varje enskild deltagare matades 

in. I Excel skedde även rensning av data utifrån de kriterier som fanns angivna för respektive 

instruments instruktionsguide. När rensningen var klar räknades poängen ut för samtliga 

deltagare med hjälp av de redskap för beräkning som Excel erhåller användaren med. För IPAQ 

räknades deltagarnas poäng ut genom att multiplicera antalet dagar man utfört en aktivitet, med 

antalet minuter man utfört aktiviteten under en sådan typisk dag och slutligen med ett givet 

värde för aktivitetsnivån. De olika värdena för aktivitetsnivåerna är 3.3 för promenad, 4.0 för 

måttligt ansträngande aktivitet och 8.0 för mycket ansträngande aktivitet. Om individen 

exempelvis utfört 40 minuter måttligt ansträngande aktiviteter i fyra dagar under en vecka, så 

räknas MET poängen ut på detta sätt; 4 x 40 x 4, där 4 är antalet dagar, 40 är antalet minuter 

och 4 är MET-värdet för måttligt ansträngande aktivitet. Det sammanställda resultatet för 

individens MET minuter i veckan blir därmed 640, och hen uppnår därmed även WHO:s 

hälsorekommendationer. 

                   För sammanställning av individernas resultat på PSS-10 följdes Cohen & 

Williamson (1988) instruktioner för frågornas poängsättning. Frågorna besvarades på en 

femgradig skala som sträcker sig från 0 till 4. Fråga 4, 5, 7 och 8 hade poängsättningen ; väldigt 

ofta = 0, ofta = 1, ibland = 2, nästan aldrig = 3 och aldrig = 4. Frågorna 1, 2, 3, 6, 9 och 10 hade 

poängsättningen; aldrig = 0, nästan aldrig = 1, ibland = 2, ofta = 3 och väldigt ofta = 4. Poängen 

från varje fråga räknades samman och kunde variera från 0 till 40. De sammanställda poängen 
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räknades först ut i Excel för att sedan föras över till SPSS för statistisk analys (Cohen & 

Williamson, 1988; Erskin & Parr, 1996). 

 

Instrumentet för sömnvanor, KSQ kan ses annorlunda än de två andra instrumenten, på så sätt 

att den består av fyra olika dimensioner av sömn. Dessa är sömnkvalitet, uppvaknandebesvär, 

andningsuppehåll och sömnighet. Dimensionerna poängsattes enskilt utefter en sex-gradig 

Likertskala från 0 till 5, där 0 = aldrig och 5 = alltid. Resultatet för deltagarnas sömnvanor 

beräknades genom att addera de frågor som tillhörde respektive dimension, för att sedan 

beräkna medelvärdet. För exempelvis sömnkvalitet räknades medelvärdet ut genom att addera 

poängen för frågorna a, c, i och j för att sedan dividera summan av frågorna med antalet frågor 

för dimensionen, vilket kan tydliggöras i beräkningen; (4 + 2 + 2 + 2) / 4 = 2.5, medelvärdet 

för individens sömnkvalitet var således 2.5.   

Vid tolkningen av KSQ resultatet räknar man ut medelvärdet enskilt för de olika 

aspekterna av sömnbesvär, alltså exempelvis sömnkvalitet för sig och andningsuppehåll för sig. 

Totalpoängen för hela formuläret används således inte vid resultattolkningen. Vidare finns det 

11 frågor som behandlar individens sömnvanor och hur de upplever sin sömn. Dessa frågor 

används inte för att slås samman till någon form av index, vilket är fallet för de 18 a-r frågorna, 

och togs därmed inte med i studiens resultat (Stressforskningsinstitutet, 2018).  

När rensningen och resultaträkningen var klar fördes data över från Excel till 

SPSS för att få fram deskriptiv data och genomgå statistisk analys.  Gruppindelningen i studien 

skedde genom att dela in deltagarna i tre olika grupper utifrån deras individuella resultat på 

IPAQ. Individerna delades in i grupper med antingen låg, medel eller hög fysisk aktivitetsnivå. 

Vidare var gränsvärdena för de olika grupperna 0 - 600 METs/vecka för låg-, 600 - 1500 

METs/vecka för medel- och 1500 och över för hög fysisk aktivitetsnivå. 

 

 

4.4 Statistisk analys 

Den statistiska analysen utfördes i SPSS (IBM Statistical Package for the Social Sciences för 

Windows, version 25). Enkäten bestod av tre olika instrument som alla kodades på olika sätt 

enligt tillhörande instruktioner. När data kodats lades de tre instrumentens resultat in i SPSS 

för statistisk analys. Vidare har studien använt sig av deskriptiv statistik som ett verktyg för att 

karaktärisera urvalets medelvärde, standardavvikelse, minimum- och maximum värden. Det har 

även tagits fram histogram för att avspegla urvalet, likaså som figurer och tabeller för att lättare 
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spegla förhållandet mellan de olika variablerna. Pearson’s r och Spearman’s r användes för att 

undersöka förhållandet mellan studiens variabler; stress, fysisk aktivitet och sömn.   

 

 

4.5 Etik 

Vid utförandet av en forskningsstudie så finns det fyra etiska krav att förhålla sig till; 

nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. De fyra 

kraven finns till för att skydda den i studien deltagande individen. I denna studie har de fyra 

kraven tagits i beaktande på följande sätt. Informationen som samlats in via enkäterna kommer 

endast användas till att besvara den frågeställning och de hypoteser studien har för avsikt att 

undersöka. Vidare fick deltagarna via ett försättsblad reda på studiens syfte, att deltagande var 

frivilligt och anonymt. Anonymiteten förstärks ytterligare genom att enkäten genomförs online 

och att endast ålder och kön anges. Genom deltagandet, dvs. besvarandet av enkäten, har 

individerna godkänt sin medverkan i studien. Utöver detta fick deltagarna även information om 

hur de skulle gå tillväga för att ta del av studiens forskningsresultat (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5 Resultat 
Syftet med denna uppsats var att undersöka korrelationen mellan stress, fysisk  aktivitet och 

sömn, och om man med en aktiv livsstil och hög kvalitativ sömn (goda sömnvanor) kan 

reducera stress hos studenter. För att mäta deltagarnas fysiska aktivitetsnivåer användes 

instrumentet IPAQ, för att mäta individernas upplevda stress användes den svenska versionen 

av instrumentet PSS-10 av Nordin och Nordin (2013), och för att mäta deltagarnas sömnvanor 

användes instrumentet KSQ. Datainsamlingen visade ett omfattande bortfall vilket resulterade 

i att studien endast kunde baseras på drygt hälften av deltagarna, där det fortsättningsvis fanns 

ytterligare tre bortfall (n=59-3), vilket resulterade i 56 deltagare. Tabell 2 visar medelvärde och 

standardavvikelsen för PSS-10, IPAQ och de fyra dimensionerna av KSQ. Medelvärdet 

och standardavvikelsen för hela gruppen var (M= 16.59, SD= 5.94), för IPAQ (M=2390.93, 

SD= 1770.78), och för de fyra dimensionerna av KSQ; Sömnkvalitet (M=1.62, SD=.875) 

Uppvaknandebesvär (M=2.31, SD=1.17), sömnighet (M=1.27, SD=.730), och 

Andningsuppehåll (M=.327, SD=.677). 
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Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse för skattningsskalorna PSS-10, IPAQ och 

KSQ. 

Instrument N M SD 

PSS-10 56 16.59 5.94 

IPAQ 56 2390.93 1770.78 

KSQ;    

Sömnkvalitet 56 1.62 .875 

Uppvaknandebesvär 56 2.31 1.17 

Sömnighet 56 1.27 .730 

Andningsuppehåll 56 .327 .677 

 

Figur 2 visar fördelningen av urvalet baserat på individernas resultat av IPAQ. 8 av deltagarna 

kategoriseras i gruppen “låg” då individernas grad av fysisk aktivitet var under 600 MET-

minuter i veckan, 16 deltagare kategoriserades i gruppen “medel” då de uppnådde 600 eller mer 

MET-minuter i veckan. Vidare kom 32 deltagare att kategoriseras i gruppen “hög” då de 

uppnådde 1500 eller mer MET-minuter i veckan. Man kan här notera att 8 av de 56 deltagarna 

inte möter WHO:s (2018) hälsorekommendationer på minst 600 MET minuter i veckan.  

 

 

 
Figur 2. Indelning av IPAQ poäng.  

 

Tabell 3 visar distributionen av IPAQ för de individer som ingick i grupperna “låg”, “medel” 

och “hög” fysisk aktivitet. Gruppen för “låg” fysisk aktivitet (M=371.63, SD=169.87) hade ett 

maximumvärde på 528 och ett minimumvärde på 0. Gruppen för “medel” fysisk aktivitet 
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(M=1134.63, SD=217.97) och hade ett maximumvärde på 1499 och ett minimumvärde på 800. 

Gruppen för “hög” fysisk aktivitet (M=3523.91, SD=1530.31) och ett maximumvärde på 6692 

och ett minimumvärde på 1648. Vidare redogjorde tabell 3 för den deskriptiva statistiken för 

de olika gruppernas resultat på PSS-10. Tabellen visar att gruppen för “låg” fysisk aktivitet 

(M=17.50, SD=6.12) hade ett maximumvärde på 27 och ett minimumvärde på 9. Gruppen för 

“medel” fysisk aktivitet (M=16.88, SD=5.40) hade ett maximumvärde på 25 och ett 

minimumvärde på 8. Den tredje gruppen, “hög” fysisk aktivitet (M=16.22, SD=6.30) hade ett 

maximumvärde på 25 och ett minimum på 6. En överblick av detta belyser att gruppen för “låg” 

fysisk aktivitet upplever sig känna mer stress än de två andra grupperna som tydligt är mer 

fysiskt aktiva. 

 

Tabell 3. Deskriptiva värden för skattningsskalorna IPAQ och PSS- 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotes 1 antog att graden av fysisk aktivitet reducerade studenters upplevda stressnivå. Vid 

en första anblick över gruppernas resultatet på PSS-10 kan detta ses stämma, då den 

beskrivande statistiken i tabell 3 indikerar ett litet förhållande mellan graden av fysisk aktivitet 

och upplevd stress, sett till att gruppen för “låg” fysisk aktivitet upplever sig känna mer stress 

och är mindre fysiskt aktiva än de övriga två grupperna. För att undersöka om det fanns ett 

statistiskt samband mellan de två variablerna genomfördes ett test av Spearman’s rs. Resultatet 

av Spearman’s rs visade att det inte fanns en signifikant korrelation mellan studenters upplevda 

stress och grad av fysisk aktivitet (rs= -.033, N=56, p= .809, two-tailed).   

 

Hypotes 2 antog att hög kvalitativ sömn reducerar studenters stressnivå.  

För att undersöka förhållandet mellan studenternas sömnvanor och upplevda stress 

genomfördes  korrelationstest av Spearman’s rs och Pearson’s r, beroende på om dimensionen 

var normalfördelad eller inte. För dimensionerna Sömnkvalitet, Andningsuppehåll och 

Instrument  Låg Medel Hög Total 

PSS-10 M 
 

17.50 

 

16.88 

 

16.22 

 

16.59 

 SD 6.12 5.40 6.30 5.94 

 N 8 16 32 56 

IPAQ M 371.63 1134.63 3523.91 2390.93 

 SD 169.87 217.97 1530.31 1770.78 

 N 8 16 32 56 
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Sömnighet användes  Spearman’s rs för att undersöka förhållandet till upplevd stress. Resultatet 

för korrelationstestet indikerade att upplevd stress och Sömnkvalitet inte var statistiskt 

signifikant (rs=.163, N= 56, p= .230, two-tailed). Det fanns inte heller något statistiskt 

signifikant samband mellan upplevd stress och Andningsuppehåll (rs= -.056, N=56, p= .683, 

two-tailed) eller mellan upplevd stress och Sömnighet (rs=.066, N= 56, p= .629, two-tailed). 

Uppvaknandebesvär var inte heller statistiskt signifikant korrelerat med upplevd stress (r= .136, 

N=56, p=.319, two-tailed).  

 

Då studien inte fann något förhållande mellan studenters upplevda stress, sömnvanor och fysisk 

aktivitet går det att ställa frågan om det finns en korrelation mellan sömnvanor och fysisk 

aktivitet. För att undersöka förhållandet mellan sömnvanor och fysisk aktivitet genomfördes ett 

Spearman’s rs korrelationstest. Resultatet visade ingen statistisk signifikant korrelation mellan 

fysisk aktivitet och Sömnkvalitet (rs= -.006, p=.963, two-tailed), Andningsuppehåll (rs=.007, 

p=.957, two-tailed), eller Sömnighet (rs= -.005, p=.971, two-tailed). Vidare sågs ingen 

signifikant korrelation mellan fysisk aktivitet och Uppvaknandebesvär (rs=.117, p=.390, two-

tailed). Resultaten sammanfattas i figur 3.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Samband mellan de tre skattningsskalorna, PSS-10, IPAQ och KSQ.  

6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om universitetsstudenters stress påverkas av hög kvalitativ 

sömn samt individernas grad av fysisk aktivitet. Resultatet för analysen av hypotes 1 visade att 

PSS-10 

IPAQ KSQ 

P > .001 
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det inte finns en signifikant korrelation (rs= -.033, p= .809) mellan studenternas grad av fysisk 

aktivitet och dess upplevda stress. Hypotes 1 kunde därmed inte stödjas. Den statistiska 

analysen för hypotes 2 fann ingen signifikant korrelation mellan studenters stress och 

Andningsuppehåll (rs= -.056, p= .683) och Sömnighet (rs=.066, p= .629). För sömndimensionen 

Sömnkvalitet (rs=.163, p= .230)  kom den statistiska analysen att indikera på en ytterst svag 

positiv korrelation till studenters upplevda stress, vilket även kan ses för dimensionen 

Uppvaknandebesvär (r= .136, p=.319). Dessa resultat var inte heller statistiskt signifikanta.   

 

Vad som kan ses intressant med denna undersökning är att studiens resultat går emot tidigare 

forskning som har funnit tydliga samband mellan fysisk aktivitet och människors hälsotillstånd. 

En möjlig förklaring till avsaknaden av samband kan vara att övergången till högre utbildning 

innebär ett flertal förändringar för individen, där en substantiell minskning av fysisk aktivitet 

sker just vid denna övergång. VanKim och Nelson (2012) redogör i sin studie att studenter 

rapporterade höga stressnivåer vilket forskarna kom att koppla till stressorer av akademisk och 

social press. Likaså präglas studietiden av akademisk och social press, och sammanfaller 

samtidigt med tiden där individen i många fall för första gången behöver ta hand om sin egen 

hälsa. På grund av detta kan studenternas hälsobeteenden ses komma att ändras vid denna 

övergång, där stressorer av social och ekonomisk stress, ojämna sömnmönster och höga 

akademiska krav kan komma att påverka individernas psykologiska och fysiologiska 

välmående  (Gibson et al., 2018; Ridner et al., 2016). Gibson et al. (2018) argumenterar att de 

nya stressorerna i individernas liv är bidragande orsak till en ökad fysisk inaktivitet hos 

studenter, vilket stärks av Dogra et al. (2018) studie som redogör för att allt fler studier visar 

hög prevalens av stress, ångest och depression hos universitetsstudenter. Emellertid präglas inte 

studenterna i  denna studie av inaktivitet, men genom studentlivet så ackumulerar individen 

likväl stora mängder skärmtid och stillasittande som är associerat med försämrad mental hälsa. 

Det här skulle kunna bidra till den ökade prevalensen av stress hos deltagarna, då den fysiska 

inaktiviteten som sker vid studerandet möjligtvis är så omfattande att individerna går miste om 

de skyddande effekterna som fysisk aktivitet ger mot stressinducerande psykiska och fysiska 

sjukdomar, likaså  som dess effekt av att reducera individernas sårbarhet mot stress (Tsatsoulis, 

& Foumtoulakis, 2006).  

Minskar studenternas fysiska aktivitet när de påbörjar sina universitetsstudier 

samtidigt som de utsätt för nya påfrestande stressorer, kan detta ses vara en möjlig förklaring 

till deras hälsotillstånd. Vidare i relation till denna studie, var det endast 8 deltagare som inte 

nådde WHO (2018) hälsorekommendationer på 600 MET-minuter i veckan, och därmed löper 
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störst risk för stressinducerade sjukdomar. Det är intressant att resterande deltagare faktiskt 

uppnådde WHO:s (2018) hälsorekommendationer. Även om dessa individer har uppnått 

hälsorekommendationerna ansåg de sig fortfarande vara påverkade av stress. Argumentativt 

tyder detta på att studenterna skulle behöva vara än mer fysiskt aktiva än vad de redan är, för 

att fysisk aktivitet skall agera medlar i förhållandet till stress. En annan möjlig förklaring till 

studiens resultat av den fysiska aktivitetens relation till stress, skulle kunna vara att deltagarna 

har svarat på frågeformuläret utefter social önskvärdhet och inte angett det faktiska antalet 

minuter de är aktiva i veckan. Ytterligare förklaring skulle kunna vara att individerna har svarat 

på frågeformuläret utefter de antal minuter de vill träna i veckan, och återigen inte angett de 

faktiska minuterna de är aktiva vilket påverkar denna studies resultat.   

 

Att få tillräckligt mycket sömn har visat sig vara livsviktigt för människan då det är under 

sömnperioden som kroppen och dess organ får tid till återhämtning. Hur mycket sömn individen 

behöver för att tillräckligt återhämta sig beror på individens ålder, men där barn och ungdomar 

kan ses behöva mer sömn än vuxna. Tillräckligt mycket sömn hjälper och underlättar 

hanterandet av stress och andra påfrestningar och reducerar således risken för exempelvis 

kardiovaskulära sjukdomar, depression, stress och utmattningssyndrom. Bristfällig sömn kan 

därmed ses vara sammanlänkad med negativa arbetsprestationer och andra påfrestningar likaså 

som att det har en negativ inverkan på individers immunförsvar (1177 Vårdguiden, 2018).  

Genom att studiedeltagarna är studenter kan de automatiskt ses vara en grupp mer 

utsatta för sömnproblem då studietiden kan präglas av ett flertal olika förändringar som 

påverkar individernas sömnmönster. Huruvida, sover individerna inte tillräckligt får dess 

kroppar likaså inte tillräckligt mycket återhämtning och gör på så sätt  individerna mottagliga 

för stress. Detta är sålunda något som fortfarande går att argumentera stämmer in på denna 

studies deltagare, genom att individerna rapporterar att de har sömnbesvär. Har individerna 

också utvecklat ohälsosamma hälsobeteenden på grund av stress, såsom reducerandet av sin 

fysiska aktivitet samt att de har oregelbundna sömnvanor, är studenterna i riskzonen för 

utvecklandet av stressinducerade sjukdomar som i längden kan ha skadliga effekter på 

individernas allmänhälsa.  

Studiedeltagarns skattning på PSS-10 och KSQ är samtidigt i linje med tidigare 

forskning genom att de rapporterar relativt höga nivåer av upplevd stress och samtidigt 

rapporterar att de har sömnproblem, ett samband som dock inte var signifikant. En förklaring 

kan vara att även fast studenterna upplevde stress samt hade sömnbesvär, var och är individerna 

tillräckligt fysiskt aktiva så att de positiva effekterna av den fysiska aktiviteten balanserar ut de 
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negativa effekterna av de andra två variablerna. Argument kan således föras att fysisk aktivitet 

är en bakomliggande variabel i förhållandet mellan upplevd stress och sömn, och en bidragande 

orsak till resultatet i studien. Oavsett kan man argumentera att studenterna är mer mottagliga 

för stress på grund av att de har sömnproblem och att de inte har fått tillräckligt mycket 

återhämtning. Fortsättningsvis kan studiens resultat även ha kommit att påverkas av 

deltagarantalet, som i sig var relativt litet i jämförelse vad studien hade velat. Detta har på så 

sätt kommit att påverka studiens reliabilitet och validitet.  

 

Denna studie hade som avsikt att studera om regelbunden fysisk aktivitet och hög kvalitativ 

sömn reducerar studenters stressnivåer. Även om inget statistiskt samband förelåg, kan det ändå 

finnas en obalans i studenternas liv som gör att de upplever stress. Lazarus och Launier (1978) 

argumenterade att stress uppstår när det finns en obalans mellan individen och dennes miljö, 

och stress uppstår när individen inte har förmågan möta kraven från omgivningen. Wörfel, 

Gusy, Lohmann, Lohmann och Kleiber (2016) resonerar på samma sätt i sin studie där de anser 

att stress ökar när kraven på individen är högre än vad individerna klarar av eller kommer kunna 

uppfylla. Denna obalans som uppstår hos individen mellan krav och kontroll, som både Wörfel 

et al. (2016) och Lazarus och Launier (1978) beskriver kan kopplas till Karasek och Theorells 

(1990) krav-kontrollmodell.  

 

Som tidigare nämnts har krav-kontrollmodellen för avsikt att förklara hur stress uppstår genom 

att förklara vad som kan tillskrivas individen och vad som kan tillskrivas miljön. Den optimala 

arbetssituationen (studiemiljön) menar Karasek och Theorell (1990) uppstår när individen har 

en god balans mellan de psykologiska kraven samt har ett stort handlingsutrymme, det vill säga 

kontroll på hur uppgiften ska utföras. Arbetssituationerna som Karasek och Theorell (1990) 

anser frambringar minst stress är de arbetssituationer som har stort handlingsutrymme samt 

bidrar till individens tillfredsställelse genom de intellektuella kraven som ger individerna 

möjlighet till kompetensutveckling, det vill säga aktiva arbeten. Likaså som de arbetssituationer 

som Karasek och Theroell (1990) benämner som avspända arbetssituationer, genom att de 

utgörs av få psykologiska krav men som har hög kontroll. De studenter som således har denna 

studiemiljö, lär vara de individer som anser sig vara minst påverkade av de olika stressorerna 

under studietiden.  

 

De individer som å andra sidan upplever att de har ett litet handlingsutrymme samtidigt som de 

antingen har höga eller låga krav är de individer som upplever sig mest påverkade av de olika 
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stressorerna under studietiden och de som kommer att påverkas av stress (Karasek & Theorell, 

1990). Detta omfattar arbetssituationer som Karasek och Theroell (1990) benämner som 

passiva arbeten och anspända arbetssituationer och argumenteras vara de miljöer som skapar 

mest stress. Individer som anser att de har för lite handlingsutrymme och för höga krav är de 

individer som upplever en högre grad av stress och där stressen kan komma att skada 

individernas allmänhälsa. Argument kan föras att dessa två arbetssituationer representeras i 

denna studie då deltagarna hade ett relativt högt medelvärde på PSS-10. Vidare jämförs detta 

resultatet med resultatet från Cohen och Williamson (1988) ursprungliga studie av PSS-10 på 

den generella populationen vars medelvärde var 13.02, kan denna studies resultat ses tämligen 

högt. Vilket ger skäl till argumentationen att studenterna i denna studie har en hög upplevd 

stress.  

 

Kopplas detta till krav-kontrollmodellen kan studiens resultat tolkas som att studenterna inte 

har något större handlingsutrymme likaså som att de upplever höga psykologiska krav, vilket 

således leder till stressymptom. Emellertid kan man därmed diskutera att studenterna inte har 

en bra balans mellan de upplevda kraven och kontrollen över arbetsuppgifterna. Individerna 

som upplever stress kan således ses röra sig över spektrumet av låga krav och låg kontroll, samt 

höga krav och låg kontroll (Karasek och Theorells, 1990). Om studenterna upplever att de inte 

har kontroll över sina studier, studieresultat et cetera samtidigt som de upplever att de inte har 

förmågan att hantera de krav som ställs på dem sett till kursmål, seminarier, och examinationer 

som ställs vid olika utbildningar, skulle de enlig Karasek och Theorell (1990) modell, 

frambringa ökad stress hos studenterna samt har en negativ påverkan på individernas 

hälsotillstånd. Detta leder således till en överstimulering hos individen och påverkar individens 

hälsotillstånd genom att anspänningarna från kraven av uppgifterna inte släpper. Detta kan ses 

kombineras med att dagens samhälle allt oftare utsätter individer för mental och psykosocial 

stress som aktiverar samma stressystem som vid andra hot, huruvida kan detta tillstånd inte 

”stängas av” på samma sätt som vid stressreaktionerna vid akuta hot (Danielsson et al., 2012). 

Emellertid är det just denna typ av stress som är skadlig för människan genom att den tömmer 

individernas kropp på sina resurser och lämnar individen öppen för de skadliga effekterna av 

stress.  

Fortsättningsvis genom att det varken fanns en korrelation mellan stress och 

individens grad av fysisk aktivitet eller sömnvanor som individen tar del av utanför skolan, kan 

man ifrågasätta om det är den organisatoriska strukturen inom skolväsendet som kräver 
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förändring, om man vill reducera högskole- och universitetsstudenters upplevda stress och 

likaså förbättra individernas hälsa.  

 

6.2 Metoddiskussion  

Ett problem i denna studie var det stora externa bortfallet, då endast 59 av 109 deltagare valde 

att genomföra och besvara formulärets alla frågor. Utöver detta fick även 3 av de kvarvarande 

59 formulären rensas ut då det fanns frågor som hade besvarats felaktigt, det slutgiltiga antalet 

formulär som kunde användas som material i studien blev således 56 stycken. Den stora graden 

bortfall kan möjligtvis ses till det omfattande frågeformuläret bestående av tre instrument, där 

två av dem kan ses innehålla relativt mycket text och således avskräcka individer från att ta sig 

tiden som krävs för att slutföra formuläret. Vidare kan bortfallen även ha skett på grund av att 

formuläret fylldes i via internet, på valfri plats och valfritt tillfälle, individer som börjat fylla i 

formuläret kan exempelvis ha blivit avbrutna på något sätt och sedan glömt bort att slutföra det. 

Det slumpmässiga bekvämlighetsurvalet som skedde via Facebook kan även ses ha påverkat 

studiens urval då det lades ut i grupper för specifika program, och representerar därmed mera 

dessa program snarare än en mer övergripande allmängiltig studentpopulation. 

Könsfördelningen i studien var ojämn då 45 av de 56 formulär var besvarade av kvinnor, medan 

endast 11 var besvarade av män. Den ojämna fördelningen av kvinnor och män kan vara något 

som påverkar resultatet för den föreliggande studien, då det kan finnas könsskillnader mellan 

de olika skattningarna. 

Då de olika instrumenten är självskattningsformulär kan det leda till att individer 

fyller i dem efter social önskvärdhet, det vill säga att individen svarar utifrån hur de vill framstå 

inför sig själv och andra, snarare än hur det i verkligheten egentligen förefaller. Det skulle 

exempelvis kunna handla om att man anger att man utför någon form av fysisk aktivitet mer än 

vad man i realiteten gör. Social önskvärdhet skulle dock kunna tänkas spela en större roll om 

man utför en enkät på en plats där det finns mycket folk, och en mindre roll om man gör det 

mer isolerat på egen hand, som fallet var för den här studien.  

Formuläret som bestod av IPAQ, PSS-10 och KSQ kan ses vara relativt 

omfattande. Den beräknade tiden som det skulle ta att besvara frågorna fanns angiven, vilket 

bör ha förvarnat individer som inte anser sig ha tid att genomföra enkäten. IPAQ är ett 

väletablerat instrument, men är relativt omfattande med en del text som bör läsas genom innan 

man besvarar de olika frågorna. Hastar man genom eller slarvar med att läsa genom texten så 

är detta möjligtvis något som kan öppna upp för feltolkning av frågor som gör att man fyller i 

formuläret felaktigt. Detta är något föreliggande studie troligtvis fick erfara då 3 av deltagarna 
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fick rensas bort ur urvalet då de hade fyllt i delar av IPAQ felaktigt. KSQ kan dessutom ses som 

relativt omfattande då den utöver de 18 index frågorna innehöll 11 frågor som inte används till 

att räkna ut något för de 4 dimensionerna (sömnkvalitet, uppvaknandebesvär, sömnighet och 

andningsuppehåll). Hade dessa 11 frågor tagits bort så hade tiden det tar att fylla i formuläret 

kortats ner och vilket möjligtvis hade gjort att fler individer hade deltagit och slutfört 

formuläret, och därmed höjt studiens generaliserbarhet genom ett större material. Det hade även 

kunnat vara värt att försöka hitta ett kortare sömnformulär, men då det ansågs viktigt att få ut 

formuläret i god tid för att få in så mycket material som möjligt föll valet av instrument på KSQ. 

För att mäta individernas fysiska aktivitetsnivå användes instrumentet IPAQ, självskattning av 

fysisk aktivitet kan ses som problematiskt, detta då dels definitionerna av exempelvis måttligt 

ansträngande aktivitet och mycket ansträngande aktivitet kan vara svåra att förstå sig på och 

för att självskattning är högst subjektivt. Dock hade det varit omständligt att mäta den fysiska 

aktiviteten på något annat sätt än genom självskattningsformulär, då mer objektiva 

mätalternativ som exempelvis aktivitetsarmband eller liknande kräver mer tid och resurser.

 IPAQ, PSS-10 och KSQ har även olika tidsaspekter där IPAQ rör de senaste 7 

dagarna, PSS-10 1 månad och KSQ 3 månader. Det här är även något som skulle kunna ses 

påverka svaren, då det kan vara svårt att ha en klar bild om hur man upplevt något eller hur en 

situation såg ut för ett antal månader sedan. Dessutom kan flera instrument i samma formulär 

göra det svårt att skilja de, för instrumenten, olika tidsaspekterna åt, så att man blandar ihop 

eller bara utgår från ett av instrumentens tidsaspekt. Det hade därför varit bra att antingen ändra 

så att alla instrument följde samma tidsaspekt, exempelvis en månad, eller hitta instrument som 

redan använde sig av samma tidsaspekt. 

Validiteten av resultaten kan även ha påverkats av tidpunkten för studiens 

genomförande, då den genomfördes i slutet av höstterminen, vilket kan vara en extra stressig 

period då många tentor och inlämningar infaller. Vidare är det även svårt att kontrollera för att 

andra variabler, utöver de som finns representerade i studien, inte ska ha haft någon inverkan 

på resultatet, en sådan variabel skulle exempelvis kunna vara användandet av sociala medier 

som studier visat har kunna ha en negativ inverkan på sömn, vilket i sin tur både kan få inverkan 

på stress och fysisk aktivitet. 

 

7 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis fann föreliggande studie inga samband mellan de tre variablerna stress, 

fysisk aktivitet och sömnvanor, något som en stor del av tidigare forskning har funnit. Tidigare 

forskning har visat på att både fysisk aktivitet och sömn har en positiv inverkan på stress och 
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således kan hjälpa till att reducera den, detta är något som även antogs i föreliggande studies 

hypoteser. Ser man till fysisk aktivitet sågs den stora majoriteten av studiens deltagare tillhöra 

antingen grupperna för medel eller hög fysisk aktivitet, vilket borde innebära en bra grund att 

stå på för att hantera stress på ett bra sätt, vilket det i denna studie inte gjorde. Detta kan antas 

handla om att studiens deltagare var studenter och att de således står inför många av de 

utmaningar som följer med studentlivet, som exempelvis akademisk- och social press likaså 

som andra faktorer som kan påverka det psykologiska och fysiska välmåendet så som 

stillasittande och en stor del skärmtid. Dessa utmaningar är även något som kan påverka 

studenters sömn och således även förklara varför studien inte heller fann något förhållande 

mellan variablerna sömn och stress. Krav- och kontrollmodellen skulle här även kunna bidra 

med förklaringar för studiens resultat, då många program ställer höga krav och studenterna inte 

har någon direkt kontroll över hur tentor och dylikt förläggs, utan de får helt enkelt förhålla sig 

till hur de är förlagda, vilket utmynnar i negativa reaktioner av psykologisk anspänning. 

Studiens begränsade deltagarurval och omfattande frågeformulär är två andra faktorer som 

antogs kunna förklara studiens resultat.  

 

8 Framtida forskning 
Då studenter fortfarande rapporterar hög prevalens av stressymptom likaså som att flertalet 

studier indikerar på att det inte finns effektiva medel för att reducera högskole- och 

universitetsstudenters stress, kan man ifrågasätta om tidigare studier har tillskrivit stress till 

individen snarare än miljön. Således kan man fråga sig om framtida forskning bör undersöka 

om det istället borde ske en organisatorisk och institutionell förändring inom skolväsendet då 

det kan argumenteras vara fler variabler än de bakomliggande faktorerna i studenternas liv som 

påverkar deras stressreaktioner. Fortsättningsvis inför framtida forskning bör även vikten av 

urval och sammansättningen av formulär belysas, likaledes som att mer objektiva 

mätinstrument för fysisk aktivitet och sömn skulle behövas för att väga upp den subjektiva 

aspekten som ett självskattningsformulär bidrar med.  
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10 Bilagor 
 

10.1 Enkät  

Hej! 
Vi är två universitetsstudenter som läser psykologi III (2PS61E) och skriver nu vår 
kandidatuppsats, där vi vill undersöka förhållandet mellan stress, fysisk aktivitet och 
sömn. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genom att besvara den här enkäten som tar ca. 
10 minuter att genomföra. Deltagandet är frivilligt och svaren kommer att behandlas 
anonymt. Vill du ta del av studiens resultat kan du mejla oss.  
 
Tack på förhand! 
Med vänlig hälsning, 
Louise Wäppling, lw222ih@student.lnu.se 
Misja Holst, mh223zg@student.lnu.se w 
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