
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITEL: 

Fysisk träning som verktyg för stresslindring och 

identitetsskapande? 

 

Undertitel:  

En kvalitativ studie om högskolestudenternas upplevelser av 

stress och fysisk träning utifrån ett socialpsykologiskt 

perspektiv på identitetsskapande i ett senmodernt samhälle.   

 
 

Socialpsykologi 
Grundnivå 180 Högskolepoäng 
Vårtermin 2012 
 
Namn: Jesper Johansson & Reybin Muhammed 
 
Handledare: Sabina Holstein Beck  

Examinator: Lars-Erik Berg 





 

 
 1 

Abstract 
 

Stress och träning är ett omdiskuterat fenomen bland människor, i media och i reklam i 

dagens samhälle. Allt fler människor studerar också på universitet och högskolenivå för 

att lyckas ta sig in på arbetsmarknaden. På högskolenivå krävs det stor ambition av 

individen för att klara av de krav som finns. Vår studie vill öka förståelsen för hur unga 

högskolestudenter upplever stress samt hur deras fysiska träning kan vara ett verktyg för 

stresslindringen och identitetsskapandet. Socialpsykologiska teorier om 

identitetsskapande i ett senmodernt samhälle var utgångspunkten för att belysa 

fenomenet. Undersökningen har använt sig av en fenomenologiskt orienterad 

metodologi som bestod av semistrukturerade intervjuer. Undersökningens resultat 

visade att studenter upplever stor stress i samband med sina studier. Stressen minskades 

genom fysisk träning. Förutom att vara ett verktyg för lindring av stress var träningen en 

viktig del av respondenternas identitet.   

Nyckelord: Högskolestudenter, stress, fysisk träning, självförverkligande, social 

identitet, självidentitet, självreflexivitet, ontologisk trygghet, narcissism, kvalitativ
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1. Introduktion  
 

1.1 Inledning 
Vi har valt att undersöka hur unga högskolestudenter upplever stress och den betydelse 

som fysisk träning kan ha dels för att lindra stress, dels för identitetskapande. Vi har valt 

att undersöka detta därför att stress i dagens samhälle är ett generellt fenomen som står i 

fokus. I dagens samhälle krävs det i större utsträckning att man utbildar sig för att kunna 

ta sig in på arbetsmarknaden. Att utbilda sig på högskolenivå kräver mycket tid och 

engagemang, vilket i sin tur kan leda till stress för studenten. Vi tycker detta ämne är 

intressant för att vi själva har studerat en treårig utbildning på högskolenivå och har 

upplevt stress under denna tid. Vi vill även se om träningen kan bidra med en minskad 

stress och en bättre hälsa, vilket vi har upplevt under vår tid som studenter.     

I det senmoderna samhället läggs mycket fokus på kroppen och utseendet, samtidigt 

eftersträvar många människor att uppnå självförverkligande.  Många personer ägnar sig 

åt motion och fysisk träning, ofta för att uppnå ett bättre utseende och därmed högre 

social status. Det har skapats en kultur i det senmoderna samhället, där människan 

anpassar sig till dessa värderingar och förväntningar. Detta kan i sin tur bidra till ökad 

stress hos individen. (Johansson 1997, s. 175)  

En viktig del i individens vardag är tiden, om människan känner att tiden inte räcker till 

kan det upplevas som stressande. Det finns många människor som utövar fysisk träning 

för att få en positiv upplevelse av den egna kroppen. Detta kan bero på att individen vill 

känna och uppleva att kroppen blir mer socialt accepterad när den är fysiskt tränad. Den 

sociala acceptansen kan leda till att individen får en högre status i samhället. (Johansson 

1997, s. 177) 

I ett senmodernt samhälle söker individen efter en identitet, dvs. ett svar på frågan; Vem 

är jag? Giddens (1991, s. 94 – 100) skriver om att människans reflexivitet skapas genom 

självberättelser, människan blir till den individ den är genom hur omgivningen ser på 

den. Det självreflexiva projektet har med personens bakgrund att göra och kan även 

relateras till hans/hennes vardagliga uppgifter. 
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Individen påverkas av handlingar och tolkningar utifrån den sociala kontexten. För att 

individen ska må bra måste den bli en del av den sociala kontexten, det vill säga att 

anpassa sig till omgivningens normer och värderingar. Människan behöver känna 

gemenskap och få respons av omgivningen, detta leder till ett behov av andra människor 

(Nilsson, 1996). I det senmoderna samhället är trygghet, tillhörighet och säkerhet av 

stor betydelse, det är genom interaktion med omgivningen individen skapar den egna 

identiteten och detta sker när man ser sig själv i en annan människa. Individen speglar 

sig i den andra människan och utifrån det skapas en personlighet. Giddens menar även 

att genom det reflexiva projektet blev en individs identitet tillverkad istället för tilldelad 

(Giddens, 1991, s. 48-55). Människans attityder gör det möjligt att spegla sig i 

omgivningen som reflekterar en bild av självet. Individen ser på sig själv utifrån hur 

omgivningen ser på den (Kazemi, 2009, s. 142-143). 

I det senmoderna samhället uppkommer narcissistiska drag vilket märks genom att 

individer vill framhäva sig själva och har en tendens till bristande 

verklighetsuppfattning. Narcissister vill vara i centrum och har brist på empati för andra 

människor. De relaterar yttre händelser till självets behov och önskningar (Johansson 

1997, s. 144-145). Den narcissistiska personen ställer sig själv frågan ”Vad betyder det 

här för mig?” och letar alltid efter sin självidentitet. Detta sökande efter ”Vem är jag?” 

blir ett frustrerande moment och ett irrationellt beteende. Denna personlighetstyp står i 

motsättning till de förpliktelser som krävs för att upprätthålla intima relationer, 

förpliktelser som sätter gränser för individens möjligheter att pröva de många 

erfarenheter som blir aktuella i jakten på självförverkligande (Giddens 1991, s. 202).     

Det finns studenter som oftast vill framstå som den bästa, både inom högskolemiljön 

och inom det sociala livet. Detta kan leda till frustration eftersom personen alltid är i 

sökande efter sin självidentitet och bekräftelse från andra människor. Oftast brister 

verklighetsuppfattningen då studenten tror att den är bäst på alla sätt, d.v.s. personen har 

en bristande kunskap om omgivningens riktiga bild av honom eller henne. Studenter 

som upplever detta vill behålla den goda bilden av sig själva, men egentligen har de en 

dålig självkänsla som gör att de blir svaga när de blir ifrågasatta. Det krävs många 

erfarenheter för att en individ ska hitta sättet att förverkliga sig själv. En student som är 
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rädd för att utforska nya erfarenheter som kan leda till att personen misslyckas och 

tappar den goda bilden av sig själv, har svårt att finna sitt självförverkligande 

(Johansson, 1999, Giddens, 1991, s. 201-202).  

Andra tidigare undersökningar har visat att det finns ett samband mellan en individs 

fysiska träning och välbefinnande samt att den fysiska träningen kan lindra stressen hos 

individen. Men de flesta undersökningar på detta ämne är av kvantitativ art och det gör 

att man inte kan få individens subjektiva upplevelse av hur dessa samband kan hänga 

ihop för individen. Vi vill göra en kvalitativ undersökning utifrån ett fenomenologisk 

synsätt.  

Vi vill undersöka unga studerandes subjektiva upplevelser och uppfattningar om vilken 

betydelse fysisk träning har i deras sätt att hantera stress och relatera dessa till 

socialpsykologiska teorier om självidentitet i senmodernt samhälle.  

1.2 Socialpsykologisk relevans 

Socialkonstruktivism innebär ett perspektiv på dels samhället som helhet och dels de 

delar av samhället som konstruerats av människor i samspel med varandra. 

Socialkonstruktivismen försöker svara på frågan hur den sociala kontexten påverkar 

människan.  En utgångspunkt är att människans kunskap är socialt konstruerad eftersom 

individen får den med hjälp av språkliga begrepp. För att språket ska äga rum krävs det 

att två individer har ett samspel med varandra. En annan utgångspunkt inom 

socialkonstruktivismen är att människans kunskap påverkas av den tid som är här och 

nu, denna kunskap är socialt konstruerad. (Wenneberg 2010) 

Vår undersökning är socialpsykologiskt relevant eftersom studenternas uppfattningar 

och handlingar konstrueras i samspel med andra människor. Människans upplevelser 

skapas tillsammans med den sociala kontexten. I det senmoderna samhället råder 

förväntningar på individen, att den ska ha en specifik kroppsbyggnad och detta kan leda 

till att studenten i samspel med andra bygger upp en föreställning om hur den egna 

kroppen ska se ut.  Att uppfylla dessa förväntningar blir ofta en vardaglig struktur för 

individen.   
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1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att fördjupa förståelsen för högskolestudenternas 

upplevelse av stress samt deras syn på den fysiska träningens betydelse som verktyg för 

stresslindring och samtidigt en viktig del av identiteten. Analysen tar hjälp av 

socialpsykologiska teorier om identitetsskapande i ett senmodernt samhälle.  

1.4 Problemformulering 
Hur upplever unga högskolestudenter stress och den betydelse som fysisk träning kan 

ha för att lindra stress och för att skapa en identitet?   

1.5 Forskningsfrågor 

1. Hur upplever svenska högskolestudenter stress i samband med sina studier?  

2. Vilka vanor har svenska högskolestudenter när de utövar sin fysiska träning och 

vilken betydelse har detta för studenternas stresslindring? 

3. Hur kan studenternas upplevelser av kopplingen mellan fysisk träning och stress 

förklaras med hjälp av teorier om identitetsskapande i senmodernt samhälle? 

1.6 Avgränsning  
Som målgrupp har vi valt studenter som går sista året på högskolan, då vi tror att de är 

de mest stressade eftersom de befinner sig i slutfasen av sina studier där höga krav och 

mål ställs. Vi vill titta på hur de själva upplever denna situation. Respondenterna är 

högskolestudenter som både upplever stress och samtidigt utövar fysisk träning inom 

organiserade former.  Med detta menas att individen deltar i en form av träning där 

medlemskap eller fasta träningstider krävs. 

2. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning  

2.1 Teori 
Undersökningen använder sig av några relevanta teorier som visar hur en individs 

identitet skapas i det senmoderna samhället.  

2.2 Identitet  

Inom symbolisk interaktionism uttrycks det att individer inte kan urskiljas utanför den 

sociala kontexten, utan människan både formas och skapas genom socialt samspel 
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(Simmel, 1981). Människans identitet börjar skapas under barndomen, det medvetna 

jaget växer fram genom sociala processer. Genom interaktion med andra människor 

upptäcker barnet sig själv som en individ. Barnets kognitiva förmåga att ge innehåll och 

form åt sin existens beror på alla relationer det ingår i, vilket leder till att barnet 

utvecklar en identitet. Barnet får sin personlighet och medvetenhet genom situationer 

där det finns stimuli som påverkar både barnet och dess omgivning på samma sätt 

(Mead, 1976). 

Detta leder så småningom till att individen skapar sin självidentitet. Självidentitet är 

något som betraktas som ett reflexivt projekt som människan ansvarar för: ”vi är inte 

det vi är, utan det som vi gör oss till (Giddens, 1991, s. 95)”. Det vill säga att det är i de 

socialpsykologiska processerna som självet formar sig och omorganiseras.  Genom sitt 

förflutna kan individen skapa sig en utveckling för framtiden. Självidentitet förutsätter 

ett narrativ, en berättelse. Det är viktigt att individen arbetar med sin självbiografi för att 

skapa och bevara en integrerad självkänsla. Identitetsskiftandet är kontinuerligt och 

allomfattande, vilket resulterar i att individen ställer medvetna frågor till sig själv om 

vad som egentligen händer i självet. Även kroppen kan ses som en del av 

handlingssystemet. Observationen av den egna kroppen kan bidra med uppmärksamhet 

för det egna beteendet (Giddens, 1991, s.94 - 97).  

2.3 Självreflexivitet 
Giddens (1991, s. 44 - 46) ser i dagens samhälle identiteten som ett reflexivt projekt. 

Med detta menar Giddens att även om människor i de tidigare samhällen hade olika 

självuppfattningar eller identiteter under sina liv, var dessa bestämda av traditioner och 

övergångarna var mer ritualiserade än i dagens samhälle. I dagens samhälle menar 

Giddens, ”måste det förändrade självet utforskas och konstrueras som en del av en 

reflexiv process, där det handlar om att koppla ihop personlig och social förändring” 

(Giddens 1991, s.45). Den här teorin hjälper oss att förstå hur högskolestudenter 

upplever kopplingen mellan fysisk träning och stress utifrån deras identitetsskapande i 

ett senmodernt samhälle. I dagens samhälle måste studenterna ständigt utforska sin 

identitet då livet inte är förutbestämt som det var förr. 
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 ”Under sådana omständigheter blir de abstrakta systemen en central del inte bara av 

modernitetens institutionella ordning, utan också i formandet av självet och bevarandet 

av dess kontinuitet” (Giddens 1991, s.45). Med det abstrakta systemet menar Giddens 

att dagens samhälle är uppbyggt som ett expertsystem, som grundar sig på 

expertkunnande som kan överföras från individ till individ. Det handlar även om 

symboliska tecken som innebär att symboler som har ett värde just nu kan ändras i 

andra kontexter. Dessa ämnen diskuteras ständigt i massmedierna och har blivit en del 

av den ”berättelse” som en individ i svenskt samhälle måste förhålla sig till. Att utöva 

fysisk träning i dagens samhälle har blivit något som man ska göra. Även experter i 

stora sammanhang trycker på att träning är bra för att kroppen ska må bra och att den 

kan minska stress i tillvaron. (Giddens, 1991) 

Giddens menar att även om människan tidigare visste hur livet skulle utforma sig, 

betydde det inte att livet i sig var tryggare och mindre osäkert. I dagens samhälle har 

mycket ändrats, det sker hela tiden nya och snabba förändringar. Individen påverkas av 

att ständigt omskapa sin identitet. Giddens menar att människan alltid har upplevt 

otrygghet och osäkerhet men att det i dagens samhälle råder en annan typ av osäkerhet 

än förr. I dagens samhälle råder en osäkerhet då varje individ tvingas ta ett större ansvar 

för skapandet av sig själv. Utifrån detta använder Giddens ontologisk trygghet som ett 

centralt begrepp (uppkommer i 2.4). (Giddens, 1991) 

Social identitet är den del av individens identitet som relateras till sociala situationer 

och roller. Individen styrs av kunskapen om de sociala grupper som han/hon själv 

tillhör. Den sociala identiteten formas bl.a. av vilka känslor tillhörigheten till en viss 

grupp väcker hos individen. Hur identiteten byggs upp och hur individen uppfattar sig 

själv har mycket att göra med grupptillhörigheten. När man tillhör en grupp påverkas 

det egna identitetsskapandet (Augoustinos et al, 2006, s. 203). Studenter är en grupp 

som får en specifik definition i samhället. När individen blivit student söker den efter en 

identitet som stämmer överrens med hur en student ska vara.  

En individs självidentitet skapas även utifrån vilken typ av samhälle eller kultur den 

tillhör och kommer ifrån, ett kollektivistiskt eller individualistiskt samhälle. Den 
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kollektivistiska kulturen kräver att varje medlem vet sin roll i gruppen, den grundar sig 

på lojalitet och ansvar från alla medlemmar. Medlemmar i den individualistiska 

kulturen skapar sig stabila egenskaper och förmågor, utvecklar känslan av att behärska 

situationer och har en stor självständighet. Självidentitet handlar om en individs inre 

känsla, där individen reflekterar över sin identitet i sitt tänkande. (Augoustinos et al, 

2006, s. 213)   

Dessa teoretiska idéer kan relateras till vårt ämne. Vi utgår från att bland många 

högskolestudenter i det svenska senmoderna samhället råder en narcissistisk kultur. Det 

finns grupper i samhället som lider av narcissistiska drag, där människan har en 

bristande verklighetsuppfattning och tror sig vara den bästa inom alla områden (Giddens 

1991, s. 202-205) (NE, 2005). Den narcissistiska människan vill alltid framstå som 

bättre än andra och med fysisk träning kan kroppen blir en konstruktion som ger 

individen högre status i samhället (Johansson 1997, s. 144). Unga människor som lider 

av narcissistiska drag kan skapa extra mycket stress för sig själva genom att hela tiden 

försöka framhäva sig. Reflexiviteten skapar en balans mellan möjligheter och 

svårigheter i livet, människan kan då kontrollera sitt sätt att leva på. Man strävar efter 

att skapa någon form av struktur och balans för att kunna klara av vardagen utan att 

hamna i en svår livssituation.  När individen utför regelbunden fysisk träning skapas 

strukturer och rutiner i vardagen som kan leda till större trygghet i självet. Om dessa 

strukturer eller rutiner bryts kan det däremot skapa ångest som kan minska individens 

integritet och trygghet. Hur lätt individens trygghet kommer i gungning är i sin tur 

beroende av om hon/han har utvecklat tillräckligt stark ontologisk trygghet under sin 

uppväxt, då den grundläggande tilliten läggs som är avgörande för hur individen kan 

bemöta de hot som senare kommer i livet. 

2.4 Ontologisk trygghet/existentiell ångest  
Den ontologiska tryggheten innebär att individen blir bekräftad av sin sociala 

omgivning (Giddens 1991, s. 61). Redan tidigt i barnets liv spelar vanor och rutiner en 

fundamental roll under bildandet av relationer mellan barnet och dess omsorgspersoner. 

Förutsatt att omsorgspersonerna är kapabla att skapa en trygghet hos barnet kan detta 

bidra till att barnet själv förstår och skapar en känsla för samhällets normer och rutiner, 
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vilket i sin tur skapar en känsla av ontologisk trygghet hos individen. Barnet beskrivs 

inte längre som en ”varelse i tillblivandet” utan som ”en varelse i varandet” som måste 

”väckas till liv” genom de miljöer som omsorgspersoner skapar för det. Det förtroende 

som barnet har för sina omsorgspersoner kan tolkas som ett självförsvar mot framtida 

hot och faror som gör att individen kan bevara hopp och mod inför hotfulla situationer. 

Detta fungerar som en ”skyddshinna” som individen använder som ett redskap eller 

hjälpmedel för att kunna gå vidare med sina vardagliga aktiviteter (Giddens 1991, s. 51-

52). 

Under uppväxten utvecklar individen någon typ av struktur som kopplas till den 

ontologiska tryggheten, som har grundats på olika rutiner hos individen. Individen 

hanterar faran och rädslan som förbinds med hot utifrån känslor och beteendemässiga 

drag som kommit att bli en del av människans vardagliga handlande och tänkande. 

Ångesten skapas av en omedveten uppfattning om fara för individens integritet och 

trygghetssystem. Individen fruktar att känna och bemöta sin ångest (Giddens 1991, s. 

58).  

Om en individ i tidig ålder misslyckas med att skapa en grundläggande tillit till de 

abstrakta systemen som allt mer styr den sociala omgivningen i dagens samhälle, 

riskerar individen att få ångest. Om en individ inte känner sig trygg i sin omgivning och 

det som har varit självklart för individen förändras upplever den otrygghet i sin 

identitetsuppfattning. Detta kan skapa tillstånd av ångest som kan få individen att 

utveckla ett försvarsliknande beteende, vilket kan skapa problem hos individen eftersom 

samhället präglas av valfrihet och osäkerhet (Giddens, 1991, s. 57).  

Giddens (1991) skriver att människan måste ha uppsikt över sin kropp, annars kan det 

leda till besvär i det sociala livet. Självidentitet består av det praktiska medvetandet 

samt den kognitiva och känslomässiga tryggheten i de känslor som är typiska för stora 

delar av människans handlande i alla kulturer. En individ kan inte förvänta sig att 

samhörigheten med andra människor alltid skall vara stabil. Om samhörigheten är 

bräcklig och individen samtidigt möter svårigheter i tillvaron väcks tvivel inför självet. 

Individen måste acceptera detta för att kunna gå vidare i livet.  (Giddens 1991, s. 69).  
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2.5 Tidigare forskning 
Clare L. Hawker (2011) har undersökt sambandet mellan fysisk aktivitet och psykiskt 

välbefinnande på sjuksköterskestudenter. Forskaren har med sin studie visat ett 

samband mellan fysik aktivitet och psykiskt välbefinnande hos de studerande 

sjuksköterskorna. Undersökningsresultaten visar positiva effekter av fysisk aktivitet på 

psykisk hälsa. Sjuksköterskeprogrammet är en akademisk utbildning och de höga krav 

som ställs utgör ett hot mot de studerandes välbefinnande. Det är viktigt att ge 

sjuksköterskestudenter mer tid till att ägna sig åt fysik aktivitet för att de ska må bättre. 

Individer har olika förmåga att hantera stress. Den som har svårt att hantera stress kan 

behöva mer tid för att strukturera sina studier och fysisk aktivitet kan bidra till ökad 

struktur i tillvaron. Skillnaden mellan Hawkers undersökning och vår är att forskaren tar 

upp fler variabler, förutom fysisk aktivitet, för att finna ett samband mellan 

välbefinnande och stress hos studenter som t.ex. rökning och BMI. Denna undersökning 

har en kvantitativ inriktning. 

Cecilie Thogersen- Ntoumani & Kenneth R. Fox (2005). Forskarna har med sin studie 

försökt att identifiera typologier för fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande bland 

anställda på ett företag. Under studiens gång fann de fyra grupper som jämfördes 

beträffande hur fysisk aktivitet kunde ha ett samband med psykiskt välbefinnande. De 

fyra grupperna benämndes de självsäkra anställda, de anställda, de glada anställda, de 

fysiskt mindre aktiva anställda. Av studien framgår att de självsäkra anställda och de 

glada anställda var de grupper som var mer engagerade i fritid och sport samt var mer 

aktiva genom motion än de resterande grupperna. De glada anställda visade höga nivåer 

av arbetsrelaterat välbefinnande, livstillfredsställelse och fysiskt välbefinnande. Detta 

visar att det finns ett positivt samband mellan fysisk aktivitet och fysisk självkänsla och 

tillfredställelse å ena sidan och psykiskt välbefinnande å den andra. Den grupp som var 

minst fysiskt aktiv var anställda som kombinerade effekterna av låg nivå av fysiskt 

aktivitet med att de var överviktiga. Detta i sin tur bidrog till en låg nivå av fysiskt 

välbefinnande för denna grupp. Denna grupp är mindre benägen att använda sig av 

metoder som motion, detta pga. att deras övervikt till stor del motverkar dessa effekter.  

Det som skiljer denna studie från vår är att den använder sig av en annan social miljö 
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och population än vår. De tar även upp flera typologier i undersökningen, vilket vi inte 

är intresserade av. Den största skillnaden är att vi kommer att använda oss av 

socialpsykologiska teorier om senmodernt identitetsskapande för att få en bättre 

förståelse av fenomenet. 

Christina Radcliffe & Helen Lester (2003) har visat att läkarutbildningen, som är lång 

och känslomässigt krävande, skapar stressreaktioner som kan leda till både fysiska och 

psykiska störningar hos studenterna. Forskarna använde sig av en kvalitativ studie, 

deras målgrupp var studenter som hade läst medicin i fem år och således befann sig i 

utbildningens slutfas, vilket innefattade examensarbetet. Undersökningens syfte var att 

utforska studenternas synpunkter på, eller hitta orsaker till, uppkomsten av stress under 

deras grundutbildning. Den tog även hänsyn till att studenterna redan upplevde stress på 

grund av sitt examensarbete. Undersökningen kom fram till att deras stressnivåer kunde 

sänkas eller lindras med hjälp av olika typer av vägledning och stöd från universitetet 

under olika övergångsperioder.  

Nguyen-Michel et al. (2006) har kommit fram till att det finns samband mellan fysisk 

aktivitet och stress. Universitetstiden upplevs oftast som en stressig tid för studenter. 

Undersökningens resultat visar att hela 60 procent av de deltagande 

universitetsstudenterna upplevde en hög eller en mycket hög stressnivå. I 

undersökningen framkommer det även att stressnivån sänks med hjälp av 

sportutövande, vilket leder till bättre välbefinnande i människans vardag. Den visade 

även att atleter upplever lägre nivåer av stress.  

Tidigare forskning som gjorts inom detta ämne har kommit fram till att det råder ett 

samband mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. Fysisk aktivitet kan leda 

till att stressnivån minskar hos en individ. De flesta undersökningar är kvantitativa och 

mäter olika variabler som har samband med fysisk aktivitet och stressnivå samt psykiskt 

välbefinnande. Till skillnad från de undersökningar som här refererats kommer vi att 

lägga fokus på studenternas berättelser och subjektiva upplevelser av stress, fysisk 

träning och identitetsskapande i dagens samhälle. Detta innebär således att 

undersökningen kommer att ha en kvalitativ ansats. 
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3. Metod för insamling av empiri  
 

3.1 Beskrivning av metod och argumentation för val av metod 
Utifrån den fenomenologiskt orienterade metoden vill vi fånga individers upplevelser av 

ett visst fenomen (Creswell, 2007, s. 57). Det fenomenologiska synsättet vill beskriva 

de gemensamma erfarenheter som respondenterna har om ett fenomen. Detta kallas för 

essens och ger en form av struktur i det empiriska materialet. Forskaren ska leta efter 

denna essens för att få en uppfattning om tendenser i och ett sammanhang i 

intervjusvaren. Det är essensen som är själva kärnan i de upplevelser som inte varierar i 

respondenternas berättelser.  Essensen handlar om ”Vad” de har upplevt och ”Hur” de 

har upplevt det (Creswell, 2007, s.58-59).    

Livsvärlden inom fenomenologin är världen så som respondenterna uppfattar den, det 

handlar om respondenternas upplevda vardagsvärld och deras erfarenheter av 

densamma. Utifrån livsvärldsperspektivet kan man förstå människors handlande. Inom 

det fenomenologiska synsättet vill man fånga livsvärlden hos en individ. När en individ 

upplever en situation skapar den sig en egen uppfattning om vilken innebörd och 

mening situationen har. En individ handlar inte utifrån en objektiv verklighet utan från 

sin egen förståelse för situationens betydelse. Meningskapandet är kärnan för att kunna 

analysera de mönster av innebörder individen upplever i sin livsvärld (Kvale, 2009, s. 

44-45).  

Vi har valt att använda oss av den fenomenologiska metoden (Kvale, 1997, s. 55), 

eftersom vi vill fånga våra respondenters upplevelse av stress och om deras fysiska 

träning kan lindra deras stressupplevelse. Vår undersökning ska bidra till en bättre 

förståelse av deras upplevelse av fenomenet och inte förvränga eller ändra på deras 

berättelse. Vi ska försöka undvika tolkningar av respondenternas upplevelse, detta för 

att presentera deras livsvärld precis så som den är. Spiegelberg beskriver den 

fenomenologiska metoden som att metaforer används som ett verktyg för att ”inte tänka 

men se” (Spiegelberg 1960 se Kvale 1997, s. 55). Under intervjun vill vi inte påverka 

respondenterna genom våra egna erfarenheter och tidigare kunskaper, därför ska vi 

försöka lägga detta bakom oss just vid intervjutillfället. På så vis träder respondenternas 
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livsvärld fram. Vi är inte intresserade av dolda budskap eller egna tolkningar. Vår 

frågeställning berör högskolestudenternas förståelse av fenomenen fysisk träning och 

stress utifrån deras sociala kontext. 

3.2 Beskrivning av respondenter/urval 
Vi har som målgrupp valt högskolestudenter som går sista året på högskolan för att de 

befinner sig i slutfasen i sina studier där det ställs höga krav. Dessa studenter ska 

befinna sig i åldern mellan tjugo till trettio år. I vårt urval ska vi hitta de 

högskolestudenter som både upplever stress och samtidigt utövar fysisk träning. I 

urvalet har vi fem manliga respondenter och fyra kvinnliga respondenter, av dessa hade 

sex respondenter svensk härkomst och tre respondenter invandrarbakgrund.   

3.3 Beskrivning av empiriskt instrument 
Vi samlade in empiriska data genom semistrukturerade intervjuer och använde oss av en 

intervjuguide. Semistrukturerad intervjuform valdes därför att vi eftersträvar att ha 

öppna frågor som berörde våra valda teman. Genom detta fick vi även en större 

möjlighet att kunna ställa följdfrågor om vi ville att respondenterna skulle utveckla sina 

svar. I den semistrukturerade intervjun läggs vikten på intervjupersonernas åsikter och 

tankar (Bryman, 2009 s. 300-302).  

3.4 Beskrivning av procedur 
En pilotstudie genomfördes utifrån en kvalitativ metod med fenomenologisk inriktning. 

Detta för att säkerställa att vår intervjuguide motsvarade våra tre teman stress, fysisk 

träning och självförverkligande.  

I huvudundersökningen användes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. En 

intervjuguide gjordes för att säkerställa att undersökningens frågeställningar och teman 

besvarades. För att finna lämpliga respondenter användes ett bekvämlighetsurval, den så 

kallade snöbollsmetoden, det vill säga att en respondent rekommenderade en annan 

utifrån studiens valda kriterier.  

Nio intervjuer genomfördes och de ägde rum på en högskola, i ett särskilt grupprum 

som var tyst och lugnt.  Det är viktigt för undersökningen att respondenterna känner sig 

trygga och bekväma i situationen. Intervjuerna bandades in och följde en intervjuguide, 
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följdfrågor ställdes vid behov. Intervjuerna varade mellan 30 minuter och en timme.  

Efter att intervjuerna var genomförda och transkriberade kunde resultatet frambringas.   

När vi intervjuade använde vi oss av ett kodningsschema för att på ett enklare sätt få 

med hela innehållet av respondentens svar. Kodningen innehåller följande: (…) = Paus, 

(Fet stil) = betoning. Respondenternas namn kodades utifrån kön och etnicitet.  

Sedan analyserades den mottagna informationen för att komma fram till ett resultat. 

Därefter kunde resultatet studeras för att med hjälp av teorier och tidigare forskning få 

en ökad förståelse för fenomenet. Vi kunde se att respondenternas svar belyste de tre 

teman ”stress”, ”fysisk träning” och ”självförverkligande” som var relevanta i vår 

undersökning. Ursprungligen hade vi inte för avsikt att beakta etnicitet och 

könsskillnader, men eftersom respondenternas svar visade skillnader beträffande detta 

valde vi att koda dessa teman för att påvisa att de existerar.  

3.5 Kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning 
Reliabiliteten i en vetenskaplig undersökning bygger på att den kan upprepas av någon 

annan och ge samma resultat. Detta är inte okomplicerat eftersom svaren i en intervju är 

situationsbetingade och miljön spelar också en stor roll.  För att kunna upprepa denna 

undersökning måste betingelserna vara exakt lika. Reliabiliteten stärks av att vi 

bestämde tolkningskriterier för analysen av intervjusvaren innan analysarbetet 

påbörjades. Detta gjordes för att få en likartad bedömning av intervjusvaren. (Kirk & 

Miller, 1986, s. 13 – 20). 

Validiteten gäller om undersökningens resultat svarar mot dess frågeställningar och 

syfte. Validiteten i vår undersökning höjs genom att vi var närvarande då intervjuerna 

gjordes. Detta gör att vi kan säkerställa en högre grad av överensstämmelse mellan 

begrepp och resultat. Validiteten handlar även om i vilken utsträckning resultatet i 

undersökningen kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Detta är 

svårt att uppnå i en kvalitativ undersökning, eftersom ingen kontext är den samma som 

den tidigare (Kirk & Miller, 1986, s. 13 – 20). 
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3.6 Etik 
Respondenters integritet skyddas genom att personlig information anonymiseras 

(Creswell, 2007, s. 141 – 143). Respondenten får en klar bild av vad undersökningen 

innebär, så att han/hon i förväg vet vad intervjun kommer att handla om. 

Respondenterna blir informerade om att en bandinspelning kommer att äga rum, men att 

det bara är vi som utför undersökningen som kommer att lyssna och ha tillgång till det 

materiel som spelas in (Creswell, 2007, s. 142). I slutet av intervjun kommer vi att ge 

information om att det är möjligt att ta del av den slutgiltiga undersökningen om 

respondenten så önskar (Bryman, 2002, s 319-320). 

4. Resultat 
Fyra kvinnliga respondenter och fem manliga respondenter har intervjuats. Tre av dessa 

nio respondenter hade invandrarbakgrund och resterande sex personer var av svensk 

härkomst. Vid resultatredovisningen har vi kodat respondenternas namn med andra 

namn för att skydda deras integritet. Varje respondent har ett kodat namn som är 

kopplat till kön och etnicitet, de som var kvinnliga av svensk härkomst var Sofia, Anna, 

Sara, Emma, och de manliga var Jonas och Clas. De manliga respondenterna med 

invandrarbakgrund var Ahmed, Ali och Hassan.  

4.1 Stress 
I den första delen av intervjun med temat stress har respondenterna beskrivit sina 

upplevelser av stress och hur stressen hanteras. De har även beskrivit hur stressen i 

samband med studierna upplevs samt vad de gör för att försöka minska sin stress.  

Under temat stress fann vi att stress innebär att respondenterna har mycket saker att 

tänka på. Det visade sig att de inte har någon tid till att slappna av och att skolan tar upp 

större delen av deras tid. Detta kan vi se genom Sofias svar:  

”Det kan vara… när jag har mycket grejer runtomkring mig… många bollar i 

luften… man vill bli klar i tid tror jag… man lägger stor press på sig själv… att bli 

klar med skolan… man vill få den gjort…”.  

Ahmed svarade:  
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”stressigt på väg från skolan till hemmet, byta om direkt, springa ner till gymmet, 

komma hem, äta, duscha, plugga igen”.  

De studenter som deltog i undersökningen känner sig stressade periodvis i samband 

med sina studier, detta sker t.ex. då det är tentamensperioder eller inlämning av 

uppgifter. Stress uppkommer hos respondenterna då de inte har kontroll över situationer 

och uppgifter t.ex. när de känner att de inte förstår upplägget av en uppgift eller en 

inlämning och även känner att de inte klarar av en uppgift. På frågan hur studenten 

upplever stress i samband med sina studier svarade exempelvis Anna:  

”Det går i perioder men alltså… då det är mycket i skolan, det är ju då ja också 

upplever som mest stress. Det är ju när jag känner att man inte har riktigt koll över 

situationen”.  

Den respondent som inte upplevde mycket stress i samband med sina studier var Sara 

eftersom hon kände att hon hade en bra planering vid upplägget av studierna. Hon 

kunde uppleva lite stress var under tentamensperioder eller inlämningsuppgifter. 

”Jag planerar ganska mycket hur jag ska strukturera min tid… det kan väl vara 

kanske under hemtenta perioder, för då kan jag bli ganska intensiv, jag stänger in 

mig i typ, sitter och skriver i… Eller det handlar om att inte ta pauser, det är väl 

det som är stressande och då blir hjärnan överarbetad”.  

Genom en bättre planering fick respondenterna mer kontroll över situationen och 

vardagen, detta bidrog till en minskad stress i deras vardag.  

De vanliga strategierna för att minska den upplevda stressen i samband med studier, 

förutom att planera, var att träna. Genom träning kunde respondenterna slappna av och 

komma bort från den stressande miljön, när de tränade fanns inga tankar på 

skoluppgifter. Hassan svarade: 

”Träning får mig att tänka mindre… det får mig att slappna av och… komma bort 

från allt… så har jag mycket i skolan… så tänker jag inte på… ja jag måste 

plugga, jag kan inte träna… utan jag går och tränar och kommer på andra tankar 

och… vilket gör att jag presterar bättre i skola”.  

Det var även viktigt för respondenterna att ha kontakt med andra människor än sina 

klasskompisar i sin vardag, där de kan prata om andra saker än skoluppgifter. Detta kan 

vi se då Sofia svarade:  
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”INTE PLUGGA PÅ HELGERNA! ... jag brukar inte plugga alls på helgerna… 

utan lördag och söndag är vila… på fredag efter klockan fyra och lördag och 

söndag då… är det… ingen tanke på skolan alls… man försöker i alla fall att träffa 

människor… som inte har med skolan att göra, som kanske inte ens pluggar… har 

en helt annan vardag… och det är rätt skönt… att prata med sådana människor… 

för då… tänker man eller man pratar inte om skolan helt enkelt”.  

Det svar som skilde sig från de övriga respondenternas svar på frågan vad de gjorde för 

att minska stressen var Emma som upplevde att hon minskar sin stress genom att hjälpa 

andra med deras träning. Detta gav henne ett bättre självförtroende som i sin tur ledde 

till att hon själv blev mindre stressad. 

”Eftersom jag är så pass kunnig inom träning och… just… bodybuilding och sånt 

där… så det blir så att jag hjälper de ganska mycket och typ… vad är bäst för dig 

när, det gäller träning och… vad du ska lyfta och hur du ska göra den och den… 

allting sånt då… det blir så att jag hjälper de på traven… och då känner jag… då 

blir jag… får bättre självförtroende också… känner jag… och då blir jag mindre 

stressad!”.  

4.2 Fysisk träning    
I temat för fysisk träning har intervjupersonen besvarat frågor som berör vad fysisk 

träning är för dem och vilken sorts träning de utför. Respondenterna har även svarat på 

hur ofta de tränar och vilken betydelse träningen har, samt om den fysiska träningen kan 

minska den upplevda stressen. 

Under temat fysisk träning fann vi att fysisk träning för respondenterna var när de kände 

att kroppen får jobba, att kroppen blev trött och utmattad.  Fysik träning var när de bytte 

om till träningskläder, detta för att man skulle bli svettig och trött. Respondenterna 

räknade inte vanlig vardagsaktivitet som att t.ex. gå till och från skolan som en typ av 

fysik träning. Emma svarade:  

”När man är klar med träningen så är man så trött så man kan inte gå på benen!... 

det är träning för mig!... att man är helt slutkörd… så man knappt kan liksom gå… 

man ligger på marken och man är råsvettig”.  

Det genomgående för de studenter som deltog i undersökningen var att de utförde sin 

fysiska träning på ett gym. Detta för att på ett enkelt sätt kunna träna när det passar dem 

själva. De flesta av respondenterna har haft någon form av träning eller aktivitet tidigare 

i sina liv och träningen ses som ett måste för dem. När de började studera på högskolan 
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fanns inte den tid som de hade tidigare och respondenterna har skolan som första 

prioritering. Detta leder till att de inte längre kan prioritera sin fysiska träning på samma 

sätt som tidigare. Ahmed svarade:  

”Jag spelade fotboll innan… i tolv år… och sen så fort jag kom in på högskolan så 

krävde skolan mer än vad jag hade väntat mig… och jag hann inte med fotbollen. 

Så jag fick lägga fotbollen åt sidan. Börja med styrketräning, för att… träning, 

styrketräna kunde jag göra vilken tid som helst på dagen. Däremot fotbollen kunde 

jag inte, där hade man bestämda tider, som du skulle vara med på… och 

styrketräning kände jag att, det kan jag ta när jag hinner liksom”.  

Det visade sig att det fanns en viss könsskillnad vid utövandet av fysisk träning, de 

manliga respondenterna hade styrketräning i fokus i gymmet, medan de kvinnliga mer 

var där för att utföra spinning, löpning och i mindre utsträckning styrketräning. De 

kvinnliga respondenterna hade även simning och eventuellt danspass som en annan 

kompletterande träning utöver gymmet.  

Ett svar som skiljde sig från mängden var Sara, där hon nu på senare tid också utövar 

yoga varje morgon. 

”Nu sen en vecka tillbaka har jag tränat varje morgon också med yoga, … det ska 

ja försöka hålla nu … hela livet”. 

 Alla studenter som var med i undersökningen tränade regelbundet upp till 4-5 gånger i 

veckan, en del skulle träna mer under en vecka om de hade möjlighet till detta. Det som 

ibland kunde hindra respondenterna från att kunna utföra sin fysiska träning var skolan. 

Om skolan krävde mycket tid för stunden gjorde detta att respondenterna inte hann med 

att träna eller ibland till och med att de inte orkade när de var färdiga med studiearbetet 

för dagen. Att skolan hindrar respondenternas fysiska träning ses som negativt och det 

kan även bidra till att de blir stressade av att de inte hinner med att utöva sin träning 

eftersom de verkligen vill träna. Jonas svarade:  

”Om man har pluggat länge en dag, så kommer man hem och är så trött i 

huvudet… så att det blir nästan att man sätter sig ner i soffan och bara… liksom 

man orkar inte med någonting… så att det blir lite surt och stressigt, att man inte 

kan träna den dagen också… att man inte håller igång träningen… till och med när 

man är sugen på att träna… men du känner, nä jag orkar inte”.  
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Det är viktigt för respondenterna att ha någon form av struktur eller rutin i sin vardag. 

Utan detta hade det funnits större risk för dem att misslyckas med sina studier. Genom 

att skapa rutiner och struktur i vardagen får de en bättre kontroll över sin vardag vilket 

bidrar till mindre stress i tillvaron. Genom struktur och rutiner kunde respondenterna 

lättare prioritera vad som skulle göras. Emma svarade:  

”Utan mitt schema hade jag gått under… jag har lätt att glömma av grejer också… 

så jag har både kalendern på telefonen och en kalender i väskan… man måste 

hinna med sig själv, plugget och liksom sitt privatliv”. 

Respondenterna utövar fysisk träning dels för att få en bättre kondition och dels för att 

slappna av. När de tränar försvinner tankarna på skoluppgifter och allt runt omkring, 

träningen blir en form av avslappning för dem. Anna svarade:  

”Det är ju dels att hålla mig i form, att liksom man får en bra kondition att man 

orkar mer också det här med stress att det gör att jag kanske kan koppla av mer… 

och släppa skolan för en gångs skull”.  

Ett annat viktigt motiv för träningen är strävan efter att få ett bättre utseende och hålla 

sig i form. Exempelvis svarade Jonas:  

”Syftet är att man vill hålla sig i form… och sen så att… jag tycker det är ändå gött 

och veta att man kan äta… alltså kommer man ut på en restaurang eller 

någonting… då kan man ju dricka två öl tillexempel… utan att behöva säga, shit 

vad håller jag på med! ... det är inte bra för mig! eller något liknande… så det blir 

skönt när man tränar så man kan ta den extra ölen… eller extra pommes frites 

eller någonting så att säga”.  

4.3 Självförverkligande 
Under temat självförverkligande svarade respondenterna på frågor som berörde vad 

självförverkligande är och hur det kan upplevas genom deras fysiska träning. Vi ville 

även se om respondenterna upplevde att samhället utövade påverkan på uppbyggnaden 

av deras självförverkligande.  

Under temat självförverkligande fann vi att de studenter som deltog i undersökningen, 

tycker att det är viktigt att uppnå sina egna mål, att de infriar förväntningar på sig själva. 

Om de inte lyckas kan det bidra till att de mår sämre. Däremot upplever respondenterna 

att om de uppnår sina mål och infriar sina förväntningar, uppvisar de för omgivningen 
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och samhället att de hör till och att de följer de outtalade krav som finns i tillvaron på att 

vara en på alla sätt dugligt ung samhällsmedborgare. Respondenterna tycker att om de 

klarar att uppnå detta kan det leda till ett bättre självförtroende. Hassan svarade:  

”Om jag har ett mål så ska jag uppnå det… och gör jag inte det så… påverkar det 

mig negativt… jag mår sämre… jag mår dåligt… säg att det går bra för folk, 

medan det går dåligt för mig så mår man ju mycket sämre… och det känns som att 

jag måste vara lika bra som andra”.  

Respondenterna upplevde att deras egna mål och förväntningar är påverkas av 

omgivningen och samhället. Samhället sätter press på individerna att de ska jämföra sig 

med andra och måste leva upp till de ideal som anses vara relevanta för en specifik 

grupp i samhället. Individen vill varken vara avvikande från samhällsgruppen den 

tillhör eller från samhället i stort. Om respondenterna inte skulle leva upp till samhällets 

mål och förväntningar trodde de att det skulle bidra till att de skulle må sämre och detta 

kunde leda till en ökad stressnivå. Anna svarade:  

”Samhället sätter ju också, påverkar ju också hur jag sätter upp mina mål och 

vilka krav jag har, hur man, man identifierar sig ju med samhället, man vill ju leva 

efter den här normen, man vill vara en sund människa… ja vill ju vara normal om 

man säger så, jag vill ju vara som alla andra och därför, samhällets normer som 

finns de vill ju jag också leva upp till… för att kunna liksom bli godkänd eller 

accepterad”.  

Genom fysisk träning upplever respondenterna att deras utseende och livsstil bättre 

motsvarade samhällets förväntningar. Respondenterna känner att de blir mer socialt 

accepterade när de tränar eftersom de upplever att träning är något som de i dagens 

samhälle förväntas göra.  Anna och Sofia svarade: 

”Jag känner att jag presterar bättre och det gör ju att jag, att det stärker min 

identitet att jag blir mer självsäker som person”. 

”Alltså… är du stor och tjock är det inte bra i det här samhället, alltså då är det 

att man inte tar hand om sig själv… då ska man träna”.  

Hassan gav utryck för: 

”alltså när jag tränar som sagt så mår man bättre… man känner sig bättre… man 

tycker man ser bättre ut… man presterar bättre i livet och framför allt i skolan… 

man kommer på andra positiva tankar”.  
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Vi fann även kulturskillnader i denna fråga, respondenter med invandrarbakgrund har en 

större press på sig från den egna familjen. De upplever att de inte har något annat val än 

att studera och utbilda sig på så hög nivå som möjligt för att vara rollmodeller för sina 

yngre syskon, att de ska nå upp till minst samma nivå som det äldre syskonet har klarat 

av. De upplever stress när de inte klarar av att uppnå familjens förväntningar och krav. 

Ahmed beskrev detta på följande vis:  

”Eftersom jag inte har äldre syskon … ja ska ta mig så långt upp som möjligt, så 

att de som är yngre än mig ska tänka att de ska nå så högt som jag har nått och det 

är väl den formen av press som jag har på mig från min familj”.   

Respondenternas gemensamma definition på självförtroende är att man ska stå för den 

man är, tro på sig själv, tro på den egna förmågan att man klarar av uppgifter och att 

andras åsikter inte ska påverka och ändra det som man själv tycker. Klarar respondenten 

av ett uppsatt mål kan detta leda till ett bättre självförtroende vilket i sin tur bidrar till att 

de får en starkare motivation för det de gör och genom detta uppnår de positiva resultat. 

Sara svarade:  

”En gång på spinning jag trodde att jag inte kunde ta alltså cykla mer… och så 

bestämde ja mig för att nej fan ja fortsätter och sen så bara försvann det någon 

spärr, jag vet inte så kunde jag bara cykla mer. Så det fick mig verkligen bara att 

jag kan mer än vad jag tror och… Jag var ju hur stolt som helst… så det var ju en 

självförtroende boost att jag kan och jag tror på min egen förmåga”.  

Genom träning upplevde respondenterna att de fick ett bättre självförtroende och en 

bättre hälsa. De upplevde även att om man har ett bra självförtroende bidrar det till en 

starkare personlighet. Med en starkare personlighet menar de att de är mer nöjda med 

sina kroppar och de får en bättre självsäkerhet. Respondenterna upplever även att om de 

inte tränar orkar de mindre och mår sämre men det finns även en press från samhällets 

ideal och medier att ha en viss kroppsbyggnad, att ha vissa kläder och att vara på ett 

bestämt sätt. Anna svarade:  

”Träningen gör ju att jag själv känner mig som en självsäker person och det 

präglar ju hela min personlighet… och jag vet de perioder då jag tränar mindre så 

mår jag sämre, och det är klart att det påverkar hur jag är mot min omgivning 

också… Rent fysiskt så orkar jag ju mindre och rent mentalt… så mår jag sämre, 

jag blir mer och enklare deprimerad”.  
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Genom träning upplever respondenterna att de når ett bättre utseende och en bättre 

medvetenhet om den egna kroppen. De vill se sundare ut i andra människors ögon och 

de vill uppnå en finare kroppshållning. Omgivningens reaktioner på att kroppen ser bra 

ut är en motivationsfaktor som gör att de vill träna mer. Clas svarade:  

”Om jag tränar och någon säger fan du ser fräsch ut eller, du har vuxit, det stärker 

ju mig om någon säger det. Så det måste man ju säga att det stärker mig”.  

Respondenterna upplever att medier och ideal påverkar hur deras kropp ska se ut, till 

exempel att ha en platt mage, formade armar, bra kroppshållning och man ska inte se 

överviktig ut. Utan denna påverkan menar de att de inte hade tänkt på kroppen på 

samma sätt som de gör nu. Sara svarade:  

”Om det inte hade varit något ideal då hade jag nog inte ens tänkt på det… men 

kanske om jag hade levt i en kultur utan, i en annan kultur där kanske en kulmage 

hade varit uppskattad eller som på 1700, 1800- talet när… man var stor då var 

man rik och då var det idealet”.  

Det finns könsskillnader när det gäller ideal då kvinnliga respondenter mer är ute efter 

att se smala och slanka ut medan manliga respondenter är ute efter stora muskler. Detta 

sammanfaller med att idealbilderna är olika för respektive kön.  Exempel på vad en 

kvinnlig respondent eftersträvar ser vi i Saras svar. 

”Ja vill gärna ha en platt mage och… jag vill ha lite såhär formade armar… men 

sen så är det också för att kunna klara av vissa aktiviteter, alltså jag tycker det är 

snyggt med en bra hållning… så försöker jag också att sträva efter att ha”.   

Ali besvarar med att säga:  

”det är kul att se kroppen växa… hur man… blir annorlunda i kroppen”. 

Respondenterna upplever stress då det är mycket arbete i skolan, när det blir mycket att 

tänka på. De upplever stress även när de inte lever upp till de förväntningar och krav 

som de har på sig själva och som deras omgivning har på dem. Stress i samband med 

studierna uppkommer då respondenterna har en dålig struktur och planering för sina 

studier. Att ha kontroll över situationer och uppgifter upplever respondenterna som 

något värdefullt för att kunna slappna av i stressiga sammanhang.  Respondenterna 
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beskriver även att deras träning fungerar som en avkoppling, när de tränar rensar de 

tankarna på allt runt omkring och tänker bara på träningen här och nu.  

Fysisk träning för respondenterna är när kroppen/musklerna får jobba hårt och blir 

trötta, de räknar inte vardagsaktiviteter som en form av fysik träning. Det finns 

könsskillnader vid utförandet av fysisk träning då de kvinnliga respondenterna går till 

gymmet för att till övervägande del bedriva löpning och spinning samt att de hade 

simning som ett komplement. De manliga respondenterna går till gymmet för att lyfta 

vikter och bygga muskler. Samtliga respondenter tränar regelbundet varje vecka och det 

som kan rubba denna struktur är skolan, då det blir många uppgifter samtidigt i skolan 

kan det leda till att respondenterna inte hinner med att träna lika mycket. De har skolan 

som första prioritering och det gör att träningen blir lidande. Detta är inte omtyckt av 

respondenterna och det kan leda till stress. 

Respondenterna upplever att deras träning bidrar till ett bättre självförtroende samt att 

de tänker klarare och mår bättre. De upplever att samhället framhäver att träning är 

något som alla ska utföra och att det har blivit en norm i dagens samhälle. Att uppnå 

sina egna mål och förväntningar på sig själva tycker respondenterna är viktigt, om de 

inte lyckas med detta kan de påverkas negativt som i sin tur kan bidra till att 

respondenterna får en sämre hälsa i tillvaron och känner sig misslyckade. Om de lyckas 

med att uppnå sina mål och förväntningar kan det stärka deras självförtroende som i sin 

tur bidrar till att de mår bättre.  

Respondenterna upplever även att samhället och deras egen omgivning påverkar deras 

mål och förväntningar på sig själva. Vi fann en viss kulturskillnad då respondenter med 

invandrarbakgrund kände en större press på att de skulle uppnå den egna familjens mål 

och förväntningar. Respondenter med svensk härkomst upplevde en större press på att 

uppnå sina egna mål och förväntningar samt att de ville leva upp till samhällets krav.  

Respondenterna menar att idealbilder av hur individen ska vara och se ut florerar i 

dagens samhälle. De upplever särskilt att medier och reklam påverkar allt från hur de 

ska vara till hur de ska se ut. Att få positiva kommentarer från omgivningen upplevs 
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som viktigt, då det stärker individen. Respondenterna upplever att de tränar för att få en 

bra kondition och en bra hälsa samt för att få en finare kropp. 

5. Analys och tolkning 
Nedan följer en analys av våra tre teman: stress, fysisk träning och självförverkligande 

utifrån de frågeställningar vi haft i intervjuguiden. En koppling görs mellan vår 

problemformulering, det empiriska materialet och teorier samt tidigare forskning.  

Studiens huvudfråga var: Hur upplever unga högskolestudenter stress och den betydelse 

som fysisk träning kan ha dels för att lindra stressen, dels för identitetsskapande? Vi 

ville också veta hur studenternas upplevelser av kopplingen mellan fysisk träning och 

stress kan förstås med hjälp av teorier om identitetsskapande i ett senmodernt samhälle.  

Stress för respondenterna innebär att de har tidsbrist då skolan tar upp större delen av 

deras tid. De menar att skolan tar mer än ett heltidsarbete, att när de har studerat klart i 

skolan och kommer hem för dagen måste de ofta fortsätta att studera. Ännu mer 

stressande blir det vissa perioder för respondenterna.  Då det är tentamensperioder kan 

de sitta hela dagar och studera utan pauser. Under dessa perioder ägnar respondenterna 

all sin tid till att studera och de får utesluta mycket annat i sin vardag, som till exempel 

att träna. Respondenterna upplever att under tentamensperioder är det svårt att planera 

andra delar av sitt liv eftersom de prioriterar sina studier i första hand. Detta gör att det 

blir svårt för respondenterna att få en sammanhängande tid över till annat under dessa 

perioder.  Respondenterna har mycket att tänka på och det gör att de inte kan slappna 

av. Stress uppkommer periodvis i samband med respondenternas studier, exempel på 

detta är vid tentamensperioder eller vid inlämningsuppgifter. Att inte ha kontroll över 

situationer och uppgifter eller att exempelvis inte förstå hur en inlämningsuppgift skall 

utföras bidrar till en ökad stressnivå.  

I respondenternas svar framgår tydligt att strukturer och rutiner spelar en stor roll för 

den upplevda stressen. De respondenter som upplever mer stress än de övriga har 

svagare rutiner och strukturer i sin vardag. Utan dessa är det lättare för respondenterna 

att misslyckas med sina studier, men genom att ha en bra struktur i vardagen får 
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respondenterna en bättre kontroll vilket bidrar till mindre stress i tillvaron. Genom en 

bra planering upplever respondenterna att de lättare kan prioritera rätt saker. Citatet 

nedan är representativt för respondenternas syn på vardagliga rutiner och strukturers 

betydelse för att hantera stress. 

”Ja det är jätte, jätte viktigt… det är viktigt för att man kan slappna av… alltså har 

man rutiner och strukturer i vardagen så är det lätt, då är det inte så jobbigt om 

något kommer emellan… som är jobbigt… rutiner och strukturer minskar min 

stress och även träning... för då blir det som ett måste som ska göras… det blir som 

en trygghet för mig”.  

När respondenterna utför regelbunden fysisk träning skapas strukturer och rutiner i 

vardagen som kan leda till större trygghet i självet som i sin tur kan minska stressen i 

deras vardag. När strukturer och rutiner bryts kan det däremot skapa ångest som leder 

till obalans hos en individs integritet och trygghetskänsla. Respondenterna upplever att 

skolan tar för mycket tid, att de inte hinner med den träning de vanligtvis har planerat in 

för dagen, att struktur bryts och att ytterligare ångest och stress skapas när de inte kan 

utföra det planerade träningspasset. Vikten av vanor och rutiner under barnets uppväxt i 

relation till omsorgspersonerna understryks av Giddens (1991). Barnets förtroende för 

sina omsorgspersoner är en identitetsskapande byggsten som bidrar till att skapa 

strukturer i vuxenlivet (Giddens 1991, s. 50-52). Strukturerna behövs som skydd mot 

det kaos individen kan uppleva i den allt mer föränderliga omvärld som under 

senmodern tid anses vara norm.   

Respondenterna berättade att träning var något som de utförde redan tidigt i sin 

barndom. Träning var en viktig vana i deras liv och när de började studera på högskola 

hann de inte med att utföra den träning som de hittills hållit på med, utan de började 

istället att träna på gym eftersom de hade studierna som första prioritering och därför 

blev den tidigare träningen lidande. Att träna på gym gjorde att de kunde utföra sin 

träning när det passade dem själva.  

Respondenternas träningsvanor uppvisar könsskillnader där de manliga respondenterna 

i större utsträckning lyfter vikter för att bygga upp kroppen. De kvinnliga 

respondenterna har fokus på att löpa och att cykla på spinningscykel för att framförallt 
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bli smalare. Respondenterna upplever en trygghet i att kunna träna när det passar dem 

själva och de vill fortsätta träna eftersom de kände att träningen är en självklar del av 

deras liv. Kontinuiteten i respondenternas träning upplevs som mycket viktig av 

respondenterna. Tolkat genom Giddens teori stärker denna kontinuitet respondentens 

möjlighet att upprätthålla en sammanhängande berättelse om sitt liv, ett 

sammanhängande livsförlopp och en sammanhängande identitetskänsla. Genom att 

fortlöpande skapa en identitet genom att införliva träningen med en ny fas i sina liv, 

högskolestudierna, byggs en positiv och sammanhängande identitetskänsla upp. Den 

fysiska träningen ingår även nu som en viktig byggsten i identiteten hos våra 

respondenter, precis som den har gjort under gymnasie- och grundskoletiden. Med hjälp 

av sitt förflutna kan respondenterna skapa sig en utveckling för den kommande 

framtiden. Det är viktigt för individen att bearbeta sin självbiografi för att bevara och 

skapa sig en integrerad självkänsla (Giddens, 1991, s. 94-97).  

Respondenterna vill tillhöra gruppen fysiskt aktiva vilket skapar och påverkar deras 

sociala identitet. De ger tydligt uttryck för att omgivningen och samhället påverkar dem. 

Om kompisar tränar och ger uttryck för att det är positivt kan det påverka 

respondenterna att själva vilja träna mer. De upplever att samhället och omgivningen 

sätter stor press på dem genom att de ständigt ska jämföras med vänner och samtidigt 

leva upp till ideal i samhället. Respondenterna anser att reklam och medier berättar för 

dem hur bra det är att träna och hur mycket positiva saker man får ut av träning. De 

upplever att medier och reklam skapar idealbilder för hur man ska se ut. Enligt 

respondenterna hade de inte tänkt på utseendet på samma sätt som nu om inte dessa 

idealbilder hade funnits. Reklam och medier påverkar hur de ska vara och se ut och 

expertsamhället beskriver hur individen ska vara i dagens samhälle. Expertsamhället 

uttrycker hur bra det är för människan att träna för att få bättre hälsa och utseende. Det 

finns starka normer och ideal kring livsstil och utseende som respondenterna vill uppnå 

och som skiljer sig beroende på kön. Utifrån respondenternas svar kan vi se att medier 

förstärker skillnaden på manligt och kvinnligt, där det för kvinnornas del läggs fokus på 

att de ska se smala ut medan det för männens del fokuseras på större muskelmassor.  
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Vi kunde även se kulturskillnader i hur respondenterna upplevde omgivningens 

påverkan. Respondenter utan invandrarbakgrund upplevde mer tryck från samhället i 

fråga om sin livsstil. Respondenter med invandrarbakgrund upplevde en större press 

från den egna familjen, det rådde höga krav på individen att uppnå familjens mål och 

förväntningar.  

Samtliga respondenter är måna om att inte avvika från den grupp och från det samhälle 

de tillhör. De upplever att om de misslyckas med att uppnå gruppens, samhällets och 

sina egna mål och förväntningar kan det leda till att de mår sämre, vilket i sin tur kan 

leda till en ökad stressnivå. De uttrycker rädsla för att inte nå upp till de mål och 

förväntningar som ställs av omgivningen. Rädslan uppkommer för att de vet att de mår 

sämre om de inte lyckas med att nå upp till de mål och förväntningar som omgivningen 

kräver. Detta skapar en otrygghet hos individen och det gör att de mår sämre. 

Respondenterna eftersträvar ständigt att förverkliga sig själva genom att nå de mål och 

förväntningar som ställs i dagens samhälle, både av dem själva och av deras omgivning, 

vilket citatet nedan från Clas tydligt uttrycker.  

”Man blir påverkad av sin omgivning men de kraven som de sätter på dig… de e ju 

sådana som du måste leva upp till och känner du att du inte gör det, då blir du och 

samhället besviken på dig… du tänker att jag hade kunnat prestera bättre… jag 

hade kunnat göra bättre”.  

Tajfel menar att individens sociala identitet formas av vilka känslor och vilken grad av 

tillhörigheter han/hon har till sin grupp och en individs grupptillhörighet påverkar det 

egna identitetsskapandet. (Augoustinos et al, 2006, s. 203). 

Våra respondenter ger uttryck för att omgivningens reaktioner på att kroppen ser bra ut 

är en motivationsfaktor för fortsatt träning (Johansson, 1997). Omgivningens reaktioner 

på individens beteende är en viktig faktor som befäster identiteten hos den som efter 

många träningspass fått en mer välltränad kropp (Johansson 1997). Respons från 

omgivningen är nödvändigt för att individen ska kunna bevara en bild av världen som 

förklarlig. (Giddens 1991, s. 61-66). 

Respondenterna upplever att de minskade sin stress genom att bara befinna sig i 

gymmet. Fysisk träning höjer trygghetskänslan hos våra respondenter, den tjänar som 



Jesper Johansson & Reybin Muhammed  
 

 
 30 

skydd mot ångest och stärker identiteten. Livsstilen och beteendet hos en fysiskt 

tränande student kan förstås som en strategi som utvecklas för att hantera de faror och 

rädslor som lätt uppkommer hos individen i ett senmodernt samhälle, där det abstrakta 

systemet allt mer styr den sociala omgivningen (Giddens 1991, s 57-58). Dessa 

abstrakta system är starkt föränderliga och i förhållande till dem ska varje individ 

ständigt utforska och omkonstruera sitt själv, vilket handlar om att koppla ihop den 

personliga och den sociala förändringen. Under dessa omständigheter menar Giddens att 

de abstrakta systemen blir en central del för formandet av självet och bevarandet av dess 

kontinuitet (Giddens 1991, s. 45).  

Giddens (1991) understryker de abstrakta systemens betydelse, att samhället är 

uppbyggt som ett expertsystem som grundar sig på expertkunnande som kan överföras 

från individ till individ. Kunskap om kropp, livsstil, hälsa och träning utgör en 

framträdande del av ett expertkunnande överfört via medier. Med fysisk träning kan 

kroppen bli en konstruktion som ger individen högre status i samhället. Våra 

respondenter vill träna mycket för att eftersträva den perfekta kroppen. I och med att 

respondenterna känner sig nöjda med sina egna kroppar minskar stressen hos dem, men 

samtidigt kan den starka utseendefixeringen leda till att narcissistiska drag utvecklas hos 

individen (Johansson 1997). Giddens säger att i det senmoderna samhället uppkommer 

narcissiska drag, något som utmärks genom att individer vill framhäva sig själva och 

som resulterar i en bristande verklighetsuppfattning. De individer som lider av 

narcissiska drag relaterar yttre händelser till självets behov och önskningar och söker 

alltid efter sin självidentitet (Giddens 1991, s. 202). Strukturer behövs som skydd mot 

det kaos individen kan uppleva i en alltför föränderlig omvärld. Den typen av omvärld 

är norm i det senmoderna samhället och våra respondenter ger uttryck för att de som 

studerar måste leva i en strukturerad vardag.  

I vår undersökning finner vi likheter med tidigare undersökningar. Hawker (2011), 

Radcliffe & Lester (2003) och Nguyen-Michel et al. (2006) vilka menar att studenttiden 

är den tid som frambringar en högre stressnivå samt ett sämre välbefinnande. 

Undersökningarna visar även att studenterna upplever en högre grad av stress under 

tentamensinlämningar. De studenter som upplever mest stress var sistaårsstudenter där 
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examensarbetet är i fokus. Dessa tre tidigare undersökningar tillsammans med 

Thogersen & Fox (2005) visar att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på psykiskt 

välbefinnande och stress, eftersom fysisk träning bidrar till en minskad stressnivå. 

Individers olika förmåga att hantera planering och tid spelar en viktig roll vid 

uppkomsten av stress. När höga krav ställs på individerna skapas ett hot mot deras 

välbefinnande.   

I vår undersökning beskriver respondenterna att struktur och rutiner spelar en viktig roll 

för att motarbeta uppkomsten av stress. De som har sämre planering och struktur 

upplever stress i större utsträckning. När belastningen är stor i samband med studierna 

upplever respondenterna en otrygghet då prestationskrav ställs på dem och detta bidrar 

då till en ökad stressnivå och en sämre hälsa. Våra respondenter beskriver sin 

högskoletid som en stressad tid, då de inte kan släppa tankarna kring skolarbetet på sin 

fritid. Deras träning är en form av avslappning från skolan då tankarna enbart är på 

träningen här och nu. Respondenterna upplever att de genom träning får en bättre hälsa 

och på så vis mår de bättre.   

6. Diskussion   
I undersökningen fann vi att respondenterna upplever relativt mycket stress i samband 

med sina studier. Stressen uppkommer när de känner att deras struktur och planering är i 

obalans. Att inte ha kontroll över situationer i livet, som till exempel uppgifter i skolan, 

upplever respondenterna som jobbigt och det bidrar till en ökad stress i tillvaron. De 

upplever att höga krav och förväntningar på dem bidrar till en ökad stressnivå både i 

samband med studierna och i vardagen. Respondenterna upplever även att struktur och 

planering är en avgörande faktor för att hålla nere stressnivån. Vikten av vanor och 

rutiner under barnets uppväxt i relation till sina omsorgspersoner understryks av 

Giddens. Rutiner och struktur bidrar till att barnet utvecklar förtroende för sina 

omsorgspersoner, vilket blir en identitetsskapande byggsten som ligger till grund för 

strukturskapande i vuxenlivet (Giddens, 1991, s. 50-52). Även Hawker (2011) fann i sin 

undersökning att planering spelar en stor roll vid uppkomst av stress, då individers 

förmåga att hantera stress varierar från individ till individ. Tid har en avgörande roll i 
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individens vardag. Detta kan vi se i vår undersökning då respondenterna upplever 

växande stress när tiden inte räcker till. 

Respondenterna har träning som en viktig vana i vardagen. De har tränat ända sedan 

tidigt i sin uppväxt. Även om skolan tar mycket tid vill de fortsätta med den egna 

träningen. Den fysiska träningen ingår som en betydelsefull byggsten i identiteten hos 

våra respondenter idag och den upprätthåller kontinuiteten med den identitet som de har 

haft under gymnasie- och grundskoletiden (Johansson 1997, s. 71). Enligt Giddens sår 

en människa frön för en kommande utveckling redan under barndomen. Det är viktigt 

för individen att arbeta med sin självbiografi för att bevara en integrerad självkänsla. 

(Giddens, 1991, s. 94-97)  

Genom träning upplevde respondenterna att de rensade tankarna gällande studier och 

andra aktiviteter som är stressande i vardagen. Träningen bidrar även till att 

respondenterna känner sig pigga och får en bättre hälsa, vilket bidrar till en minskad 

stress. Nguyen-Michel et al. (2006) fann i sin undersökning att fysisk aktivitet kan leda 

till att stressupplevelsen minskar hos människan och att stressnivåer sänks med aktivt 

sportutövande. Detta bidrog till ett bättre välbefinnande i respondenternas vardag.  

Samtliga av våra respondenter upplevde att de ville tillhöra gruppen fysiskt aktiva, då 

denna tillhörighet skapar och påverkar deras sociala identitet. Detta överensstämmer 

med Tajfel som menar att människan utvecklar en social identitet i samband med 

sociala situationer och roller. Individen styrs av kunskapen om dess egen sociala grupp. 

Den sociala identiteten formas av vilka känslor av tillhörighet en grupp väcker hos 

individen. Individens identitet byggs upp genom hur den uppfattar sig själv och sin 

tillhörighet till en grupp. När individen tillhör en grupp stärks det egna 

identitetsskapandet. (Augoustinos et al, 2006, s. 203).    

Våra respondenter gav tydliga uttryck för upplevelsen att samhället och omgivningen 

påverkar dem. De upplever att de har press på sig genom att de ständigt ska jämföras 

med vänner och samtidigt leva upp till ideal i samhället, vilket kan bidra med stress. De 

upplevde att de måste ha kontroll över sin kropp, annars kan detta leda till besvär i det 

sociala livet. Johansson (1997) ger utryck för att när människan tränar på gym omges 
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den ständigt av speglar. Dessa speglar sätter kroppen i fokus för uppmärksamheten vare 

sig personen vill det eller inte. Speglarna fungerar som en bekräftelse på den egna 

identiteten. Han menar att många unga människor ger uttryck för missnöje med den 

egna kroppen. Missnöjet handlar inte enbart om utseende, utan även om tveksamhet och 

motsägelsefullhet som genomtränger en individs sökande efter identiteten och det goda 

livet. Även om individer som tränar på gym är medvetna om att de är indragna i en 

kultur som prioriterar utseende, strävar de ändå efter att skapa en idealkropp (Johansson 

1997, s. 70-71). 

Känslan att man delar en verklighet med andra människor kan upplevas som både tryggt 

och otryggt, enligt Giddens (1991). Människan kan inte förvänta sig att samhörigheten 

med andra människor alltid skall vara stabil. Om samhörigheten är otrygg och individen 

samtidigt möter svårigheter i tillvaron väcks tvivel inför självet. Individen måste 

acceptera detta för att kunna gå vidare i livet (Giddens, 1991, s. 58-69). Respondenterna 

trycker på att medier och reklam skapar idealbilder för hur människan ska se ut. 

Beteendet och livsstilen hos en fysisk tränad student kan förstås som en strategi som 

utvecklas för att hantera rädslor och faror som enkelt uppkommer hos individen i det 

senmoderna samhället, där abstrakta system allt mer styr den sociala omgivningen. De 

abstrakta systemen är i ständig förändring och i förhållande till detta ska människan 

ständigt omkonstruera och utforska sitt själv, dvs. koppla ihop den sociala förändringen 

med den personliga. Med dessa omständigheter beskriver Giddens att det abstrakta 

systemet blir en central del för formandet av självet och bevarandet av dess kontinuitet 

(Giddens, 1991, s. 45, 57-58). Våra respondenters träning och strävan efter att förbättra 

sin hälsa och livsstil kan förstås i dessa termer. 

Respondenterna upplever även att träning handlar om att få ett bättre utseende. De 

upplever att de måste framhäva sig själva i dagens samhälle och visa en sund och stark 

kropp (Johansson 1997, s.177).  Enligt Johansson (1997) är kroppen formbar och 

individen formar tillsammans med samhället den egna kroppen.  Han menar att 

människan blir medveten om hur tillfällig och svag hans/hennes identitet är och denna 

formbarhet kan skapa en känsla av osäkerhet i tillvaron. Genom att framhäva sig 

upplever respondenterna att de stärker sitt värde vilket kan bidra till en minskad stress i 
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tillvaron. Giddens ger uttryck för att i det senmoderna samhället uppkommer 

narcissistiska drag vilket utmärks genom att individen alltid vill framhäva sig själv, 

vilket ofta resulterar i en bristande verklighetsuppfattning. Dessa individer relaterar 

yttre händelser till självets behov och önskningar. De individer som lider av 

narcissistiska drag söker alltid efter sin självidentitet (Giddens, 1991, s 202). 

Syftet med denna undersökning var att få en bättre förståelse för hur unga 

högskolestudenter upplever stress samt synsättet på den fysiska träningens betydelse 

som verktyg för stresslindring och samtidigt som en viktig del av identiteten. Detta ville 

vi uppnå genom att tolka våra resultat med utgångspunkt i socialpsykologiska teorier 

om identitetsskapande i ett senmodernt samhälle. Tre stycken teman; stress, fysisk 

träning och självförverkligande utkristalliserades i det empiriska materialet och visade 

att det gemensamma för våra respondenter var att de upplevde stress i samband med 

sina studier och denna stress hanterade de genom sina träningsvanor. Respondenters 

fysiska träning bidrog även till en positiv påverkan på deras identitet.   

6.1 Studiens svagheter och styrkor 
Under denna undersökning har vi fått erfarenheter att ta med i framtiden. Nackdelarna 

med undersökningen är att vi som intervjuare kunde påverka respondenterna genom att 

finnas på plats. Detta betyder att respondenten inte är helt anonym under 

datainsamlingsprocessen till den kvalitativa undersökningen, och detta kan ha påverkat 

svaren. Respondenterna vill ofta framhäva sig själva som den perfekta människan och 

detta kan bidra till att de inte alltid svarar sanningsenligt. En annan nackdel kan vara att 

vi enbart valde högskolestudenter från samma lärosäte där vi själva studerar. Detta kan 

ha gjort att de inte ville framstå som ”dåliga” eller ”sämre” eftersom det kan hända att vi 

träffar varandra igen. Att vi som genomförde studien hade viss kunskap om fenomenet 

kan ha varit en nackdel, då vi kan ha påverkat eller tolkat det respondenterna sade 

utifrån våra förkunskaper utan att vara medvetna om det. Valet av tidigare forskning 

kunde ha varit bättre. Vi kunde ha undersökt om det fanns fler tidigare studier om 

identitetsskapande i samband med stress och fysisk träning. Om vi hade funnit sådana 

undersökningar hade det kunnat förenkla för oss att se om identiteten förändras i 

samband med fysisk träning. I vår undersökning har vi använt oss av många teorier för 
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att få en bättre förståelse för detta fenomen. Vi upplevde att det var svårt att relatera till 

och ha ordning på alla teorierna. I efterhand känner vi att vi kunde avgränsat arbetet mer 

än vad vi gjorde. Vi kunde till exempel enbart inriktat oss på social identitet i ett 

senmodernt samhälle eller undersökt hur den ontologiska tryggheten har format 

individen i dag.        

En styrka med vår undersökning är att vi har fått en bättre förståelse för sambandet 

mellan fysisk träning, identitet och stress. Vi har fått respondenternas upplevelse av att 

de ständigt söker och omkonstruerar sin identitet i dagens samhälle. En annan styrka är 

att undersökningen bygger på intervjuer, som för det mesta gav oss respondenternas 

sanna upplevelse av fenomenet. Många tidigare undersökningar hade gjorts utifrån en 

kvantitativ inriktning vilket ger ett annat slags resultat. Vi har istället fått en mer 

nyanserad bild av fenomenet. Även det faktum att stress och fysisk träning är 

omdiskuterade i dagens samhälle styrker relevansen av vår studie. Vår population 

bestod av högskolestudenter som upplevde stress och samtidigt utövade fysisk träning, 

och det är belagt med forskning att högskolestudenter är särskilt utsatta för stress. 

Många av våra resultat kan relateras till tidigare forskning som har funnit att fysisk 

aktivitet har ett samband med en minskad stress och att träning gör att vi mår bättre och 

blir piggare i vardagen. Vi har i vår undersökning kommit fram till en bättre förståelse 

för detta fenomen genom att vi har analyserat våra respondenters svar utifrån hur de 

skapar sin identitet i ett senmodernt samhälle. Vår undersökning pekar på möjliga 

socialpsykologiska orsaker till varför respondenterna upplever fenomenet som de gör 

och hur de påverkas när de ständigt söker efter sin identitet i dagens samhälle. Studien 

har även funnit köns- och kulturskillnader utifrån respondenternas upplevelser av 

fenomenet.  

Vi hade i denna undersökning inte för avsikt att titta på köns- och kulturskillnader men 

detta är något som vi tycker kan vara intressant i en fortsatt undersökning, eftersom vi 

tydligt kunde se att både kön och kultur kunde spela en stor roll för upplevelsen av detta 

fenomen. Det finns även andra faktorer som påverkar varför studenterna upplever stress 

som till exempel hur deras levnadssätt ser ut, om de röker etc. En framtida 
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undersökning kan titta på dessa faktorer. Man kan även undersöka ämnet i sin helhet, då 

man inte bara inriktar sig på studenter, för att se om det blir någon skillnad i 

upplevelsen av hur fysisk träning kan minska stress hos olika grupper i samhället. Ett 

annat fenomen man kan studera är att enbart titta på hur fysisk träning påverkar en 

individs självförverkligande, med hänsyn tagen till könsskillnaderna samt skillnader 

mellan olika kulturer.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

 Kan du berätta lite om dig själv, vem du är, hur gammal du är och vad du gör i 

din vardag?  

Stress 

 Vad är stress för dig? Hur upplever du den? 

 Hur upplever du stress i samband med dina studier? 

 Vad brukar du göra för att minska din stress? 

Fysisk träning 

 Vad är fysisk träning för dig? 

 Vilken typ av fysisk träning utför du? 

 Tränar du regelbundet? Hur ofta tränar du i veckan?  

 Vad är syftet/ anledningen med din träning? 

 Är det viktigt för dig att skapa rutiner eller någon form av struktur i din vardag? 

Och varför? 

 Upplever du att din identitet blir starkare genom träning?  

Självförverkligande 

 Tycker du det är viktigt att uppnå dina egna förväntningar och mål på dig själv?  

 Upplever du att din omgivning påverkar dina egna förväntningar och mål på dig 

själv?   

 Vad är självförtroende för dig?  

 Upplever du att man måste träna för att uppnå ett bättre självförtroende? 


