
Mälardalens högskola 
Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stressupplevelse hos studenter 
 

Relationen mellan stressupplevelse, kontrolluppfattning, 
socialt stöd och fysisk aktivitet 

 
 

Jonna Andersson och Johanna Brolin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C-uppsats i psykologi, HT 2007  
Handledare: Magnus L. Elfström 
Examinator: Juliska Wallin 



 
 

 



1 
 

Stressupplevelse hos studenter 

Relationen mellan stressupplevelse, kontrolluppfattning, 
socialt stöd och fysisk aktivitet  

 
Jonna Andersson och Johanna Brolin 

 
 

Studenter i Sverige har visats vara en utsatt grupp för stress i samhället. 
Tidigare forskning har påvisat att en lägre stressupplevelse kan prediceras 
av individens kontrolluppfattning (locus of control), tillgång till socialt stöd 
och fysiska aktivitetsvanor. Studiens frågeställning gällde om kontroll-
uppfattning, socialt stöd eller fysiska aktivitetsvanor var den starkaste 
prediktorn för en lägre stressupplevelse hos högskolestudenter. En enkät-
undersökning mätte 119 högskolestudenters stressupplevelse, kontroll-
uppfattning, sociala stöd och fysiska aktivitetsvanor. Enkla- samt multipla 
regressionsanalyser visade att kontrolluppfattning var den starkaste 
prediktorn för en lägre stressupplevelse hos studenter. Kontrolluppfattning 
var även den enda signifikanta prediktorn när socialt stöd och fysisk 
aktivitet inkluderades i analysen, vilket inte påvisats tidigare. Resultaten kan 
användas vid utvecklandet av praktiska åtgärder i syfte att reducera stress. 
 
Key words: stress, locus of control, social support, physical activity, 
students. 

 
 

Inledning 
 
Mellan 20 och 40 procent av Sveriges befolkning estimeras idag lida av psykisk ohälsa, bland 
annat i form av ängslan, oro, ångest och sömnbesvär (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen 
(2002) menade att nivån av stress stiger i befolkningen i takt med att tempo och tidspress 
fortsätter att öka i arbetslivet. Denna arbetsrelaterade stress försämrar även förutsättningarna 
för ett gott privatliv vilket i längden kan medföra ökade sociala och hälsorelaterade problem 
(Socialstyrelsen, 2002). Forskning har även påvisat dessa samband mellan stress, destruktivt 
beteende och fysiska och psykiska symtom (Robinson, Corbett & Spurlock, 1996; Gianakos, 
2002; ter Kuile, Vigeveno & Laan, 2007; Wijndaele, Matton, Duvigneaud, Lefevre, De 
Bourdeaudhuij, Duquet, et al. 2007). Stress är således förknippat med fysisk och psykisk 
ohälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar hälsa som "ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom och 
handikapp" (WHO, 2007, §¶ 2, författarnas egen översättning). Vidare definierar WHO 
psykisk hälsa som ”ett tillstånd av välbefinnande i vilket varje individ förstår hans eller 
hennes egen potential, kan hantera livets normala stressorer, kan arbeta produktivt och 
fruktsamt, och har möjlighet att bidra till hennes eller hans samhälle” (WHO, 2007, §¶ 1, 
författarnas egen översättning). 

En grupp i samhället som lider av stress och dess följder är studenter. En undersökning 
gjord av Statistiska centralbyrån (2007) visade att ungefär 70 procent av Sveriges universitets- 
och högskolestudenter upplever stress flera dagar i veckan. Upplevelser av sömnproblem och 
fysiska åkommor såsom frekvent huvudvärk och frekventa magsmärtor uppmärksammades i 
rapporten. Studenter upplever sig också ha ekonomiska svårigheter och ungefär 60 procent 
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arbetar vid sidan av studierna. Nästan 40 procent av studenterna upplever att förenandet av 
studier och privatliv medför svårigheter (Statistiska centralbyrån, 2007).    

En stark prediktor för individens psykiska hälsa är individens stressupplevelse (Bovier, 
Chamot & Perneger, 2004). En låg stressnivå har förknippats med en intern kontroll-
uppfattning (”locus of control”) (Schmitz, Neumann & Oppermann, 1999), vilket i sin tur 
främjar psykiskt välbefinnande (Daniels & Guppy, 1994; Elfström & Kreuter, 2006). Socialt 
stöd är en annan faktor som spelar en viktig roll för en individs psykiska välbefinnande, 
speciellt med avseende på stress (Steptoe, 2000; Wijndaele et al., 2007). Även fysisk aktivitet 
har förknippats med psykiskt välbefinnande (Thirlaway & Benton, 1992) och en lägre 
stressupplevelse (Austin, Shah och Muncer, 2005). Kontrolluppfattning, socialt stöd och 
fysisk aktivitet är faktorer som ofta förekommer i studier som undersöker psykiskt 
välbefinnande och stressupplevelse (Daniels & Guppy, 1994; Kaewthummanukul, Brown, 
Weaver & Thomas 2005; Vanderzee, Buunk & Sanderman, 1997). Svenska studier som 
undersöker studenters stressupplevelse och dess förhållande till socialt stöd, kontroll-
uppfattning och fysisk aktivitet har dock inte återfunnits trots fenomenens kopplingar till 
varandra. Den föreliggande studien kommer därför fokusera på dessa fenomen samt vilket 
fenomen som är mest avgörande för en lägre stressnivå. 
 
 
Vad är stress? 
 
Stress är ett begrepp som används i många olika sammanhang och dess innebörd definieras 
därför på många olika sätt (Rydén och Stenström, 2000). Vanligtvis uppfattas dock stress 
bestå av yttre stressande faktorer och situationer (stressorer) som leder till inre psykiska och 
fysiska förändringar i form av stress (Ogden, 2004; Rydén & Stenström, 2000). Stress kan 
delas in i två olika typer där viss stress anses vara skadlig för individen medan annan stress 
rent av kan verka till individens fördel (Ogden, 2004; Socialstyrelsen, 2001). Stress delas 
även in i så kallad akut och kronisk stress. Stress som uppstår till följd av en specifik situation 
såsom en stressande uppgift kallas akut stress. Stress som byggs upp och består över tid 
såsom stress på arbetsplatsen eller ihållande ekonomiska problem benämns som kronisk stress 
(Ogden, 2004). 

Lazarus och Folkman (1984) menade att psykisk stress uppstår i ett komplext samspel 
mellan individ och miljö. Yttre faktorer bidrar till men är inte avgörande för en individs 
upplevda stressnivå. Externa stressorer såsom en näraståendes död, frihetsberövning eller krig 
kallas universella stressorer och leder till stress hos de flesta människor. Lazarus och Folkman 
(1984) menade att de stressorer som inte är extrema på det viset ger en mer varierad respons 
hos olika typer av människor. Enligt Lazarus och Folkman (1984) går det inte att definiera 
stress som ett objektivt fenomen i vilket endast miljön är betydande för uppkomsten av stress. 
Även interna faktorer i individen spelar en viktig roll i upplevelsen av stress. Individens 
kognitiva bedömning av situationen samt individens förmåga att hantera det som i situationen 
upplevs som stressande är avgörande för stressupplevelsen. Anledningen till att stress 
uppkommer står således att finna i interaktionen mellan individen och miljön. Att vissa 
människor upplever mer stress än andra i likvärdiga situationer menade således Lazarus och 
Folkman (1984) beror på att olika individer kan uppfatta och hantera samma situation på olika 
vis. Lazarus och Folkman (1984) uttrycker det på följande vis ”Psykisk stress är en särskild 
relation mellan individ och miljö som av individen upplevs som pressande eller överstigande 
hans eller hennes resurser och hotar hans eller hennes välbefinnande” (Lazarus & Folkman, 
1984, s. 19, författarnas egen översättning).  
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Kontrolluppfattning och stressupplevelse  
 
Hur en människa upplever en situation eller händelse beror bland annat på huruvida individen 
har en intern eller extern kontrolluppfattning. Kontrolluppfattning är Rydén och Stenströms 
(2000) svenska benämning på det engelska begreppet ”locus of control” som myntades av 
Julian Rotter i mitten 1950-talet (Kowalski & Westen, 2005). Kontrolluppfattning behandlar 
människors uppfattning om vem eller vad som kontrollerar olika händelser i deras liv. Intern 
kontrolluppfattning har en person som anser sig ha makt att själv påverka sin situation. En 
person som däremot menar att yttre krafter är avgörande för hur en situation kommer utveckla 
sig eller varför en händelse inträffar har extern kontrolluppfattning. Exempel på sådana 
externa eller yttre krafter är ödet, slumpen eller personer som har kraft och kunskap att 
inverka på den aktuella situationen eller händelsen (Rydén & Stenström, 2000).  

Vilken typ av kontrolluppfattning en individ har är avgörande för dennes fysiska och 
psykiska hälsa. Fysisk aktivitet och intern kontrolluppfattning av hälsa verkar existera i en 
positiv cirkel där fenomenen ger positiv förstärkning åt varandra. Forskning visade att 
människor med intern kontrolluppfattning vad gäller hälsa har betydligt bättre motionsvanor 
än individer med extern kontrolluppfattning (Norman, Bennett, Smith & Murphy, 1997; 
Nowicki, Adame, Johnson & Cole, 1997). Samtidigt har det påvisats att aktivitet hos äldre 
människor innebär mer intern kontrolluppfattning och en bättre hälsa (Lumpkin, 1985). I 
överensstämmelse med detta har en studie även påvisat att individer med intern 
kontrolluppfattning mår fysiskt bättre än individer med extern kontrolluppfattning. Bland de 
fysiska symptom som undersöktes i studien fanns fysiska obehagskänslor såsom 
andningssvårigheter, energinivå och sömnsvårigheter (Kirkcaldy, Shepard & Furnham, 2002). 
Andningssvårigheter och sömnproblem är fysiska symptom som också visats vara kopplade 
till stress (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Åkerstedt, Knutsson, Westerholm, 
Theorell, Alfredsson & Kecklund, 2002). Kontrolluppfattning har även en betydande inverkan 
på hur en individ mår psykiskt (Bovier et al., 2004). En intern kontrolluppfattning har i 
tidigare forskning visat sig vara associerad med ett positivt tänkande och psykiskt välmående 
inom olika livsdomäner. Exempelvis har kontrolluppfattning visat sig vara viktig för hur en 
individ upplever sitt arbete, (Kirkcaldy et al., 2002; Ng, Sorensen & Eby, 2006; Schmitz et 
al., 1999) hur en person upplever sitt hälsotillstånd (Lumpkin, 1985) och hur sjuka personer 
hanterar sitt sjukdomstillstånd (Elfström & Kreuter, 2006; Swinney, 2002). Forskning pekar 
således på att individer med en intern kontrolluppfattning är mer fysiskt aktiva samtidigt som 
intern kontrolluppfattning även påvisats vara kopplat till en bättre fysisk och psykisk hälsa.  

Liksom fysiskt och psykiskt välbefinnande är upplevelsen av stress även knuten till 
kontrolluppfattning. Det har visats att kontrolluppfattning är kopplat till upplevelser av både 
akut och kronisk stress. Bollini, Walker, Hamann och Kestler (2003) påvisade att individer 
med intern kontrolluppfattning upplevde en akut stressor (oljud) som mindre stressande än 
deltagare med mer extern kontrolluppfattning. Schmitz et al. (1999) menade samtidigt att 
extern kontrolluppfattning ökar risken för kronisk stress såsom arbetsrelaterad stress och 
utmattningssyndrom. Kontrolluppfattning har också visats ha betydelse för hur en individ 
hanterar stressade situationer (Bovier et al., 2004). Intern kontrolluppfattning hos individer 
har även visats predicera positivt tänkande och förmåga att be om hjälp i situationer som 
inneburit arbetsrelaterad stress. Extern kontrolluppfattning har i samma typ av situation visats 
predicera mer destruktiva sätt att hantera stress såsom att ge upp eller missbruka alkohol 
(Gianakos, 2002). Intern kontrolluppfattning har upprepade gånger visat sig innebära en lägre 
nivå av stressupplevelse hos olika typer av individer (Bollini et al., 2003; Schmitz et al., 
1999). Bland de olika populationerna som undersökts i ämnet har ett fåtal studier om stress 
och kontrolluppfattning hos (amerikanska) universitetsstudenter återfunnits (Bollini et al., 
2003) vilket påvisar studenter som en lämplig population att undersöka. Det finns även 
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forskning som menar att kontrolluppfattning inte är avgörande för huruvida en individ 
framgångsrikt lär sig hantera och reducera stress (Friedman, Lehrer & Stevens, 1983). 
Forskning pekar således på att kontrolluppfattningen är väsentligt för hur en individ uppfattar 
och hanterar stress. Samtidigt finns forskning som argumenterar för motsatsen. 
Kontrolluppfattningens effekt på stressupplevelse behöver därför utredas ytterligare.  

Kontrolluppfattning kan mätas inom olika domäner. Förutom generell kontrolluppfattning 
kan exempelvis kontrolluppfattning av hälsa (Wallston, Wallston & DeVellis, 1978) och 
kontrolluppfattning av beteende (Craig, Franklin & Andrews, 1984) mätas. Kontrollupp-
fattning av beteende avser hur mycket ansvar en individ tar för sina oönskade beteenden 
(Craig et al., 1984). Elfström och Kreuter (2006) använde denna ansats för att studera 
kontrolluppfattning av beteende och dess koppling till bemästringsstrategier (”coping 
strategies”) och emotionellt välbefinnande hos personer med ryggmärgsskador. Att mäta 
kontrolluppfattning av beteende verkar således tillämpligt vid undersökningar om individers 
uppfattning av kontroll över oönskade beteenden och emotionellt välmående.  
 
 
Socialt stöd och stressupplevelse 
 
En annan faktor som tycks vara kopplad till upplevelsen av stress, förutom 
kontrolluppfattning, är upplevelsen av tillgång till socialt stöd från för individen 
betydelsefulla individer. Socialt stöd och kontrolluppfattning har undersökts upprepade 
gånger då båda fenomenen är kopplade till stress men på lite olika vis (Vanderzee et al., 1997; 
Martinez Garcia, Garcia Ramirez & Maya Jariego, 2002; Bovier et al., 2004). 
Kontrolluppfattning och socialt stöd är även kopplade till varandra då kontrolluppfattning 
inverkar på upplevelsen av socialt stöd. De positiva effekter som socialt stöd ger upplevs 
exempelvis starkare hos individer med intern kontrolluppfattning än hos individer med extern 
kontrolluppfattning (Sandler & Lakey, 1982). 

Socialt stöd är ett begrepp som definierats på många olika sätt av en mängd olika forskare 
(Taylor, Welch, Kim & Sherman, 2007; Ogden, 2004; Rydén & Stenström, 2000). House 
(1981) menade att socialt stöd kan delas in i fyra potentiella typer av stöd. Den första och 
troligen viktigaste typen av socialt stöd är emotionellt stöd. Det emotionella stödet är det stöd 
som människor i första hand tänker på när de talar om socialt stöd och detta innebär 
exempelvis kärlek, omtanke och tillit. En annan typ av socialt stöd är instrumentellt stöd 
vilket innebär hjälp och tjänster av olika slag. Den tredje formen av socialt stöd är 
informerande stöd som avser tillgången till information som kan hjälpa individen att effektivt 
hantera olika situationer och problem. Den fjärde och sista formen av socialt stöd är 
uppskattande stöd. Detta stöd påminner om det emotionella stödet men är mindre affektivt till 
sin natur. Uppskattande stöd är mer informativt och innebär exempelvis uppskattning, 
bekräftelse och positiv respons från omgivningen (House, 1981). Två andra faktorer som även 
anses vara centrala i upplevelsen av socialt stöd är antalet vänner individen har till sitt 
förfogande och tillfredsställelsen i det stöd dessa vänner ger (Sarason, Sarason, Shearin & 
Pierce, 1987).  

Människan är således en social varelse som finner stöd och hjälp i relationen till andra 
människor. Hur tar sig då tillgången till socialt stöd uttryck i individens fysiska och psykiska 
välmående? Sarason et al. (1987) menade att individens uppfattning och tilltro till att hon är 
omgiven av ett bra socialt stöd spelar en avgörande roll för den fysiska och psykiska hälsan. 
Ogden (2004) pekade på att det finns två teorier som kan förklara hur individens hälsa 
påverkas av tillgången till socialt stöd. Den första teorin är The main effect hypothesis som 
innebär att tillgång till socialt stöd i sig själv agerar hälsofrämjande medan brist på socialt 
stöd är stressande för individen. Den andra teorin är The stress buffering hypothesis vilken 
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syftar till att individen med hjälp av stödet i sociala relationer finner lämpliga sätt att hantera 
stressfyllda situationer på. Den senare hypotesen stöds av en mängd olika forskare som funnit 
att den negativa effekt stress har på psykisk hälsa mildras hos individer som har tillgång till 
och är tillfredsställda med sitt sociala stöd (Daniels & Guppy, 1994; DeVries, Glasper & 
Detillion, 2003; Iso-Ahola & Park, 1996; Song & Singer, 2006; Steptoe, 2000; Viswesvaran, 
Sanchez & Fisher, 1999; Wijndaele et al., 2007). Studier har också visat att tillgång till ett bra 
socialt stöd indirekt minskar hälsoskadligt beteende såsom tobaks- och alkoholkonsumtion. 
Detta eftersom det sociala stödet minskar individens stressupplevelse och individen inte 
behöver ta till hälsoskadliga beteendestrategier för att hantera en hög stressnivå (Steptoe, 
Wardle, Pollard, Canaan & Davies, 1996). Steptoe et al. (1996) pekade även på att trots att 
individen är omgiven av ett bra socialt stöd som minskar hälsoskadligt beteende, lindrar 
socialt stöd inte den känslomässiga oron som uppstår i samband med stress. Bovier et al. 
(2004) fann att en bra psykisk hälsa var förknippad med en låg stressnivå. Även socialt stöd 
och inre resurser såsom självkänsla och kontrollförmåga (”mastery”) visade ett positivt 
samband med psykisk hälsa. Bovier et al. (2004) menade att den starkaste prediktorn för 
psykisk hälsa var individens stressnivå, detta resultat förblev detsamma även när socialt stöd 
och inre resurser kontrollerades för. Det positiva sambandet mellan socialt stöd och psykisk 
hälsa försvann dock när inre resurser och stress kontrollerades för (Bovier et al., 2004). Enligt 
Iso-Ahola et al. (1996) har socialt stöd som utvecklas i samband med fritidsaktiviteter en 
positiv inverkan på både den psykiska och fysiska hälsan. Coleman och Iso-Ahola (1993) 
hävdade dock att detta sociala fritidsstöd kan leda till att öka stressupplevelsens negativa 
inverkan ifall individen känner sig bunden och oförmögen att kontrollera sin egen tid. 
Forskning pekar således på att tillgången till ett bra socialt stöd kan påverka individens 
psykiska och fysiska hälsa i positiv riktning och agera som ett skydd mot negativ påverkan av 
stress. Det finns dock även forskning som pekar på att socialt stöd endast har en indirekt 
påverkan på individens psykiska hälsa och stressupplevelse. 

Forskning har visat att socialt stöd från vänner är en signifikant faktor i studenters 
anpassning till universitetsliv på annan ort samt att detta stöd förbättras i takt med att 
studierna fortskrider (Friedlander, Reid, Shupak & Cribbie, 2007; Halamandaris & Power, 
1999). Dessa resultat i kombination med kunskapen om att socialt stöd kan verka positivt på 
den fysiska och psykiska hälsan gör att vi kan anta att ett gott socialt stöd har en positiv 
inverkan även på studenters livssituation. Dock finns forskning som tyder på att studenter 
utsätts för både hög stressnivå och känslomässig oro, speciellt runt examinationstillfällen och 
att denna oro inte dämpas av tillgång till socialt stöd (Steptoe et al., 1996). Steptoe et al. 
(1996) pekade även på att studenters stressnivå kring examination påverkar deras fysiska 
aktivitetsvanor på så sätt att studenter minskar sitt deltagande i fysiskt ansträngande 
aktiviteter. Dessa följder påverkades enligt Steptoe et al. (1996) inte heller av studenternas 
tillgång till socialt stöd. Det finns emellertid forskning som pekar på motsatsen och 
presenterar signifikanta samband mellan fysiska aktivitetsvanor och upplevt socialt stöd 
(Kaewthummanukul et al., 2005; Iso-Ahola et al., 1996). Forskning pekar således på att 
upplevt socialt stöd inte nödvändigtvis behöver inverka positivt på studenters livssituation. 
Samtidigt visar forskning att socialt stöd är viktigt för utövning av fysisk aktivitet men att 
studenters stressupplevelse påverkar deras aktivitetsvanor i negativ riktning.  
 
 
Fysisk aktivitet och stressupplevelse 
 
Då det har visats att studenter är mindre fysiskt aktiva när de är stressade, oberoende av 
tillgång till socialt stöd (Steptoe et al., 1996), uppstår en strävan efter att klargöra sambandet 
mellan stressupplevelse, socialt stöd och aktivitetsvanor. Denna strävan förstärks av det 
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faktum att tidigare forskning förefaller oenig om huruvida socialt stöd och fysisk aktivitet har 
en signifikant inverkan på varandra (Kaewthummanukul et al., 2005; Steptoe et al., 1996). 
Vad gäller kontrolluppfattning och fysisk aktivitet tyder forskning på att det finns ett positivt 
samband mellan intern kontrolluppfattning och fysiska aktivitetsvanor (Norman et al., 1997). 
Intern kontrolluppfattning har också visats vara kopplat till bättre hantering av stress och 
således lägre nivåer av stress (Bovier et al., 2004; Bollini et al., 2003). Därför är även 
relationen mellan stressupplevelse, kontrolluppfattning och aktivitetsvanor av intresse att 
utreda ytterligare.   

Fysisk aktivitet kan utövas inom flera olika livsdomäner såsom exempelvis inom arbete 
transport, hushåll och fritid (IPAQ, 2002). Caspersen (refererad i Ogden, 2004) menade dock 
att fysisk aktivitet kan delas in på två huvudsakliga sätt. Enligt Caspersen benämns all 
energiförbrukning som orsakas av kroppslig rörelse för fysisk aktivitet medan strukturerad 
och planerad fysisk aktivitet i syfte att bibehålla eller förbättra fysisk kondition kallas motion 
(refererad i Ogden, 2004). Vid mätning av fysisk aktivitet bör intensitet och mängden tid som 
läggs på den fysiska aktiviteten tas hänsyn till (IPAQ, 2002). 

Thirlaway och Benton (1992) pekade på att en god generell hälsa är förknippad med högre 
nivåer av fysisk aktivitet. Detta samband är även synligt mellan individens fysiska hälsa och 
utövning av fysisk aktivitet. Forskning har påvisat att individer med hög fettmassa, högt 
kolesterol och högt blodtryck löper större risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar 
(Ribeiro, Guerra, Oliveira, Teixeira-Pinto, Twisk, Duarte et al., 2004) samt att denna risk kan 
minskas med hjälp av utövning av fysisk aktivitet (Milligan, Burke, Dunbar, Spencer, Balde, 
Beilin et al., 1997; Ribeiro et al., 2004). Forskning har visat att ju högre intensitet av fysisk 
aktivitet desto bättre skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar (Alderman, Arent, Landers & 
Rogers, 2007; Burke, Arnold, Bild, Cushman, Fried, Newman et al., 2001). Fysisk aktivitet 
har även visats vara förebyggande mot sjukdomar och skador såsom stroke (Endres, Gertz, 
Lindauer, Katchanov, Schultze, Schröck et al., 2003), diabetes (Smith & McFall, 2004) och 
vissa former av cancer (Kendall, Mahue-Giangreco, Carpenter, Ganz & Bernstein, 2005). 
Följaktligen förefaller utövandet av fysisk aktivitet vara förebyggande för en rad olika 
sjukdomar och fysiska åkommor och således positivt förknippad med en bättre fysisk hälsa. 

Fysisk aktivitet och träning har även påvisats vara associerad till en god psykisk hälsa. 
Thirlaway och Benton (1992) pekade på att fysiskt aktiva individer i större utsträckning än 
fysiskt inaktiva ansåg sig ha en bättre psysisk hälsa. Thirlaway och Benton (1992) menade 
även att den viktigaste faktorn för psykiskt välbefinnande är själva utövandet av fysisk 
aktivitet, huruvida individen har god fysisk kondition eller ej är inte avgörande för den 
psykiska hälsan. En god kondition tillsammans med en god psysisk hälsa har dock visats vara 
positivt förknippad med utövning av fysisk aktivitet (Bonhauser, Fernandez, Püschel, Yañez, 
Montero, Thompson et al., 2005). Det har även påvisats att en god psykisk hälsa kan vara ett 
resultat av ökad självkänsla och större kontrollförmåga, som en följd av ökad fysisk aktivitet 
(Thirlaway & Benton, 1992). Även Steptoe och Butler (1996) påvisade att utövning av sport 
och dylik fysisk träning är förknippat med emotionellt välmående. Samtidigt pekade Steptoe 
och Butler (1996) på att fysisk inaktivitet förknippades med somatiska och psykiska besvär. I 
likhet med detta menade Thirlaway och Benton (1992) att fysiskt aktiva individer som 
upphört motionera uppger sig vara mer stressade och deprimerade i jämförelse med de som 
fortfarande är fysiskt aktiva. Även Kerr och Kuk (2001) menade att regelbunden fysisk 
aktivitet ger positiva effekter på välmående. Wijndaele et al. (2007) pekade på att utövning av 
sport är den enda fritidsaktivitet som kan associeras med en lägre stressupplevelse. Wijndaele 
et al. (2007) menade att utövning av sport är positivt både för bemästringsstrategier och 
socialt stöd, vilket i sin tur kan ses ha en positiv effekt på ångest, depression och stress. I 
likhet med detta menade Austin et al. (2005) att det finns en koppling mellan utövning av 
fysisk aktivitet och en lägre stressupplevelse samt att fysisk aktivitet kan ses som en 
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bemästringsstrategi mot stress. Fysisk aktivitet har även visats ha en effektiv antidepressiv 
funktion (Blumenthal, Babyak, Doraiswamy, Watkins, Hoffman, Barbour et al., 2007). 
Forskning pekar således på att fysisk aktivitet är positivt förknippad både med lägre 
stressnivåer och bättre psykisk hälsa i allmänhet. Fysisk aktivitet har även visats vara positivt 
associerad med bemästringsstrategier och interna resurser såsom ökad självkänsla och ökad 
kontrollförmåga, vilka i sin tur verkar positivt för det psykiska välbefinnandet. 

Trots att forskning pekar på positiva associationer mellan fysisk aktivitet och psykiskt 
välbefinnande råder tvivel om huruvida det är fysisk aktivitet i sin helhet som verkar positivt 
för välbefinnandet eller om andra faktorer också inverkar. Kerr och Kuk (2001) menade att 
det är möjligt att de positiva följder som fysisk aktivitet medför kan förklaras genom den 
sociala interaktion som uppstår individer emellan under träning. I likhet med detta pekade 
även Thirlaway och Benton (1992) på att det är möjligt att psykosociala faktorer ligger bakom 
de positiva följder fysisk aktivitet har på psykisk hälsa. Vidare finns forskning som pekade på 
att fysisk aktivitet i sig inte leder till någon förändring i det psykiska välbefinnandet (Hughes, 
Casal & Leon, 1986). Hughes et al. (1986) menade nämligen att andra aspekter såsom 
märkbara effekter av träning och social interaktion måste ingå för att fysisk aktivitet ska bidra 
med psykiska fördelar för välbefinnandet. Det finns även forskning som inte lyckats påvisa 
något samband mellan fysisk aktivitet och stress (Roohafza, Sadeghi, Sarraf-Zadegan 
Baghaei, Kelishadi, Mahvash et al., 2007). Roohafza et al. (2007) påvisade att en hög 
stressnivå är förknippat med ett ohälsosamt leverne såsom tobakskonsumtion och ohälso-
samma matvanor men forskarna lyckades inte hitta något signifikant samband mellan 
stressnivå och fysisk aktivitet.  
 
 
Syfte, frågeställning och hypoteser 
 
Kontrolluppfattning, socialt stöd och fysisk aktivitet har alla visats vara förknippade med 
psykiskt välbefinnande och stressupplevelse. Det finns dock även forskning som pekar på 
oklarheter kring dessa faktorers kopplingar till stressupplevelse. Framförallt har ingen svensk 
studie återfunnits som utreder de tre faktorernas betydelse för stressupplevelse i förhållande 
till varandra. Ett klargörande av de olika faktorernas unika betydelse för stressupplevelse och 
deras betydelse för stressupplevelse i förhållande till varandra skulle kunna bidra till ökad 
förståelse kring fenomenet stress. Att samtidigt klargöra vilka faktorer som bäst kan bidra till 
reducerad stressupplevelse skulle vara av nytta för den allmänna folkhälsan. Då studenter 
visats vara en utsatt grupp för stress i dagens samhälle är denna grupp aktuell att undersöka.  

Studiens syfte var att undersöka stressupplevelse bland studenter och utreda huruvida 
studenters kontrolluppfattning, sociala stöd och fysiska aktivitetsvanor har betydelse för 
graden av stressupplevelse. Studiens frågeställning avsåg undersöka vilken variabel som är 
den starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse hos högskolestudenter: deras 
kontrolluppfattning, sociala stöd eller deras fysiska aktivitetsvanor? Den föreliggande studien 
utgick från tre olika hypoteser. Den första hypotesen prövade om fysiska aktivitetssvanor 
kunde predicera graden av stressupplevelse. Den andra hypotesen undersökte om intern 
kontrolluppfattning kunde predicera en lägre grad av stressupplevelse. Den tredje och sista 
hypotesen utredde om socialt stöd kunde predicera graden av stressupplevelse.  

 
 

Metod 
 

Deltagare 
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Deltagande i studien var 119 studenter vid en högskola i Mellansverige varav 66 var kvinnor 
och 53 var män. Deltagarna valdes utifrån ett tillgänglighetsurval men med fokus på en 
relativt jämn könsfördelning. Alla deltagare var mellan 18 och 63 år gamla, medelåldern var 
28 år med en standardavvikelse på 9.0. Medelåldern hos kvinnorna i studien var 30 år (SD = 
9.5) medan männen i genomsnitt var 25 år (SD = 7.4). Över 70% av stickprovet var mellan 18 
och 28 år gamla. Drygt 29% av deltagarna var singlar, 19% angav att de var gifta, 31% att de 
var sambo och 19% uppgav att de var i ett förhållande. Av männen uppgav drygt 55% att de 
var i ett förhållande av något slag samtidigt som denna siffra för kvinnorna i studien var 80%. 
Av deltagarna angav 27% även att de hade barn. Endast 8% av männen i studien uppgav sig 
ha barn medan 42% av kvinnorna angav att de hade barn. Deltagarna hade i genomsnitt 
studerat 5 terminer vid högskola eller universitet (SD = 3.0). Sammanlagt kom 125 enkäter att 
delas ut men endast 119 enkäter returnerades ifyllda på ett tillfredsställande sätt. Således 
räknades 6 enkäter som bortfall. De enkäter som inte ansågs vara ifyllda på ett lämpligt sätt 
saknade svar på fler än tre frågor i ett av enkätens fem delområden. Deltagarna fick ingen 
kompensation för sin medverkan i studien.   
 
 

Material 
 

Stressupplevelse. Studenternas stressupplevelse mättes med Eskin och Parrs (1996) 
svenska version av Perceived Stress Scale, PSS (Cohen et al., 1983). Mätinstrumentet består 
av 14 frågor där deltagarna på en 5-stegsskala mellan Aldrig (0) och Mycket ofta (4) ska skatta 
hur ofta de under den senaste månaden varit med om stressrelaterade upplevelser. Frågorna i 
mätinstrumentet är relativt allmänna och riktar sig således inte till någon speciell grupp av 
människor eller speciell typ av stress. Instrumentet är utformat att mäta till vilken grad 
människors livssituation upplevs som stressande. Båda versionerna av instrumentet är testade 
och validerade med en population av högskole- och universitetsstudenter (Cohen et al., 1983; 
Eskin & Parr, 1996). Den svenska versionen av PSS har liksom originalet både hög reliabilitet 
och validitet (Eskin och Parr, 1996). I den föreliggande studien visade sig mätinstrumentet för 
stress ha ett Cronbach’s alpha på .81 när alla 14 frågor inkluderades, vilket indikerar på god 
intern konsistens.  

Av mätinstrumentets 14 frågor var 7 stycken påståenden positiva laddade. Dessa 
påståendens poängskala behövde omvändas vid uträknandet av varje deltagares enskilda 
stresspoäng för att alla påståenden skulle mäta samma sak. Poängen på varje påstående 
summerades sedan till ett slutligt värde på stresskalan. Skalans stresspoäng sträcker sig mellan 
0-56 poäng och höga poäng indikerar en hög stressnivå (Eskin & Parr, 1996). 
         

Fysisk aktivitet. Studenternas fysiska aktivitetsvanor mättes med en svensk version av 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ, 2002). IPAQ utgår från att fysisk 
aktivitet kan utövas inom fyra olika områden: fritidsrelaterad aktivitet, hushållsrelaterad 
aktivitet, arbetsrelaterad aktivitet och transportrelaterad aktivitet. Vidare delas utövningen av 
fysisk aktivitet in i mycket ansträngande, måttligt ansträngande och promenad, beroende av 
intensitet. IPAQ-formuläret innehåller fyra huvudfrågor som behandlar de tre olika 
intensitetsnivåerna samt en uppskattning av hur mycket individen sitter under en dag. 
Deltagaren får själv uppskatta hur många dagar och hur mycket tid som lagts på de olika 
intensitetsnivåerna under den senaste veckan (IPAQ, 2002). Den svenska kortversionen av 
IPAQ visade sig ha god reliabilitet och validitet (Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth, 
Ainsworth et al., 2003).  

I syfte att göra de olika intensitetsnivåerna jämförbara med varandra räknas varje minut 
lagd på respektive intensitetsnivå om till så kallade MET-minuter. MET-minuterna kan ses 
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som ett standardiserat värde för energiförbrukning (Craig et al., 2003; IPAQ, 2002). För att 
räkna ut deltagarnas aktivitetsnivåer används olika MET-värden beroende på vilken 
intensitetsnivå uträknandet gäller. Vid uträknandet av mycket ansträngande aktivitet används 
MET-värdet 8 vilket multipliceras med antalet minuter per dag som läggs på mycket 
ansträngande fysisk aktivet. Denna summa multipliceras sedan med antalet dagar per vecka 
som läggs på aktiviteten. Vid uträknandet av måttligt ansträngande aktiviteter används samma 
förfaringssätt men MET-värdet 8 bytts ut mot MET-värde 4. Vid promenad gäller MET-
värdet 3,3 och uträkning sker på samma sätt som ovan. Det intensitetsvärde som här räknas ut 
anges i MET-minuter och med hjälp av dessa värden, tillsammans med olika kriterier som 
finns angivna av IPAQ (2002), kan deltagaren sedan placeras in i tre olika aktivitetsnivåer. 
Kriterierna består av olika kombinationer av intensitetsnivåer, antal minuter och antal dagar 
avlagda på respektive intensitetsnivå. I föreliggande studie har de tre aktivitetsnivåerna 
benämnts som låg, medel och hög, där tillhörighet i den höga aktivitetsgruppen indikerar 
frekvent utövning av mycket ansträngande fysisk aktivitet. Tillhörighet i den medelaktiva 
gruppen innebär ofta utövad medelmåttigt ansträngande fysisk aktivitet och tillhörighet i den 
låga aktivitetsgruppen indikerar låg eller ingen fysisk aktivitet. MET-minuterna sträckte sig 
från 0 och uppåt, utan någon egentlig övre gräns (IPAQ, 2002).  

De sista frågorna i enkätens aktivitetsdel, frågorna 5, 6 och 7, hörde inte till IPAQ’s 
kortversion för mätning av fysisk aktivitet. Dessa frågor valde undersökningsledarna att ha 
med i aktivitetsdelen då de berörde fysisk aktivitet och kompletterade IPAQ’s frågeformulär. 
Frågorna rörde träningsfrekvens över tid, träningsform och huruvida träning sker i sällskap 
med andra eller ej. Fråga 6 handlade om träningsform och besvarades i ett öppet svar.  
Frågorna 5 och 7 besvarades i en 3- respektive 6-stegsskala.   
 

Kontrolluppfattning. Studenternas kontrolluppfattning mättes med Locus of Control of 
Behaviour (LCB) scale (Craig, Franklin & Andrews, 1984). Mätinstrumentet innehåller 17 
påståenden som behandlar hantering av stressfyllda situationer och problem samt huruvida 
individen upplever sig ha kontroll över olika situationer i livet. Deltagaren ska på en 6-
stegsskala skatta hur väl de olika påståendena stämmer. Skalan sträcker sig från Stämmer inte 

alls (0) till Stämmer precis (5).  Craig et al. (1984) testade LCB-skalan som visade sig vara 
både valid och reliabel. Den aktuella studien använde sig av en svensk översättning av denna 
skala (Elfström & Kreuter, 2006). Den föreliggande studien visade att mätinstrumentet för 
kontrolluppfattning hade ett Cronbach’s alpha på .75 när alla 17 frågor inkluderades. Detta 
värde indikerar på tillfredsställande intern konsistens.  

Av mätinstrumentets 17 frågor var 7 stycken påståenden riktade mot en intern kontroll-
uppfattning. Poängskalan för de interna påståendena omvändes vid uträknandet av deltagarnas 
enskilda poäng för kontrolluppfattning så att höga poäng på alla påståenden indikerade en 
extern kontrolluppfattning. Poängen för varje påstående summerades sedan till ett slutligt 
värde på kontrolluppfattningsskalan. Låga poäng i skalan tyder på en mer intern kontroll-
uppfattning. Skalans poäng sträcker sig mellan 0 och 85 (Craig et al., 1984).  
 

Socialt stöd. Studenternas uppfattning om sitt sociala stöd mättes med en kortversion av 
Social Support Questionnaire, SSQ6 (Sarason et al., 1987). Frågorna behandlar känslomässiga 
delar av relationer och är allmänna till sin karaktär. Kortversionen består av sex frågor där 
varje fråga har två delar. Den första delen efterfrågar antalet personer deltagaren finner stöd 
hos i olika situationer, samt vilken relation deltagaren har med respektive person. Den andra 
delen efterfrågar hur nöjd deltagaren är med tillgången till socialt stöd. Den andra delen 
skattas på en 6-stegsskala mellan Mycket nöjd (6) och Mycket missnöjd (1). Mätinstrumentet 
(SSQ6) visade sig ha både hög reliabilitet och validitet och detta gällde både för antalet 
stödpersoner och den förnöjsamhet det sociala stödet ger (Sarason et al., 1987). I enkäten som 
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används i den föreliggande studien användes en svensk översättning av SSQ6-formuläret. 
Formuläret översattes först framlänges från engelska till svenska och sedan baklänges från 
svenska tillbaka till engelska. Dessa översättningar gjordes av olika forskare. Sedan 
diskuterades och utreddes eventuella diskrepanser mellan originalformuläret och 
översättningarna. När forskarna enats om en svensk översättning pilottestades 
mätinstrumentet (Magnus Elfström, filosofie doktor och legitimerad psykolog, personlig 
kommunikation, 6 november 2007). I den föreliggande studien hade mätinstrumentet för 
socialt stöd vad gäller antal stödpersoner god intern konsistens med ett Cronbach’s alpha på 
.92. Alla sex frågor inkluderades i indexet. Gällande tillfredsställelsen med socialt stöd visade 
sig mätinstrumentet ha ett Cronbach’s alpha på .90, även här inkluderades alla sex frågor. Den 
interna konsistensen kan således sägas vara mycket god.  

Vid uträknandet av socialt stöd räknas två olika värden fram. Ett värde för 
tillfredsställelsen med socialt stöd och ett värde för antalet personer som ses som källor till 
socialt stöd. Vid uträknandet av tillfredsställelsen med socialt stöd räknas fråga 2b, 4b och 6b 
ihop och summan divideras sedan med 3 för att få fram den genomsnittliga tillfredsställelsen. 
Deltagarna kunde få en genomsnittspoäng mellan 1 och 6. Vid uträknandet av antal personer 
som bidrar till det sociala stödet räknas antal angivna personer i fråga 1a, 3a och 5a ihop. 
Summan divideras sedan på 3 för att få fram det genomsnittliga personantalet. Deltagarna kan 
maximalt ange 9 personer som källor till socialt stöd och genomsnittspoängen sträcker sig 
således mellan 0 och 9. Enligt anvisningar (SSQ6) användes inte de övriga frågorna vid 
uträknandet av socialt stöd. 
 

Demografisk information. Under den demografiska faktadelen efterfrågades deltagarnas 
kön, ålder och antal studerade terminer vid universitet eller högskola.  Deltagarna blev även 
tillfrågade om civilstånd och om de hade barn eller inte. På grund av enkätens längd 
placerades den demografiska delen sist i enkäten till förmån för de mer krävande delarna i 
enkäten. 
 

 

Procedur 
 
För att komma i kontakt med deltagare till studien kontaktades lärare vid olika institutioner på 
en högskola i Mellansverige. Lärarna kontaktades via telefon och e-post och i första hand 
kontaktades lärare för kurser i vilka könsfördelningen ansågs vara relativt jämn. Tid och 
datum för utdelande av enkät bestämdes i samtycke med berörd lärare. Vid kontakten med 
lärarna informerades det om att deltagandet i enkätundersökningen var frivilligt för 
studenterna men att datainsamlingen skulle underlättas ifall en stor grupp studenter var 
tillgängliga på samma gång. Vissa svårigheter uppstod dock då enkätinsamlingen skedde 
under examinationsperiod. Enkätutdelningen skedde i fem olika klasser med riktning inom 
både samhällsvetenskap och teknik, klasserna var på olika utbildningsnivåer. Utdelningen av 
enkäter skedde i början av studenternas lektionstid. Vid utdelning av enkäter började 
undersökningsledarna med att presentera sig samt redogöra för studiens syfte. Deltagarna 
informerades även om enkätens omfattning, deras rättigheter i fråga om deltagarfrivillighet 
och att insamlad data endast skulle användas i den aktuella studien. Undersökningsledarnas 
skyldighet att hålla det insamlade materialet konfidentiellt påpekades också. Deltagarna blev 
även försedda med undersökningsledarnas kontaktuppgifter ifall de ville ta del av studiens 
resultat eller hade frågor om undersökningen. Enkäten var åtta sidor lång och indelad i fem 
delar. En del för varje variabel som avsågs mätas och en demografisk del. Enkäten tog mellan 
15 och 20 minuter att fylla i och inlämnad enkät räknades som samtycke.  
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Databearbetning 
 
Efter insamlingen av data kodades och numrerades materialet i olika symboler för att särskilja 
enskilda enkäter från varandra och samtidigt skilja enkätutlämningstillfällena från varandra. 
Detta gjordes för den händelse att det skulle visa sig finnas systematiska skillnader mellan 
grupperna och för att lätt kunna identifiera aktuell enkät ifall tveksamheter skulle uppstå kring 
deltagarnas svar. Eftersom variablerna i den föreliggande studien förefaller inverka mycket på 
varandra har undersökningsledarna valt att använda sig av Multipel Regressionsanalys (MR) 
för att kunna besvara frågeställningen. Syftet med MR metod ”Stepwise” är nämligen att 
utröna varje enskild variabels rena korrelation med beroendevariabeln stress.  
 
 

Resultat 
 

Medelvärdet för stressupplevelse (se Tabell 1) kan jämföras med andra studier som använt 
PSS som mätinstrument för stressupplevelse på universitetsstudenter. Exempelvis uppvisade 
Cohen et al. (1983) ett medelvärde på 23.67 (SD = 7.79) i ett av sina stickprov. I likhet med 
detta presenterade Eskin och Parr (1996) ett medelvärde på 24.40 (SD = 8.00) i sin studie. För 
att undersöka eventuella skillnader i stressupplevelse vad gäller kön och föräldraskap gjordes 
två oberoende t-test. Resultaten visade inga signifikanta skillnader i stressupplevelse beroende 
på kön, t(117) = 1.05, p = 0.30. Inte heller föräldraskap visade någon signifikant skillnad i 
stressupplevelse, t(112) = 1.61, p = 0.11. För att utröna om stressupplevelse skiljde sig 
signifikant på grund av ålder eller antal studerade terminer gjordes två Pearson 
korrelationstest. Ålder visade sig inte vara signifikant kopplat till stressupplevelse (r = -0.03, 
p = 0.71), inte heller antal studerade terminer på universitet eller högskola (r = -0.03, p = 
0.71). Genom en envägs-ANOVA fastställdes att civilstånd inte hade någon signifikant 
inverkan på stressupplevelse, F(3, 114) = 0.34; p = 0.80.  

Tidigare studier som använt LCB-skalan vid mätning av kontrolluppfattning hade liknande 
medelvärden som den föreliggande studien (se Tabell 1 för medelvärden). Craig et al. (1984) 
visade exempelvis ett medelvärde på 28.30 (SD = 8.50) på ett stickprov med universitets-
studenter. Även Elfström & Kreuter (2006) redovisade ett medelvärde på 28.33 (SD = 10.86) i 
sin studies stickprov. För att utreda ifall kön och föräldraskap gav några signifikanta 
skillnader på kontrolluppfattning gjordes två oberoende t-test. Kön visade inte några 
signifikanta skillnader i kontrolluppfattning, t(117) = 0.02, p = 0.98. Likaså föräldraskap 
visade sig vara icke signifikant för kontrolluppfattning, t(112) = -1.13, p = 0.26. För att 
klargöra eventuella samband mellan kontrolluppfattning och ålder samt kontrolluppfattning 
och antal studerade terminer gjordes två Pearson korrelationstest. Resultaten visade att ålder 
hade ett signifikant negativt samband med kontrolluppfattning (r = -0.20, p = 0.03) vilket 
innebär att högre ålder är förknippat med en mer intern kontrolluppfattning. Antal studerade 
terminer på universitet eller högskola medförde ingen signifikant skillnad på 
kontrolluppfattning (r = -0.13, p = 0.17). En envägs-ANOVA visade att civilstånd inte var 
signifikant för kontrolluppfattning, F(3, 114) = 1.30; p = 0.28. 

Medelvärdet för deltagarnas tillfredsställelse med socialt stöd presenteras i Tabell 1. För 
att utreda huruvida kön och föräldraskap var signifikant för tillfredsställelse med socialt stöd 
gjordes två oberoende t-test. T-testen visade att tillfredsställelse med socialt stöd var 
signifikant högre bland kvinnor än män, t(116) = 2.04, p = 0.04), däremot fanns ingen 
signifikant skillnad i tillfredsställelse beroende på om deltagarna hade barn eller ej, t(111) = 
0.22, p = 0.83. För att utreda ifall deltagarnas ålder och antal studerade terminer samvarierade 
med upplevd tillfredsställelse med socialt stöd gjordes två Pearson korrelationstest. Resultaten 
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visade att varken ålder eller antal studerade terminer hade signifikant betydelse för 
tillfredsställelsen med socialt stöd (ålder: r = 0.01, p = 0.89; terminer: r = 0.09, p = 0.36). En 
envägs-ANOVA påvisade att deltagarnas civilstånd inte genererade signifikanta skillnader i 
tillfredsställelse med socialt stöd, F(3, 113) = 1.63; p = 0.19. Medelvärdet för antal 

stödpersoner visas i Tabell 1. Två oberoende t-test gjordes för att undersöka eventuella 
skillnader i antal stödpersoner vad gäller kön och föräldraskap. I likhet med tillfredsställelse 
med socialt stöd visade resultaten att antal stödpersoner var signifikant högre bland kvinnor 
än män, t(117) = 3.49, p = 0.00. Föräldraskap visade sig inte vara signifikant för antalet 
stödpersoner, t(112) = 1.16, p = 0.25. För att klargöra eventuella samband mellan antal 
stödpersoner och deltagarnas ålder samt antal studerade terminer gjordes två Pearson 
korrelationstest. Deltagarnas ålder samvarierade inte signifikant med antalet stödpersoner (r = 
0.08, p = 0.36). En tendens till att antal studerade terminer korrelerade med antalet 
stödpersoner påvisades (r = 0.17, p = 0.07). Denna tendens indikerar att antalet stödpersoner 
ökar i samband med ett högre antal studerade terminer vid universitet eller högskola. I en 
envägs-ANOVA visade sig civilstånd inte ha en signifikant betydelse för antalet stödpersoner, 
F(3, 114) = 0.32; p = 0.81.  

 
Tabell 1 
Beskrivande data för män och kvinnor för respektive variabel 
                                                                                                                                                              
  n M SD         R 

                                                                                                                                                            

Stress 
Man  53 24.94 7.24 10.00 – 42.00 
Kvinna  66 26.30 6.80 14.00 – 40.00  
Totalt  119 25.69 7.00 10.00 – 42.00 
 

Kontrolluppfattning 
Man  53 25.01 9.34 10.00 – 47.00 
Kvinna  66 25.05 8.17 7.00 – 42.00 
Totalt  119 25.03 8.67 7.00 – 47.00 
 

Socialt stöd1 

Man   52 5.29 1.02 1.00 – 6.00 
Kvinna  66 5.60 0.67 2.30 – 6.00 
Totalt  118 5.46 0.85 1.00 – 6.00 

 

Socialt stöd2 

Man   53 3.45 2.20 0.00 – 9.00 
Kvinna  66 4.79 1.99 1.00 – 9.00 
Totalt  119 4.19 2.18 0.00 – 9.00 

 

Fysisk aktivitet 
Man   53 2051.02 1734.84 0.00 – 8008.00 
Kvinna  66 2070.27 1665.78 99.00 – 6372.00 
Totalt  119 2061.69 1689.65 0.00 – 8008.00 

 
1 Tillfredsställelse med socialt stöd. 
2 Antal personer som anges som källor till socialt stöd. 
 
Medelvärdet för deltagarnas fysiska aktivitet redovisas i Tabell 1. För att klargöra ifall kön 
och föräldraskap gav några signifikanta skillnader på fysisk aktivitet (i MET-minuter) gjordes 
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två oberoende t-test. Kön var inte signifikant för utövandet av fysisk aktivitet, t(117) = 0.06, p 
= 0.95. Inte heller föräldraskap var signifikant för utövandet av fysisk aktivitet, t(112) = 1.14, 
p = 0.26. Två Pearson korrelationstest gjordes för att klargöra eventuella samband mellan 
utövning av fysisk aktivitet och ålder samt fysisk aktivitet och antal studerade terminer. Ålder 
visade sig inte ha något signifikant samband med utövning av fysisk aktivitet (r = -0.04, p = 
0.68). Antal studerade terminer var inte heller signifikant (r = 0.10, p = 0.29). För att utreda 
huruvida utövandet av fysisk aktivitet skiljde sig bland olika civilstånd gjordes en envägs-
ANOVA som inte visade några signifikanta skillnader, F(3, 114) = 0.36; p = 0.78. Utifrån 
deltagarnas antal MET-minuter och andra kriterier uppsatta av IPAQ (2002) delades 
individerna in i tre olika motionsnivåer; låg, medel och hög. Majoriteten av deltagarna, 44%, 
tillhörde medelgruppen i fråga om fysiska aktivitetsvanor. Nästan 29% av deltagarna tillhörde 
den låga aktivitetsgruppen och 28% tillhörde den höga aktivitetsgruppen. Drygt hälften av 
deltagarna tränade oftare utan sällskap än med sällskap (55%). Att träna i sällskap tenderade 
dock att samvariera med fysisk intensitetsnivå på så sätt att personer med ett högre antal 
MET-minuter oftare tränade i sällskap, detta resultat var emellertid inte signifikant (r = 0.17, 
p = 0.06). Drygt 57% av deltagarna svarade att deras aktivitetsnivå var ungefär som vanligt 
medan 36% menade att de tränade mindre än vanligt. Endast 6% av deltagarna ansåg att de 
tränade mer än vanligt.   

För att utreda hur de olika oberoende variablernas index korrelerade med varandra utfördes 
Pearson korrelationstest. Alla variablerna analyserades mot varandra uppdelade på man och 
kvinna. Det visade sig att män med en mer intern kontrolluppfattning var signifikant mer 
tillfredsställda med sitt sociala stöd än män med mer extern kontrolluppfattning. Vad gäller 
män visade det sig även att det fanns en signifikant negativ korrelation mellan 
kontrolluppfattning och antal stödpersoner. En mer intern kontrolluppfattning visade sig 
således innebära fler stödpersoner för männen. Det visade sig även att variablerna 
tillfredsställelse med socialt stöd och antal stödpersoner korrelerade positivt med varandra. 
Fler källor till socialt stöd korrelerade således med en högre tillfredsställelse med det sociala 
stödet. Detta gällde för båda könen. Resultaten presenteras i Tabell 2. 

 
Tabell 2 
Pearsonkorrelationer mellan de oberoende variablerna 

                                                    
                    Man            Kvinna                                                                                
 

Index 1 2 3 4 1 2 3 4
  
1. Kontrolluppfattning .75 .75 
2. Socialt stöd1                 - .37** 

.90                                           - .07 .90 
3. Socialt stöd2                 - .33* .34* .92                               - .04 .42** .92 
4. Fysisk aktivitet .03     - .09 .25 -                       - .16     - .19 .03 - 

                                                                                                                                                          
Not . Cronbach’s alpha i diagonalerna. 
* p < .05, ** p < .01 
1 Tillfredsställelse med socialt stöd. 
2 Antal personer som anges som källor till socialt stöd. 

 
För att utreda huruvida fysiska aktivitetsvanor predicerade en lägre grad av stressupplevelse 
(Hypotes 1) utfördes en enkel regressionsanalys på variablerna stress och fysiska 
aktivitetsvanor. Resultatet visade på en tendens till prediktion mellan variablerna men 
korrelationen var inte signifikant (B = -0.00, SE B = 0.00, β = -0.17, p = 0.07). Detta resultat 
antyder att goda aktivitetsvanor kan medföra en lägre stressnivå. Det utfördes även en enkel 
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regressionsanalys för att klargöra ifall intern kontrolluppfattning predicerade en lägre grad av 
stressupplevelse (Hypotes 2). Resultatet påvisade att kontrolluppfattning signifikant 
predicerade en lägre stressupplevelse (B = 0.32, SE B = 0.07, β = 0.39, p = 0.00). Detta 
innebär att en intern kontrolluppfattning är förknippad med en lägre stressnivå medan extern 
kontrolluppfattning är förknippad med en högre stressnivå. Kontrolluppfattning förklarade 
15% av variansen i stressupplevelse (Adjusted R2 = 0.15). För att upptäcka ifall socialt stöd 
predicerade en lägre stressupplevelse (Hypotes 3) gjordes två separata regressionsanalyser. En 
analys för att utreda hur tillfredsställelsen av socialt stöd är kopplat till stressupplevelse och 
en analys för att utreda huruvida stressupplevelse är förknippat med antalet personer som 
deltagarna finner socialt stöd i. Den första analysen visade att tillfredsställelsen med socialt 
stöd signifikant korrelerade med en lägre stressupplevelse (B = -1.79, SE B = 0.75, β = -0.22, 
p = 0.02). Detta indikerar att stressupplevelsen sjunker när tillfredsställelsen med socialt stöd 
ökar. Tillfredsställelsen med socialt stöd förklarade 4% av variansen i stressupplevelse 
(Adjusted R2 = 0.04). Antalet stödpersoner hade ingen signifikant inverkan på stress-
upplevelse (B = -0.16, SE B = 0.30, β = -0.05, p = 0.58). 

För att få svar på studiens frågeställning genomfördes en Multipel Regressionsanalys (MR) 
med metod ”Stepwise” för att kunna utröna vilken av de undersökta variablerna som var den 
starkaste prediktorn för en lägre stressupplevelse. I analysen behandlades variablerna 
aktivitetsvanor (antal MET-minuter), kontrolluppfattning, tillfredsställelse med socialt stöd 
och antal stödpersoner för att undersöka deras prediktiva inverkan på stressupplevelse. 
Eftersom metod ”Stepwise” i MR söker den variabel som bäst förklarar så mycket som 
möjligt av variansen i stressupplevelse utelämnar den icke signifikanta variabler. Kriteriet för 
att en variabel skulle plockas in i analysen var en signifikansnivå på 0.05 och gränsen när en 
variabel inte räknades med i analysen var 0.10. När variablerna i metod ”Stepwise” 
konstanthölls så att varje variabels unika inverkan på stressupplevelse kunde mätas var 
kontrolluppfattning den enda variabel som visade signifikant resultat. Utfallet av analysen 
resulterade således i att kontrolluppfattning var den enda variabeln som räknades in i 
modellen (B = 0.32, SE B = 0.07, β: 0.39, p = 0.00). Enligt metod ”Stepwise” förklarar 
modellen, det vill säga kontrolluppfattning, 15% av variansen i stressupplevelse (Adjusted R2 
= 0.15). För att se hur mycket alla variabler tillsammans förklarade av variansen i 
stressupplevelse gjordes en MR med metod ”Enter”. Metod ”Enter” räknar nämligen även in 
de icke signifikanta variablerna i modellen. Resultaten av MR, metod ”Enter” presenteras i 
Tabell 3. 
 
Tabell 3 
Variablernas prediktiva funktion på stressupplevelse i en Multipel Regressionsanalys, metod 

”Enter”  

 
                                               B                SE B                 β                    p 

 
Kontrolluppfattning  0.30 0.07 0.36 0.00 
Socialt stöd1   -1.30 0.77 -0.16 0.10 
Aktivitetsnivå   -0.00 0.00 -0.14 0.10 
Socialt stöd2   0.04 0.30 0.08 0.42 
 
Not. Modellen förklarar 17% av variansen i stressupplevelse, Adjusted R2 = 0.17. 
1 Tillfredsställelse med socialt stöd. 
2 Antal personer som anges som källor till socialt stöd. 
 
I Tabell 4 kan man tydligt se hur sambandet mellan stressupplevelse och kontrolluppfattning 
tar sig uttryck i deltagarfrekvensen. De övriga, icke signifikanta, variablerna i tabellen visar 
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inte samma sambandsmönster i deltagarfrekvenserna. Mätningen av tillfredsställelse med 
socialt stöd nådde en sorts takeffekt då de högsta värdena i skalan överrepresenterades vilket 
medförde ett medianvärde på 5.7 av 6. Detta innebär att indelningen av tillfredsställelse med 

socialt stöd i kategorierna låg och hög blir väldigt missvisande om man drar gränsen vid 5.7. 
Därför delades denna variabel istället utifrån mitten av mätskalan. Detta resulterade i att över 
94% av stickprovet fördelades i den höga kategorin av tillfredsställelse med socialt stöd, 
vilket kan ses i Tabell 4. Variablerna kontrolluppfattning och socialt stöd (antal stödpersoner) 
kategoriserades i hög och låg utifrån deras medianvärde. De fysiska aktivitetsnivåerna delades 
in i grupperna låg, medel och hög baserat på antal MET-minuter och IPAQ’s (2002) 
anvisningar om indelning. 
 
Tabell 4 
Deltagarfrekvenser över upplevd stressnivå i jämförelse med respektive variabel (socialt stöd, 

kontrolluppfattning och fysisk aktivitetsnivå) 

 
               Typ av variabel 
 

      Kontrolluppfattning   Socialt stöd1       Socialt stöd2        Aktivitetsnivå 
 
                           Låg (intern)   Hög (extern)   Låg   Hög           Låg   Hög        Låg   Medel   Hög 
 
Stressnivå  n  

Låg 63             44     19                   1       61              31      26          18       26      19 
Hög 56             19     37                   5       51              33      19          16       26      14 
 

1 Tillfredsställelse med socialt stöd. 
2 Antal personer som anges som källor till socialt stöd. 
 

 
Diskussion 

 
Syftet med den föreliggande studien var att undersöka stressupplevelse bland studenter och 
utreda huruvida studenters kontrolluppfattning, sociala stöd och fysiska aktivitetsvanor har 
betydelse för graden av stressupplevelse. Stressupplevelsen hos studenterna i stickprovet hade 
ett medelvärde som låg ungefär i mitten av stresskalan. Detta medelvärde kan liknas med 
tidigare studiers resultat (Cohen et al., 1983; Eskin & Parr, 1996). Ingen av de demografiska 
faktorerna medförde en signifikant förändring i stressupplevelse hos studenter. Studenternas 
medelvärde på kontrolluppfattning låg långt under skalans mittvärde. Detta indikerar att 
studenterna överlag hade en mer intern kontrolluppfattning. Liknande resultat har även 
återfunnits i tidigare studier (Craig et al., 1984; Elfström & Kreuter, 2006). Av de 
demografiska faktorerna i den föreliggande studien var endast ålder signifikant för 
kontrolluppfattning. Detta tyder på att ju äldre studenterna var, desto mer intern var deras 
kontrolluppfattning. En orsak till detta skulle kunna vara att med ålder kommer livserfarenhet 
och insikt om den egna kapaciteten vilket skulle kunna leda till en inre trygghet. Det är 
möjligt att denna inre trygghet främjar en intern kontrolluppfattning. Medelvärdet för 
studenternas tillfredsställelse med socialt stöd var 5.5 på en skala som sträckte sig mellan 1 
och 6. Då medelvärdet nästan nådde det maximala värdet på skalan indikerar resultatet att 
studenterna överlag var mycket tillfredsställda med sitt sociala stöd. Kvinnor var dock 
signifikant mer tillfredsställda med sitt sociala stöd än vad männen var. En förklaring till detta 
skulle kunna vara att hela 80% av kvinnorna i studien uppgav sig vara i ett förhållande av 
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något slag medan samma siffra för männen var 55%. Ingen av de övriga demografiska 
faktorerna gav några signifikanta resultat på tillfredsställelsen med socialt stöd. Vad gäller 
antal stödpersoner uppgav sig studenterna ha i genomsnitt fyra personer till sitt förfogande. 
Kvinnor uppgav sig ha signifikant fler stödpersoner än män och även en tendens till att antal 
studerade terminer medförde fler stödpersoner kunde anas. En anledning till denna tendens 
skulle kunna vara att många studenter flyttar till ny ort för att studera vid universitet och 
högskola. Det kan då tänkas att det sociala nätverket är litet till en början men expanderar i 
takt med studietiden. De övriga demografiska faktorerna medförde inte några signifikanta 
skillnader i antalet stödpersoner. Studenternas fysiska aktivitet under en vecka var i 
genomsnitt så hög att majoriteten placerades i den medelaktiva gruppen för fysisk aktivitet. 
De demografiska faktorerna medförde ingen signifikant förändring i fysisk aktivitet hos 
studenter. Resultaten visade även att över hälften av studenterna menade att deras fysiska 
aktivitetsnivå var ungefär som vanligt. Vad gäller utövning av fysisk aktivitet i sällskap 
tenderade studenter med högre intensitetsnivå oftare träna i sällskap. Detta skulle kunna bero 
på att studenter med en högre intensitetsnivå kan tänkas utöva någon form av lagsport med 
schemalagd träning inför tävling eller match. Detta i sin tur resulterar i både en hög 
intensitetsnivå och sällskap vid träning. Det visade sig dock att över hälften av studenterna 
oftare tränade utan sällskap än med sällskap.  

Gällande studiens Hypotes 1 visade det sig att fysiska aktivitetsvanor inte signifikant kunde 
predicera stressupplevelse hos studenterna i stickprovet. Däremot kunde en tendens till att 
högre fysisk aktivitetsnivå predicerade en lägre stressupplevelse skönjas. Detta antyder att en 
mer frekvent utövning av fysisk aktivitet kan innebära en lägre stressupplevelse hos studenter. 
Anledningen till varför hypotes 1 inte fick stöd i den aktuella studien kan ha berott på att 
mätningen av fysisk aktivitet inte bara inkluderade planerad träning, utan all sorts fysisk 
aktivitet. Det är möjligt att resultaten blev något missvisande då tidigare forskning pekar på 
att det är fysisk aktivitet i syfte att motionera som visats vara kopplat till en lägre 
stressupplevelse och inte all den fysiska aktivitet som individen utövar (Wijndaele et al., 
2007). Resultatet för Hypotes 2 visade att intern kontrolluppfattning signifikant predicerade 
en lägre grad av stressupplevelse hos studenterna i stickprovet. Resultatet visade samtidigt att 
en extern kontrolluppfattning är förknippat med en högre stressnivå. Kontrolluppfattning 
utgjorde 15% av variansen i stressupplevelse. I likhet med tidigare forskning (Bollini et al., 
2003; Schmitz et al., 1999) återfanns således stöd för hypotes 2 i den föreliggande studien. Då 
mätningen av socialt stöd var uppdelad i två domäner besvarades Hypotes 3 med två separata 
resultat. En högre tillfredsställelse med socialt stöd visade sig signifikant predicera en lägre 
nivå av stressupplevelse hos studenter och förklarade 4% av variansen i stressupplevelse. 
Antal stödpersoner visade sig dock inte vara signifikant förknippat med stressupplevelse hos 
studenter. Resultaten i den aktuella studien stödde till viss del hypotes 3 då tillfredsställelsen 
med socialt stöd signifikant predicerade en lägre stressupplevelse även om antal stödpersoner 
inte predicerade en lägre stressupplevelse. Korrelationen mellan tillfredsställelsen med socialt 
stöd och antal stödpersoner var dock signifikant. Detta skulle kunna innebära att antalet 
stödpersoner en individ har tillgång till inte är av lika stor betydelse som den kvalitet av 
socialt stöd som stödpersonerna ger.   

Den föreliggande studien utgick från en frågeställning angående vilken av de aktuella 
variablerna som bäst predicerar en lägre stressupplevelse hos studenter. Intern kontroll-
uppfattning visade sig vara den starkaste och enda signifikanta prediktorn för en lägre stress-
upplevelse. Varken socialt stöd eller aktivitetsvanor kunde förknippas signifikant med en 
lägre stressupplevelse när kontrolluppfattning, socialt stöd och fysisk aktivitet analyserades 
tillsammans. Trots att kontrolluppfattning visade ett signifikant samband med studenters 
stressupplevelse kan inget sägas om kausala orsaksförhållanden. Det vill säga att uttalanden 
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om huruvida kontrolluppfattning påverkar stressupplevelse eller om stressupplevelse påverkar 
kontrolluppfattning bör undvikas.  

Nackdelar i den aktuella studien var att enkäten både var lång och tidskrävande. Eventuella 
konsekvenser av detta sökte förebyggas genom att låta studenterna fylla i enkäten under 
lektionstid. Det är dock möjligt att deltagarna kände sig hämmade av det faktum att enkäten 
fylldes i under lektionstid. Möjligen ville studenterna undvika att stjäla för mycket tid från 
lektionen och påskyndade därför besvarandet av enkäten. Det finns även en risk att 
studenterna avstod från att ställa frågor rörande eventuella oklarheter i enkäten då de satt i 
grupp. Eftersom endast sex enkäter av 125 returnerades ofullständigt ifyllda upplevde 
studenterna enkäten troligtvis inte som alltför krävande. Vad gäller mätinstrumenten i den 
föreliggande studien användes som tidigare nämnts fyra olika instrument. Mätinstrumenten 
för stress (PSS) och kontrolluppfattning (LCB) var likartat utformade och medförde inga 
problem vid analysen. Mätinstrumenten för socialt stöd (SSQ6) och fysisk aktivitet (IPAQ) 
medförde däremot vissa svårigheter vid analys. Skalan som mätte tillfredsställelsen med 
socialt stöd upplevdes av undersökningsledarna vara för begränsad då medianen för 
stickprovet blev 5.7 av 6 möjliga. Detta gör att osäkerhet råder kring huruvida studenterna 
hade skattat sin tillfredsställelse högre om möjlighet funnits. Eftersom mätningen av socialt 
stöd (SSQ6) inte kunde fånga upp variationen i undersökningsgruppen finns risk att 
potentiella samband mellan socialt stöd och stressupplevelse inte blev synliga i analysen. Då 
SSQ6 är ett validerat mätinstrument torde dock skalans begränsningar inte medföra några 
avgörande konsekvenser för den föreliggande studiens resultat. Möjligheten finns dock att ett 
alternativt mätinstrument hade passat den aktuella studien bättre och eventuellt påvisat fler 
signifikanta resultat. Gällande mätningen av fysisk aktivitet (IPAQ) inkluderades, som ovan 
nämnt, all fysisk aktivitet i mätinstrumentet. Det vill säga fysisk aktivitet från flera domäner i 
livet såsom arbete, transport, hushåll och fritid mättes. IPAQ valdes nämligen baserat på 
tidigare forskning som påvisat att fysisk aktivitet är positivt förknippat med en lägre 
stressupplevelse (Austin et al., 2005; Thirlaway & Benton, 1992). Det är dock möjligt att 
signifikanta resultat hade uppnåtts om endast planerad fritidsträning hade mätts. Detta 
eftersom det även finns forskning som tyder på att sport är den enda fritidsaktivitet som kan 
förknippas med en lägre stressupplevelse (Wijndaele et al., 2007).  

Till den föreliggande studiens fördel baserades datainsamlingen på erkända och validerade 
mätinstrument. Det är dock möjligt att ett större stickprov hade genererat fler signifikanta 
resultat. Vad gäller den aktuella studiens validitet kan resultaten sägas vara delvis 
generaliserbara för studenterna vid den aktuella högskolan för undersökningen. Stickprovet 
utgjordes nämligen av både föräldrar och icke föräldrar samt uppvisade stor åldersspridning, 
en relativt jämn fördelning i civilstånd, kön och antal studerade terminer på universitet och 
högskola. Dock fanns en relativt stor åldersskillnad mellan könen. Medelåldern för män var 
25 år och medelåldern för kvinnor var 30 år. Detta skulle kunna vara förknippat med den stora 
skillnaden i föräldraskap mellan könen. Endast 8% av männen hade barn medan hela 42% av 
kvinnorna var föräldrar. Det är möjligt att en jämnare fördelning av dessa variabler hade gett 
fler signifikanta könsskillnader då det kan tänkas att föräldraskap kan vara förknippat med en 
högre stressupplevelse. Stickprovet bestod dock av studenter från flera olika typer av 
utbildningar, vilket tillsammans med variationen i de demografiska faktorerna till stor del 
torde täcka populationen studenter på den aktuella högskolan. Således kan den föreliggande 
studien antas ha någorlunda god extern validitet. Bortfallet var litet och variablernas interna 
konsistens var god vilket är positivt för den föreliggande studiens validitet och reliabilitet.   
Dock kan studien inte presentera några kausala slutsatser då endast skillnader och samband 
kan påvisas i resultatet. 

 I likhet med Roohafza et al. (2007) lyckades den föreliggande studien inte påvisa något 
signifikant samband mellan fysisk aktivitet och stress (Hypotes 1). Förutom tidigare 
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forskningsrön om att sport skulle vara den form av fysisk aktivitet som är av mest betydelse 
för en lägre stressupplevelse (Wijndaele et al., 2007), har en mängd forskare argumenterat 
kring huruvida fysisk aktivitet i sig är stressreducerande eller ifall andra faktorer spelar in. 
Exempelvis har Kerr och Kuk (2001) argumenterat för att de psykiska fördelar som fysisk 
aktivitet medför möjligen kan uppkomma från den sociala interaktion som fysisk aktivitet 
medför snarare än från fysisk aktivitet i sig. Även Thirlaway och Benton (1992) och Hughes 
et al. (1986) har fört liknande resonemang i sina studier. Den föreliggande studien kan dock 
endast påvisa en tendens till att träning i sällskap var kopplat till en högre fysisk 
aktivitetsnivå. Tidigare forskning pekade även på att studenter under examinationsperiod 
tenderar att minska utövningen av fysisk aktivitet (Steptoe et al., 1996). Dessa resultat 
(Steptoe et al., 1996) verkar dock inte få stöd av den aktuella studien då över hälften av 
studenterna i stickprovet ansåg att deras aktivitetsnivå var ungefär som vanligt, trots 
examinationsperiod.  

Den föreliggande studiens signifikanta samband mellan intern kontrolluppfattning och en 
lägre stressupplevelse (Hypotes 2) är i linje med tidigare forskningsresultat (Bollini et al., 
2003; Schmitz et al., 1999). Kontrolluppfattning visade sig även vara den starkaste prediktorn 
för stressupplevelse. Lazarus och Folkman (1984) menade att stress uppstår i interaktionen 
mellan individ och miljö, och att egenskaper hos individen inverkar på hur en stressad 
situation upplevs och hanteras. Kontrolluppfattning som intern resurs kan således antas ha stor 
inverkan på hur en individ uppfattar och hanterar stress. Om en individ tror sig kunna hantera 
stressade situationer så sjunker upplevelsen av stress. Den aktuella studiens resultat stöder 
således Lazarus och Folkman’s (1984) resonemang kring fenomenet stressupplevelse. 

Studenternas sociala stöd i den aktuella studien visade sig till viss del vara signifikant för 
stressupplevelse (Hypotes 3), även om det endast var tillfredsställelsen med socialt stöd som 
var signifikant. Detta resultat är i likhet med tidigare forskning som pekar på att individer som 
är tillfreds med sitt sociala stöd upplever mindre stress (Wijndaele et al., 2007; Steptoe, 
2000). Den föreliggande studien påvisade en tendens till att fler studerade terminer på 
universitet och högskola samvarierade med antal stödpersoner studenterna upplevde sig ha till 
förfogande, detta resultat påminner om tidigare forskningsrön (Friedlander et al., 2007). Då 
socialt stöd tillsammans med kontrolluppfattning och fysisk aktivitet analyserades var socialt 
stöd inte längre signifikant för stressupplevelse. Det faktum att socialt stöd exkluderades ur 
analysen då kontrolluppfattning räknades in är i likhet med det resultat som presenterades i en 
studie av Bovier et al. (2004). En förklaring till varför socialt stöd förlorade sin signifikans då 
kontrolluppfattning räknades in i analysen skulle kunna hittas i Sandler och Lakey’s (1982) 
resonemang kring att kontrolluppfattning är en väsentlig faktor för en individs upplevelse av 
socialt stöd. Sandler och Lakey (1982) menade att individer med intern kontrolluppfattning är 
mer mottagliga för det sociala stödets positiva effekter. Fenomenen kontrolluppfattning och 
socialt stöd överlappar således med varandra och detta kan vara en orsak till varför socialt 
stöd exkluderades ur analysen när kontrolluppfattning inkluderades.  

Att kontrolluppfattning, socialt stöd och fysisk aktivitet är kopplat till stressupplevelse har 
framgått från tidigare forskning. Den aktuella studien stöder detta då resultatet visar att fysisk 
aktivitet och socialt stöd inte är oväsentliga som prediktorer för en lägre stressupplevelse hos 
studenter, när de mäts individuellt. Dock minskar variablerna i betydelse då de analyseras 
tillsammans med kontrolluppfattning. Den föreliggande studien bidrar således till forskningen 
med resultat kring hur starkt variablerna predicerar stressupplevelse i jämförelse med 
varandra. Kontrolluppfattning var den starkaste och den enda signifikanta variabeln med 
avseende på stressupplevelse hos studenter då fysisk aktivitet och socialt stöd räknades in i 
analysen. Den föreliggande studiens resultat pekar således på att det är viktigt att för 
allmänheten medvetandegöra den interna kontrolluppfattningens betydelse för en lägre 
stressupplevelse. Utbildningsväsendet och olika hälsofrämjande yrkesområden torde fokusera 
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mer på att individen faktiskt har möjlighet att anamma och bibehålla en lägre stressupplevelse 
genom att besitta en intern kontrolluppfattning. Det kan dock vara en svårighet för individen 
att uppnå en intern kontrolluppfattning om denne redan har en extern kontrolluppfattning. Det 
kan därför vara lämpligt att medvetandegöra den interna kontrolluppfattningens positiva 
förmågor hos exempelvis lärare vid grundskolan för att på ett tidigt stadium söka påverka 
individers kontrolluppfattning i samband med studier. Att utforma kontrolluppfattnings- och 
stressfokuserade kurser i samarbete med hälsofrämjande instanser vid högskola och 
universitet skulle även kunna bidra till studenters välbefinnande.    

Kommande studier inom detta område bör tänka på att ett större stickprov troligtvis ger 
resultaten mer ”power”. Ett större stickprov kan möjligen ge fler signifikanta resultat vad 
gäller de tendenser som kunnat påvisas i den föreliggande studien. Det är även möjligt att fler 
signifikanta resultat kan presenteras om endast strukturerad och planerad fysisk aktivitet mäts 
då tidigare forskning påvisat att sport är den enda formen av fysisk aktivitet som kan 
förknippas med en lägre stressupplevelse (Wijndaele et al., 2007). En intressant vinkling inom 
området skulle vara att fokusera mer på strukturerad och planerad fysisk aktivitet som utövas i 
sällskap med andra. För att sedan jämföra detta med planerad och strukturerad fysisk aktivitet 
utan sällskap, med avsikt att undersöka en eventuell skillnad i stressupplevelse. Tidigare 
forskning har nämligen resonerat kring den sociala interaktionens betydelse i utförandet av 
fysisk aktivitet för att kunna påvisa ett samband mellan fysisk aktivitet och stressupplevelse 
(Hughes et al., 1986; Kerr & Kuk, 2001; Thirlaway & Benton, 1992). 
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