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SAMMANFATTNING 

Att fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika sjukdomar så som diabetes typ 2, hjärt- och 

kärlsjukdomar men kan även minska risken för cancer är idag allmänt känt. Mindre kunskap 

bland allmänheten finns det dock om att fysisk aktivitet även används för att bota/lindra olika 

stressrelaterade sjukdomar så som depression och ångest. Idag finns en hel del vetenskap som 

påvisar att fysisk aktivitet minskar stressrelaterade sjukdomar och används även idag på recept 

för att lindra just dessa symtom. Idag lider fler än någonsin av någon slags stressrelaterad 

sjukdom.  Det behövs därför mera kunskap om att en så enkel sak som 150 minuters pulshöjande 

aktivitet i veckan kan räcka för att undvika att bli drabbad.   

Syftet med studien är att ta reda på hur/om träning påverkar högstadielärares stressnivåer och 

om det finns ett samband mellan fysisk aktivitetsnivå och upplevd stress. Vi har valt att använda 

oss av en kvantitativ metod, i form av enkäter. Denna metod valde vi då det funkar bäst med 

vårt syfte, som är att hitta samband mellan stress och fysisk aktivitetsnivå. Det är enklare och 

smidigare att både skicka ut samt att granska, jämföra och hitta samband, än om vi hade använt 

oss av en kvalitativ metod.  

Vårt huvudresultat är att det inte finns något samband mellan fysisk aktivitet och stress. Med 

detta har vi kommit fram till slutsatsen att vår studie har för många brister i form av låg validitet. 

Detta eftersom majoriteten av all tidigare forskning påvisar att det faktiskt finns ett samband 

mellan stress och fysisk aktivitet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ABSTRACT 

That physical activity reduces the risk of a variety of diseases such as type 2 diabetes, 

cardiovascular disease but can also reducing the risk of cancer is today widely known. However, 

less public awareness is that physical activity is also used to cure / alleviate various stress-

related diseases such as depression and anxiety. Today there is a lot of science that shows that 

physical activity reduces stress-related diseases and today it is also printed on prescription for 

these symptoms. Today, more than ever, people suffer from some sorts of stress-related disease 

and therefore more knowledge is needed that such a simple thing as 150-minute pulse-raising 

activity a week may prevent people from dying earlier than expected.  

The purpose of the study is to find out how / if exercise affects the well-being and health of 

high school teachers and if there is a relationship, we have chosen to use a quantitative method, 

in the form of surveys. We have chosen this method as it works best with our purpose, which 

is to find a connection between mental health and physical activity. Whit this method it is easier 

and more flexible to send out as well as to review, compare and find a relationship, than if we 

had used the qualitative methods.   

Our main result is that there is no connection between physical activity and stress. With this we 

have come to the conclusion that our study has too many faults in terms of low validity. Since 

the majority of all studies show that there is actually a connection between stress and physical 

activity.  
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

För flera hundra år sedan var livslängden hos män och kvinnor betydligt kortare än vad den är 

idag och orsakerna till ohälsa berodde oftast på svält eller infektioner. Idag lever vi längre och 

orsakerna till ohälsa har ändrats. Enligt Währborg (2009) uppger allt fler i åldrarna 16 till 44 

att det lider av en dålig hälsa och en av det största orsakerna är stress. Stress är ett ord som 

skulle kunna kännetecknas med vår tid och vi anser att man borde fånga upp stressen tidigt och 

lära sig att bromsa in så att det inte leder till psykisk ohälsa senare. När man blir stressad så 

förbereder sig kroppen för kamp eller flykt vilket gör att den försämrar andra funktioner i 

kroppen så som matsmältningsprocessen, vårt blodflöde till våra organ och mag-tarmkanalen 

försämras. Dessutom blir vårt blodtryck betydligt högre och vår puls ökar. Allt som händer i 

kroppen under stress är viktiga funktioner för att vi ska kunna bibehålla en god hälsa (Lundberg 

& Wentz, 2004).  

En yrkesgrupp som utpekas ha en tuff arbetssituation i dagens samhälle är lärare. Varannan 

lärare uppger att de är stressade (Skolverket, 2015), vilket kan komma att leda till ökad 

sjukskrivning och ohälsa. Vi som läser idrottsvetenskap inriktning idrottscoach vet hur viktigt 

det är att ta hand om sin hälsa och inte minst att fysisk aktivitet kan vara en resurs till att minska 

stressrelaterade besvär. Vi tycker därför det vore intressant att ta reda på om fysisk aktivitet 

reducerar högstadielärares upplevda stressnivå. I skolan är det underbemannat och för att 

motverka stress och utbrändhet tror vi på medicinen träning och en hälsosam livsstil. Detta för 

att slippa ta in outbildade vikarier som i slutändan kommer att drabba eleverna.  

Denna studie gör vi för att se hur träning påverkar högstadielärares stressnivåer. Vi är båda 

intresserade av stress. Vår hypotes och egna erfarenheter är att man mår bättre psykiskt när man 

håller sig fysiskt aktiv. 

1.2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan fysisk 

aktivitetsnivå och egen skattad stressnivå bland högstadielärare.  
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1.3 Frågeställningar  

 Hur många och vilka högstadielärare känner sig mest stressade? 

 I vilken grad utövar högstadielärare fysisk aktivitet? 

 Hur många högstadielärare upplever att de påverkas positivt av fysisk aktivitet?  

 

1.4 Hypotes  

 

Vår hypotes är att de som tränar regelbundet upplever att de har en mindre stressnivå än de 

som är fysisk inaktiva.  
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2. LITTERATURBEARBETNING 

Vi kommer att förklara begreppen stress och fysisk aktivitet för läsarna i vår B-uppsats för att 

kunna nå ut till flera som kanske inte förstår de olika termernas innebörd. 

2.1 Definitionen av stress 

För flera hundra år tillbaks var den vanligaste anledning för ohälsa svält eller infektioner och 

livslängden bland män och kvinnor var inte lika lång som idag. Idag har orsakerna för 

sjukskrivning och ett ohälsosamt liv ändrats. Enligt Währborg (2009) anser allt fler i åldrarna 

16 till 44 att det har en dålig hälsa och då är det stressen som är den största orsaken. Stress kan 

förknippas med saker som att; inte hinna med, känna sig otillräcklig eller att man känner sig 

oduglig. Idag anser man att stress är en diagnos men man kan inte helt beskriva vad man menar 

med ordet stress.   

Stress kan delas in i både negativ och positiv stress. Om den stress vi upplever är positiv eller 

negativ beror på om vi har nog med resurser. En definition av negativ stress är "ett tillstånd i 

vilket organismens balans mellan resurser och belastningar rubbas" (Perski, 2009, s. 41). Positiv 

stress kan till exempel vara om man ska hålla ett föredrag inför massa personer, eller om man 

ska delta i någon tävling. Denna typ av stress kan då ge en extra knuff till att prestera mer. 

Stress kan även upplevas på olika sätt hos olika individer. Stress som en person ser som något 

positivt och som ger drivkraft kan för andra vara något hemskt och skräckinjagande för någon 

annan. Detta kan till exempel bero på tidigare erfarenheter eller hur man är som person 

(Engström, 2018). Enligt FYSS (Jonsdottir & Andersson, 2016) så löper offentliga personer, 

både kvinnor som män, större risk för att drabbas utav någon form av psykisk diagnos. Det 

påstår även att det är vanligt förekommande hos bland annat lärare. 

En annan definition av stress, ur ett anatomiskt perspektiv, är "påfrestningar som förändrar, 

eller hotar att förändra, kroppens inre miljö." (Sand, o.a., 2007).  

 

2.2 Vad händer i kroppen när man blir stressad? 

Dagens samhälle har utvecklats fortare än vad vi människor har gjort. Våra kroppar är 

fortfarande anpassade till det liv vi levde när vi var "fiskare, jägare och samlare" (Währborg, 

2009, s. 26). Detta kan man se på våra nervsystem. När vi blir stressade uppfattar kroppen det 

som ett hot och förbereder sig för flykt eller kamp (Lundberg & Wentz, 2004). Det som händer 
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i kroppen när vi förbereder oss för att fly eller för kamp är att kroppen prioriterar vissa 

funktioner mer än andra för att kunna hantera faran på bästa sätt. För att ge kroppen ökad 

koncentrationsförmåga och mer energi får vi högre puls, ökat blodtryck och utsöndring av 

stresshormoner i blodet. Även blodets kapacitet att koagulera förhöjs för att minska mängden 

blodförlust vid en potentiell skada. I samma veva dämpas en del funktioner, såsom 

produktionen av tillväxt- och könshormoner, sexlusten, matsmältningen och blodflödet till de 

inre organen (Lundberg & Wentz, 2004). 

Om man är stressad under en lång tid så påverkar det hjärnans hippocampus vilket i sin tur 

kommer att påverka vårt minne. Detta försämrar vår förmåga att reagera på om en situation är 

farlig eller inte. Långvarig stress gör att hippocampus neuroner försvinner (Lundberg & Wentz, 

2004). Vissa typer av celler i immunförsvaret försämras om man är drabbad av stress under en 

längre period. Stressande livshändelser så som livsstil eller psykosociala processer kan hämma 

immunförsvaret. Sömnbrist, kostvanor, droganvändning och om man är lite fysisk aktiv samt 

en överdriven mängd fysisk aktivitet är olika orsaker som kan orsaka rubbningar på 

immunförsvaret (Lundberg & Wentz, 2004). Vid långvarig stress hämmas kroppens 

immunförsvar och risken för sjukdomar ökar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar samt 

infektionssjukdomar (Sand, o.a., 2007). 

Hela vår kropp strävar hela tiden efter jämvikt och för att hålla en stabil inre miljö. Stress är ett 

begrepp som Claude Bernard kom på för ca 160 år sedan och han menar på att den yttre miljön 

påverkar vårt inre och det psykiska. Efter att vi har fått ett intryck ifrån den yttre miljön strävar 

kroppen sedan för att återställa jämvikten på den inre miljön igen.  Detta menade han på är ett 

svar på varför vår kropp reagerar som den gör (Währborg, 2009). 

2.3 Definitionen av fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är ett begrepp som utgår från kroppsrörelser (Lindroth, 2011). Det kan 

definieras som all rörelse som ger en ökad energiförbrukning än vad den vanliga 

viloförbrukningen gör. Våra kroppar är skapta för ett liv fyllt med fysisk aktivitet (Währborg, 

2009). Att vara tillräckligt fysisk aktiv betyder att man rör sig med måttlig intensitet 150 

minuter per vecka. Är man aktiv under en längre period får man större effekt men 

rekommendationen är på ca 30 minuter dagligen (Henriksson & Sundberg, 2016). Fysisk 

aktivitet visar sig ha många goda effekter på olika utmattningssyndrom. Det är testat 

vetenskapligt att med hjälp utav fysisk aktivitet kan man minska trötthet och genom att 
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regelbundet vara fysiskt aktiv ökar det ens energinivå (Jonsdottir & Andersson, 2016). 

Regelbunden fysisk aktivitet förändrar också våra fysiologiska stressfaktorer. Våra 

stressfaktorer involverar hypotalamus, hypofysen samt HPA-axeln och binjuren. Med hjälp av 

en längre tids konditionsträning kan man se en minskad stresshormonsutsöndring men även 

visar det ett lägre reglerat blodtryck. Det finns studier som påvisar att de som varit mer fysiskt 

aktiva löper mindre risk att drabbas utav stress trots att man har en hög stressexponering än de 

personer som har varit mer fysisk inaktiva (Jonsdottir & Andersson, 2016).   

När man rör på sig så ökar blodcirkulationen i kroppen vilket gör att cellerna i kroppen kan ta 

upp mer syre. Om man håller sig fysiskt aktiv så att kroppen får igång blodcirkulationen leder 

det även till att den lättare kan ta hand om för höga blodfetter samt att den kan hantera 

stresshormonerna adrenalin och kortisol mycket bättre (Ross, 2015). Genom fysisk aktivitet blir 

blodcirkulationen i kroppens celler bättre. Även hjärnans prestationsförmåga ökar, samt att vårt 

minne, inlärningsförmågan och koncentrationen blir bättre.   

Våra kroppar är byggda för att röra på sig och hålla sig fysiskt aktiva. Idag är det dock inte lika 

vanligt att vi lever på det sättet, så förekomsten av olika sjukdomar så som stress, demens och 

psykisk ohälsa är därför inte så förvånande. Fysisk aktivitet kan man se som en buffert som 

man kan ta från för att hantera stress (Währborg, 2009).  

 

Figur 1. Figuren visar hur de olika begreppen hänger samman (Faskunger, 2013, s. 17).  

Ordet "fysisk aktivitet" är ett mycket omfattande ord och innebär all sorts kroppsrörelser som 

ökar energiförbrukningen, jämfört med viloläge. Bilden i figur 1 förklarar de viktigaste 

begreppen som hör till ordet fysisk aktivitet. Den stora ytan i rektangel som benämns 

"stillasittande" står för den mängd tid en person inte är i rörelse. Exempelvis när personen sover, 

sitter vid en dator eller framför en tv. Den stora mörka cirkeln som benämns "total fysisk 
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aktivitet" står för alla sorters kroppsrörelser som ökar energiförbrukningen, som att stå, gå eller 

cykla. Alla dessa aktiviteter leder dock inte till en bättre hälsa. För att en aktivitet ska vara 

hälsofrämjande krävs en rörelse som är minst måttligt intensiv (Faskunger, 2013). Dessa 

aktiviteter hittar vi i nästa cirkel som benämns "hälsofrämjande fysisk aktivitet" där aktiviteter 

som styrketräning, rask promenad, jogga och så vidare finns med. Den sista cirkeln som står 

för "motion, idrott" är aktiviteter som är mer strukturerade. Det är ofta på högintensiv nivå, men 

inte alltid hälsofrämjande. Eftersom vissa av dessa aktiviteter kan medföra en viss risk för att 

skada sig, exempelvis idrotter som innebär kroppskontakt, hamnar cirkeln därmed lite utanför 

den hälsofrämjande cirkeln (Faskunger, 2013).  

2.4 Stress i samband med fysisk aktivitet 

Det finns ett stort antal av tidigare studier på stress i samband med fysisk aktivitet och de allra 

flesta säger samma sak - att fysisk aktivitet påverkar stress på ett positivt sätt.  

Regelbunden fysisk aktivitet i form av träning kan fungera som en buffert, vilket gör att man 

hanterar stress bättre. Det förebygger även tröttheten samt utmattningen man kan känna i 

samband med stress (Jonsdottir & Andersson, 2016). Det finns oerhört många sätt att träna och 

alla sätt påverkar kroppen annorlunda. När det kommer till att hämma stress, så är den mest 

ultimata sortens träning en blandning mellan konditions- och styrketräning (Tonkonogi & 

Bellardini, 2016). Det krävs dock mer än tre månaders träning för att skapa en vana och de 

långsiktiga effekterna som på så vis påverkar stress positivt (Rosell, Raahauge Madesn, Lykke 

Mortensen, & Iversen, 2005).  

Många tror idag att fysisk aktivitet är när man blir svettig och tränar men det är i själva verket 

all sorts rörelse som ökar ens energiförbrukning. Att få vår kropp att må bra är något vi kan 

påverka själva genom att undvika alkohol och droger. Genom att hålla oss fysisk aktiva får vi 

inte enbart en god hälsa utan ökar även vår muskelmassa. Det sänker även blodsockret som kan 

leda till diabetes typ 2 samt att det gör det lättare för oss att hantera stress (Hemingsson & 

Faskunger, 2015).  

Det som händer i kroppen under stress är liknande symtom som man får av fysisk aktivitet. 

Genom fysisk aktivitet minskar de negativa symtomen av stress hos stressade personer. Vi kan 

använda fysisk aktivitet som ett extra lager för att bli mindre påverkade utav stress. I ett försök 

som gjordes utsattes personer med högt blodtryck för mental stress. Dessa reagerade med 
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kraftig hjärtfrekvensökning, även deras blodtryck och stresshormonsnivåer ökade kraftigt till 

skillnad ifrån de personer som var fysisk aktiva med högt blodtryck (Währborg, 2009).  
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3. METOD 

3.1 Design 

När man ska välja vilken metod som ska användas, har syftet en avgörande roll (Trost & 

Hultåker, 2016). Vi valde att använda oss utav en kvantitativ metod eftersom vi ville jämföra 

våra svar, vilket passade bäst utifrån vårt syfte. Enligt Hassmen och Hassmen (2008) är en 

kvantitativ studie att föredra när man har en teori sen tidigare som sedan stärks utav 

vetenskapligt arbete samt bevisar eller motbevisar det med hjälp utav stickprov. Studien var i 

form av enkäter där vi ville få fram minst cirka 30 enkätsvar svar ifrån högstadielärare.   

En fördel med att använda sig utav kvantitativ metod är att man kunde nå ut till flera 

respondenter, vilket vi gjorde genom att skicka ut enkäten till ett antal högstadielärare samt 

Facebooksidor för lärare. Kvantitativ metod är också ett tillvägagångssätt man använder sig av 

för att kunna jämföra till exempel samband mellan fysisk aktivitet och stress. En negativ sak 

med att använda sig utav kvantitativ metod är att den inte är lika trovärdig som en kvalitativ, 

eftersom vi länkade enkäten på Facebook, så vet vi inte vilka som har svarat. Man kan inte 

heller ställa några följdfrågor. Med en kvantitativ studie får man inte heller den personliga 

kontakten och kan därför inte "känna av" vad personen menar (Hassmén & Hassmén, 2008). 

3.2 Urval 

Vi valde att fokusera vår studie på högstadielärare i Sverige eftersom färre lärare vill byta yrke 

men många är stressade (Skolverket, 2016). Vi hade även en hypotes om att det är ett yrke med 

mycket stress och ville därför kolla om det stämmer. I studien kollade vi även översiktligt på i 

vilken grad högstadielärare utövade fysisk aktivitet samt om de upplevde att fysisk aktivitet 

påverkade deras stressnivåer. I vår studie fick vi ihop 100 respondenter som svarade på vår 

enkät. Varav 86 var kvinnor och 14 män. Eftersom vi valde att dela enkäten via Facebooksidor 

för lärare, vet vi inte vilka skolor som deltog. 

3.3 Mätinstrument/Intervjuguide 

Vi använde oss av en kvantitativ metod, vilket innebar att mätningsmetoden gick ut på att vi 

samlade in enkäter. Enkäten är gjord via Survey and Report, och tog mellan 5 - 10 minuter att 

besvara. Enkäten bestod av 20 frågor som har för avsikt att mäta respondenternas stressnivå, 

fysisk aktivitetsnivå och arbetssituation (se bilaga för enkäten). Frågorna 1 – 8 är frågor om 
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deras bakgrund. Exempelvis ” Hur länge har du jobbat som lärare?”, ” Hur många elever går 

det på skolan du arbetar på?” och så vidare. Frågorna 9 – 14 handlar om deras fysiska 

aktivitetsnivå och deras fysiska hälsa. Frågorna 15 – 20 handlar om högstadielärarnas mentala 

hälsa.  

3.4 Genomförande 

Vi har tagit kontakt med ett flertal rektorer för högstadieskolor för att få ett godkännande om 

de ville att deras skola ska delta i studien för att sedan be dem skicka ut vår enkät till alla lärare. 

Vi har även länkat enkäten i ett flertal Facebooksidor för lärare. Vi har bland annat informerat 

alla som deltog i studien att datainsamlingen endast skulle användas till vår B-uppsats och att 

alla som deltog i studien var anonyma, att det var frivilligt att delta och att de kan när som helst 

kunde avbryta enkäten.   

Eftersom vi använde oss av Survey and Report, kunde vi enkelt dela samt skicka ut enkäterna 

elektroniskt till skolorna så att lärarna enskild kunde svara på enkäterna. När de var klara med 

alla frågor fick vi lika enkelt svaren tillbaks så att vi kunde sammanställa och jämföra svaren 

via SPSS. 

3.5 Databearbetning 

För att bearbeta den data vi samlade in har använt oss av SPSS. Vi valde att använda detta 

verktyg då vi bland annat ville jämför de olika svaren vi fick för att se om det finns något 

samband. Vi skickade ut enkäterna, som är tillverkade i Survey and Report, till 20 olika skolor 

i Värmland samt la ut länken på ett flertal Facebook sidor för lärare. Av skolorna var det enbart 

en skola som valde att delta i enkätstudien. Vilket vi tror beror på att det närmar sig terminsslut 

och de har då troligtvis för mycket att göra. Vi baserar detta på att det enbart var en skola som 

svarade och tackade nej till att delta i enkätstudien, på grund av just den här anledningen.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet   

Reliabilitet påvisar hur tillförlitlig studien är om man har gjort en noggrann mätning av 

resultaten. Reliabiliteten sänks om man har slarvat med studien, men det gör den även om 

resultatet är förutsägbart sedan innan (Hassmén & Hassmén, 2008). För att öka reliabiliteten 

valde vi att ställa frågorna i ordningen; Mycket bra, bra, varken bra eller dåligt, dåligt, mycket 
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dåligt. Under enkätens gång har vi valt att ge dem fasta svarsalternativ istället för att de ska ha 

möjlighet att skriva vad de vill. Detta för att de då kan skapa sina egna kriterier vilket kan sänka 

reliabiliteten. Genom att vi gav dem svarsalternativ ökade studiens reliabilitet. Reliabiliteten 

ökade också eftersom studien är relevant för respondenterna, då det handlar om deras livsstil 

(Hassmén & Hassmén, 2008).  

Validitet 

Validitet handlar om att man har utfört studien på ett sätt så att man kan dra en slutsats utifrån 

ens syfte (Hassmén & Hassmén, 2008). Ifall de som deltog i enkätstudien missuppfattade frågan 

så betyder det att reliabiliteten och validiteten är låg. Ställer man få frågor om ett ämne så blir 

validiteten låg (Hassmén & Hassmén, 2008). Vi har i vår enkät försökt att ställa många frågor 

utifrån vårt syfte för att öka validiteten. På grund av att vi började arbetet med fokus på mental 

hälsa anpassade vi även enkäten efter det. Efter enkätutskicket begränsade vi oss till stress, 

vilket påverkade vår validitet då de svarade på frågor om mental hälsa.  

3.7 Etiskt förhållningssätt 

Eftersom vår forskning involverar andra människor krävdes det att vi hade ett etiskt 

förhållningssätt. Enligt etikprövningslagen fanns det krav på att vi var tvungna att ge viss 

information till deltagarna. Därför informerade vi om planen och syftet för vår forskning, samt 

vilka metoder som användes. Vi valde även att informera alla som valde att svara på enkäten 

att det sker anonymt samt att vi kommer att använda resultatet i arbetet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Vi informerade alla deltagare om samtyckeskravet vilket betyder att de som deltog inte har 

någon skyldighet att slutföra enkäten utan kunde avbryta när som helst, vilket stödjer sig under 

samtyckekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Nyttjandekravet stödjer att all insamlad data endast 

kommer att användas till studiens syfte, vilket deltagarna blev informerade om innan det valde 

att delta. Informationskravet följde vi också vilket betyder att vi innan förklarade vad studien 

hade för syfte men även vad resultaten kommer att användas till (Vetenskapsrådet, 2017). 
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4. RESULTAT 

Vi fick in totalt 100 svar på enkäten, varav 86 bestod av kvinnor och 14 av män. I det här 

avsnittet kommer vi presentera dessa svar i form av text och diagram. 

I enkäten fick respondenterna svara på en fråga om stress och även en fråga om hur stor 

anställning de hade procentuellt. Detta ville vi ha svar på för att sedan kunna ta reda på om de 

respondenterna med en procentuellt högre anställning upplevde att de kände sig mer stressade 

än de med en mindre procentuell anställning. Figur 1 visar dock att majoriteten, 50 %, som var 

anställda 75 – 100 % kände sig till viss mån stressade.  

 

Figur 1. Samband mellan anställning och stress. Procent. (N=100)   

Resultatet visar att de som jobbar 75 till 100 % har ett större samband mellan stress och arbete. 

När man jämför hur stressade undersökningsgruppen är på jobbet och hur stor procentuell 

anställning de har, får vi fram resultatet att de personerna med en större procentuell anställning 

(75 till 100 %) känner sig till viss mån (50 %) mer stressade än de med mindre anställning. 

Stress i samband med antal elever.  (N=100) 

Vi ville ta reda på om de skolorna med mer elever kände av mer stress än de med mindre, men 

det fanns inget samband mellan stress och antal elever överhuvudtaget. 
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Vi ville ta reda på om de respondenter som inte trivdes på jobbet upplevde en högre stressnivå 

än de som trivdes, vilket figur 2 visar. Därför fick de svara på några frågor om stress, med 

skalan "ja väldigt mycket" till "nej", samt om trivsel på jobbet, med skalan: "mycket bra" till 

"mycket dåligt". 

 

Figur 2.  Trivsel på jobbet jämfört med stressnivå. Procent. (N=100)  

Här kan man se att de som trivs mycket bra på jobbet upplever stress i viss mån (26 %) eller 

ingen stress alls (18 %). Vi kan även se att endast en respondent som känner sig mycket stressad 

trivs fortfarande på jobbet. De som trivs ganska bra på jobbet upplever stress i viss mån (26 %). 

Bland de som trivs mycket bra är det fler som upplever sig vara stressade (31%) än ingen stress 

alls (18%). 
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I enkäten fick respondenterna svara på frågor om hur fysisk aktiva de är vilket man kan se i 

figur 3. Både när det kommer till högintensiv och lågintensiv träning.   

 

Figur 3. Lågintensiv träning jämfört med högintensivt. Procent. (N=100). 

Här ser vi att det är 50 % av respondenterna som tränar lågintensivt, 2 timmar eller mer i veckan. 

Majoriteten av de som tränar högintensivt tränar en halvtimme till en timme i veckan annars så 

är resultatet ganska utspritt.  

Upplevd stress i samband med högintensiv fysisk aktivitet. (N=100) 

Resultaten på denna punkt påvisar att det inte finns något samband mellan fysisk aktivitet och 

upplevd stress. Majoriteten tränade 2 timmar eller mer, men kände sig ändå ganska ofta 

stressade.  

Upplevd stress i samband med lågintensiv fysisk aktivitet. (N=100) 

Studien visade även att det inte finns något samband mellan stress och lågintensiv träning. Detta 

trots att majoriteten utövar lågintensiv träning i hög grad. 
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Respondenter fick i enkäten svara på en fråga hur fysisk aktivitet påverkar deras välbefinnande 

och i vilken grad. I figur 4 ser man att majoriteten anser sig påverkas positivt av fysisk aktivitet.   

 

Figur 4.  Upplevelse av fysisk aktivitet. Procent. (N=100)  

Resultatet visar att majoriteten upplever att fysisk aktivitet påverkar dem på ett mycket bra (63 

%) eller bra (27 %) sätt. Resterande respondenter svarade utspritt, dock var det ingen som ansåg 

att fysisk aktivitet påverkade de mycket dåligt. 

Hur hanterar du stress? (N=100) 

När vi ställer frågan hur undersökningsgruppen (N=100) hanterar stress nämner 63% någon 

form av fysisk aktivitet.  De som inte använder sig utav någon form av fysisk aktivitet nämner 

att det istället "lyssnar på sin kropp" eller ”mental träning”, "umgås med familj och vänner" 

samt "gör saker som jag tycker är roliga". Vi kan även se att det finns några få respondenter 

som vi anser skjuter stressen åt sidan eftersom det "tänker på annat" och "blir irriterad" osv. Det 

fanns även 1 % som angav att de inte blir stressad. 

Sammanfattning 

Det vi har kommit fram till genom dessa resultat är att lärare känner sig oftast stressade i viss 

mån, trots att det är fysisk aktiva, samt att de trivs på jobbet trots stressen. Det finns inget 

samband mellan antal elever på skolan och den stress respondenterna upplever. I resultaten 
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finner man heller inget samband mellan stress och fysisk aktivitet. Trots detta utövar majoritet 

av respondenterna fysisk aktivitet när de känner sig stressade.  
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5. DISKUSSION 

 

Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur/om träning påverkar högstadielärares upplevda 

stressnivåer, samt om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet och stress. Innan vi började 

med arbetet hade vi en hypotes om att de högstadielärare som var fysiskt aktiva har en lägre 

stressnivå än det som var inaktiva. Det finns även en del forskning som visar på sambandet 

mellan stress och fysisk aktivitet, till exempel har Lundberg och Wentz (2004) beskrivit om hur 

långvarig stress påverkar ens livsstil genom att leva ohälsosamt och motionera mindre.  

  

5.1. Hur många högstadielärare upplever att stressnivån påverkas av fysisk aktivitet?  

Genom svaren på enkäten den fick vi reda på att majoriteten av respondenterna påverkades 

mycket bra av fysisk aktivitet. Tidigare forskning visar på att fysisk aktivitet kan ha en stor 

betydelse när det kommer till att behandla samt förebygga sjukdomar som stress eller liknande 

(Engström, 2018). Fysisk aktivitet kan även göra så att symtomen av negativ stress blir till något 

positivt, eftersom det som händer i kroppen under stress och fysisk aktivitet har liknande 

symtom. Exempelvis att blodtrycket ökar (Währborg, 2009).  

 

5.2 Hur mycket fysisk aktivitet krävs för att sänka stressnivån?  

Resultatet visade att det varken fanns ett samband mellan fysiskt aktiva eller inaktiva 

högstadielärare, då de som upplevde stress både var fysiskt inaktiva och aktiva. Vi tror att detta 

kan bero på att de har en dålig självuppfattning. Resultatet hade kanske blivit mer korrekt och 

fått samma slutsats som de övriga studierna om vi hade använt oss av en kvalitativ studie. 

Genom en kvalitativ studie hade man kunnat få veta på ett djupare plan hur personerna tänker 

och känner om sambandet mellan fysisk aktivitet och stress. Vi tror även att ytterligare frågor 

om bland annat fysisk aktivitet i form av hur lång tid man har varit fysisk aktiv, skulle kunna 

ge oss ett tydligare svar när det kommer till sambandet mellan fysisk aktivitet och stress. Det 

går inte att behandla stress över en natt utan det är de långvariga effekterna som påverkar 

stressen (Jonsdottir & Börjesson, 2005). För att fysisk aktivitet ska ha en inverkan på stress tror 

vi att man behöver träna under en längre period. Därav frågan hur länge man har tränat. Enligt 

Rosell et al (2005) krävs det mer än tre månaders träning för att skapa en vana. Denna vana ger 

sedan långsiktiga effekter som påverkar stress positivt. 
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5.3 Framtida forskning  

Vi anser att vår studie misslyckades på grund av flertal misstag som påverkade vår validitet. 

Främst på grund av att vi bytte fokus under studiens gång, från mental hälsa till stress. Däremot 

tycker vi att fler studier behövs. För när vi undersökte ämnet fanns det inte mycket studier 

gällande just högstadielärare. I framtiden skulle vi vilja se fler studier när det kommer till 

läraryrket. Exempelvis om högstadielärare är mer stressad än lågstadielärare, varför det är så 

samt vad man kan göra åt saken. Vi anser att detta yrke är viktigt att lägga ner tid och pengar 

på, då det formar barnen, som är grunden för vårt framtida samhälle.  

 

5.4 Styrkor och Svagheter   

I vårt arbete valde vi att göra en kvantitativ studie där vi med hjälp av enkäter gjorde att vi 

snabbt och enkelt kunde nå ut till flera högstadielärare. Vi ångrar i efterhand att vi inte 

anpassade enkäten utifrån alla lärare och ställde en fråga som t ex " I vilken årskurs undervisar 

du?", vilket vi tror hade ökat validiteten då vi nu troligtvis fått en studie över alla lärare. 

Eftersom vi även delade den på olika Facebooksidor kunde vem som helst svara, likaså de som 

inte var högstadielärare, även detta gjorde så att validiteten sjönk. I förstahand var det psykisk 

ohälsa som var vårt huvudsyfte men med tiden blev det mer inriktat mot stress. En nackdel är 

att enkäten är generellt mera anpassad för mental hälsa än stress. Enkäten är även döpt till 

"Fysisk aktivitet och mental hälsa". Hade vi gjort om det hade vi idag döpt den till "Fysisk 

aktivitet och stress". Vi såg även efter att enkäten var utskickad att vi hade skrivit "kanske 

mycket" istället för "ganska mycket", detta tror vi inte påverkade validiteten men däremot ett 

slarvfel från vår sida.  

Vi ställde dessvärre en fråga gällande procentuell anställning, där svarsalternativen gav oklart 

svar. Istället för alternativen 0 till 25 % och 25 till 50 % som vi gjorde, skulle vi delat upp det i 

25 % och 50 % och så vidare. Detta menar Hassmen och Hassmen (2008) sänker validiteten på 

studien. Detta är en stor svaghet då två alternativ kan stå för samma svar. Dessutom ställde vi 

väldigt få frågor om stress i samband med fysisk aktivitet, vilket gör att vår validitet blev lägre, 

samt att vi ändrade vårt syfte under studiens gång. Det kan vara därför vårt resultat inte stämmer 

överens med vår hypotes. En styrka i vår studie är att ämnet är relevant i dagens samhälle, 

eftersom hälsa är ett begrepp som är väldigt omtalat och där ingår även stress och fysisk 

aktivitet. 
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5.5 Slutsats 

Innan vi startade med arbetet så var vår hypotes att högstadielärare som var inaktiva skulle ha 

en högre upplevd stressnivå än de som var fysiskt aktiva. Resultatet visade dock att de 

högstadielärare som upplevde att det kände sig stressade tränade två timmar eller mer under en 

vecka, det fanns alltså inget samband.  
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