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Förord 
 

Fyra och ett halvt år som studerande till lärare i idrott och hälsa ger många intryck. 

Fantastiska föreläsare med kompetens inom många olika områden och intressanta didaktiska 

reflektioner. Vi författare har särskilt intresserat oss för området fysisk aktivitet och hälsa i 

samband med utevistelse. Därför valde vi att undersöka om affekter vid styrketräning 

utomhus. 

Vi har i längsta möjliga mån fördelat arbetet jämnt, då det huvudsakliga skrivarbetet har skett 

tillsammans, med vissa undantag, såsom att Pontus haft det huvudsakliga ansvaret för 

bakgrunden och forskningsläget, medan Håkan främst ansvarat för metoddelen. 

 

Arbetet har varit givande och möjliggjorts genom engagemang från forskningspersonerna 

tillhörande en gymnasieskola i Stockholm samt feedback från våra närmaste vänner och 

familj. 

 

Vi vill rikta ett särskilt tack till Maria Ekblom vid Gymnastik- och Idrottshögskolan för 

professionell och konstruktiv handledning samt inspiration. Avslutningsvis hoppas vi att detta 

forskningsområde kan ges mer utrymme i framtida undersökningar, genomförda av forskare 

såväl som studenter vid högskolor och universitet. 

 

Stockholm 2012-12-17 

Pontus Fabricius och Håkan Hammarberg 
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Abstract 
Purpose 
The aim of the study was to examine the affects perceived by young people aged 18-19 years old after resistance 

training outdoors versus resistance training indoor. The aim of the study was also to examine if the rate of 

perceived exertion was affected by whether the resistance training took place outdoors or indoors. 

 

• What immediate affects are perceived in conjunction with resistance training outdoors and indoors in 

people aged 18-19 years? 

• What immediate affects are perceived after resistance training outdoors compared to equivalent 

resistance training indoor in people aged 18-19 years? 

• What perceived exertion level can be seen in conjunction with resistance training outdoors compared to 

equivalent resistance training indoors in people aged 18-19 years? 

• How does exercise habit correlate with affects and exertion in conjunction with resistance training? 

 

Method 

22 pupils in a secondary school conducted two resistance training sessions, one outdoors and one indoor. A 

questionnaire about their mood and exercise habits was answered before and immediately after the training 

session. Rate of perceived exertion rate was also included in the questionnaire the participants received after the 

workout. To examine the participants’ mood associated with exercise the tool PAAS (Physical Activity Affect 

Scale) was used, which measures the degree of positive affect, negative affect, calmness and fatigue 

experienced. 

 

Results 

Training sessions indoors resulted in an increase in positive affect and reduced negative affect, but an unchanged 

sense of calm and exhaustion as experienced by the pupils. Equivalent workout outdoors tended to contribute to 

an increase in positive affect and fatigue, but without affecting the sense of negative affect and calmness. 

The pupils experienced a stronger positive affect and a smaller degree of negative affect after indoor training 

compared to outdoor training. A tendency that the training was experienced as more strenuous indoor than 

outdoors was noted. The level of positive affect when training outdoors correlated with exercise habit. 

 

Conclusion 

The study suggests that indoor resistance training would be more effective than outdoor resistance training 

regarding improvement of acute mental health, which contradicts some previous research. The results confirms 

previous research showing that training may be perceived as less strenuous outdoors than the equivalent training 

indoor. 

It is difficult to conclude whether a more extensive study would show similar results, since our sample group 

may not reflect a larger population of the same age. 

We suggest that further research on the topic should include a larger and broader sample group, and that it 

should be carried out under more standardized tests, for example, in terms of environmental temperature. 
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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka vilka affekter ungdomar i åldrarna 18-19 år upplevde vid styrketräning 

utomhus respektive inomhus. Studien syftade även till att undersöka om den upplevda ansträngningsgraden 

påverkades av om styrketräningen skedde utomhus eller inomhus. 

 

• Vilka omedelbara affekter ger styrketräning utomhus respektive inomhus hos personer i åldrarna 18-19 

år? 

• Vilka omedelbara affekter upplevs efter styrketräning utomhus jämfört med motsvarande styrketräning 

inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

• Vilken upplevd ansträngningsgrad kan ses i samband med styrketräning utomhus jämfört med 

motsvarande styrketräning inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

• Hur korrelerar träningsvana med affekter och ansträngningsgrad i samband med styrketräning? 

 

Metod 

22 elever i en gymnasieskola genomförde två styrketräningspass, ett utomhus och ett inomhus. Innan 

träningspasset och direkt efter fick de fylla i en enkät med frågor om deras sinnestämning och träningsvana. 

Upplevd ansträngningsgrad var också inkluderat i enkäten som forskningspersonerna fick efter träningspasset. 

För att undersöka forskningspersonernas sinnestämning i samband med träning användes mätverktyget PAAS 

(Physical Activity Affect Scale), vilket mäter grad av upplevd positiv affekt, negativ affekt, lugn och utmattning. 

 

Resultat 

Vid träningssessionerna inomhus upplevde forskningspersonerna en ökad positiv affekt och minskad negativ 

affekt, men oförändrad känsla av lugn och utmattning. Motsvarande träning utomhus tenderade att bidra till en 

ökad positiv affekt och utmattning, men utan att påverka känslan av negativ affekt och lugn. 

Forskningspersonerna upplevde en starkare positiv affekt samt en mindre grad av negativ affekt efter 

inomhusträningen jämfört med utomhusträningen. En tendens att träningen upplevdes mer ansträngande 

inomhus än utomhus noterades. Grad av positiv affekt vid träning utomhus korrelerade med träningsvana.  

 

Slutsats 
Studien talar för att styrketräning inomhus skulle vara effektivare än styrketräning utomhus när det gäller att 

förbättra personers mentala hälsa, vilket talar emot en del tidigare forskning. Resultaten bekräftar dock tidigare 

forskning vilken visar att träning kan upplevas som mindre ansträngande utomhus än motsvarande träning 

inomhus. 

Det är svårt att säga om en mer omfattande undersökning hade visat liknande resultat. Dessutom bör man ha i 

åtanke att vår urvalsgrupp kanske inte speglar en större population i samma ålder. 

Vi föreslår att vidare forskning inom ämnet bör omfatta en större och bredare urvalsgrupp, samt att den bör 

utföras under mer standardiserade tester, avseende exempelvis omgivningens temperatur. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

”Varför inte köra lite muskelträning på väg från affären? Helt gratis och i frisk luft.” Detta 

skriver en reporter från tidningen Expressen i en artikel som handlar om Sveriges första 

utomhusgym i Göteborg. Författaren menar att en av de senaste trenderna inom 

träningsvärlden är utomhusgym.  

Bara sedan 2008 har ett tiotal nya utomhusgym byggts i Stockholm, menar en av ansvariga i 

Stockholms stads idrottsförvaltning. Inspirationen kommer delvis från Kina med sina många 

utomhusgym, vilka fick en del uppmärksamhet i OS i Peking 2008. 

För cirka 15 år sedan byggdes enklare träställningar för stocklyft på några olika platser i 

Stockholm. Stockarna kunde användas likt fria vikter i ett gym. Idrottsförvaltningen, som har 

byggt de flesta av Stockholms utomhusgym, såg så småningom möjligheten att utveckla 

stockarna till fasta maskinredskap i trä. Anläggningarna har placerats mer eller mindre i 

naturmiljö, i anslutning till motionsspår eller idrottsplatser där många människor tillbringar 

fritid eller passerar. Vilka och hur många som använder utomhusgymmen finns det i dagsläget 

ingen statistik på, menar ansvarig över utomhusgymmen på idrottsförvaltningen.  

Återkoppling från olika håll har dock varit positiv, bland annat den från referensgrupper och 

från instruktörer som jobbar med anläggningarna. Politikerna vill nu att idrottsförvaltningen 

bygger två nya utomhusgym per år. Uppdraget från politikerna är tydligt; ”Att uppmuntra 

människor till fysisk aktivitet”.1  

I dagsläget råder det inget tvivel om att fysisk aktivitet är bra för människor i alla åldrar. 

(Warburton, Nicol & Bredin 2006, s. 807) 

Johan Faskunger skriver i en rapport från Statens Folkhälsoinstitut att “Kombinationen av 

fysisk aktivitet och naturupplevelser har stor potential för förebyggande och behandlade 

arbete när det gäller att främja mental hälsa.” Parker och grönområden i tätortsmiljöer har en 

framträdande roll i det här arbetet. (Statens Folkhälsoinstitut 2006, s. 8) 

Forskning visar att miljöer i närheten av hemmet som främjar fysisk aktivitet har betydelse för 

barn ungdomars hälsa. (Slater, Ewing, Powell, Chaloupka, Johnston & Malley 2010, s. 5) 

Precis som inom ramen för folkhälsan kan man utläsa ambitioner gällande uppmuntran av 

fysisk aktivitet formulerade i läroplanen för gymnasieskolan, vilket uttrycks som följande: 

                                                
1 Informant, intervju den 22 augusti 2012 



 

 

7 

“Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att 

använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.” 

(Skolverket 2011, s. 83) 

Att utnyttjande av utomhusgymmen är gratis skapar möjligheter för skolor eftersom 

undervisning enligt skollagen ska vara kostnadsfri för eleverna. (Skollagen, SFS 2010:800) 

Denna studie vill bidra till kunskapsläget kring dessa utomhusanläggningars eventuella 

användbarhet för ungdomars mentala hälsa. Ett utrönande skulle kunna ge en anvisning till 

om det är lämpligt att genomföra styrketräning utomhus i ämnet idrott och hälsa på 

gymnasiet.  

 

Att byggda fysiska miljöer i närheten av skolan påverkar elevernas grad av fysisk aktivitet är 

sedan tidigare känt (Haug, Torsheim, Sallis & Samdal 2010, s. 252). Finns det anledning att 

introducera skolelever för dessa utomhusanläggningar i avseende på deras psykiska hälsa? 

 

1.2 Forskningsläge 

Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för en rad olika kroniska 

sjukdomar samt risken för tidig död. Positiva effekter både vid primärprevention och också 

sekundärprevention har observerats. Det har visat sig förekomma ett linjärt samband mellan 

fysisk aktivitet och hälsa. De största hälsovinsterna med fysisk aktivitet har setts hos personer 

som är minst fysiskt aktiva. (Warburton et al. 2006, s. 807) 

Det har också framkommit att styrketräning som träningsform kan förbättra den 

kardiovaskulära hälsan. Effekter som minskat blodtryck, minskat LDL-kolesterol samt ökat 

HDL-kolesterol har observerats. Styrketräning har även setts motverka benskörhet, genom en 

ökad bentäthet. (Kraemer, Ratamess & French 2002, s. 169) 

Även andra fysiologiska effekter som ökad grad av dopamin i hjärnan har visats uppstå efter 

träning hos både vältränade och otränade män. (Bothe, Zschucke, Dimeo, Heinz, Wüstenberg 

& Ströhle 2012, s. 2260) 

 

En studie publicerad 1999 har undersökt affekt vid träning hos en grupp äldre personer. De 

fick styrketräna hemma under en 6-månadsperiod med rådgivning och uppföljning per telefon 

i genomsnitt 7-8 gånger totalt. Det kunde inte ses någon signifikant skillnad i avseende på 

POMS, Profile Mood of States (mäter grad av nedstämdhet, ångest, ilska, förvirring, livskraft 
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och utmattning). Forskarna diskuterar dock självkritiskt om styrketräning som träningsform 

kan ha påverkat resultatet, då tidigare forskning har använt POMS i samband med aerob 

träning. (Jette, Lachman, Giorgetti, Assmann, Harris, Levenson, Wernick & Krebs 1999, s. 

66) 

En grekisk interventionsstudie gjordes under en 12-veckorsperiod, med kvinnor mellan 60 

och 75 år i syfte att undersöka om träning kunde ha något samband med sinnestämning. 

Samband mellan ökad positiv affekt och träning kunde tydas hos de grupper som tränade två 

eller tre gånger i veckan, dock inte hos de som endast tränade en gång i veckan eller ingen 

gång alls. En positiv förändring av affekten observerades då försökspersonerna kände ett ökat 

positivt engagemang, en ökad känsla av förnyelse samt ett ökat lugn. (Matsouka, Kabitsis, & 

Harahousou 2005, s. 714) 

Liknande omedelbara affekter av konditionsträning har setts hos en grupp studerande på 

universitetsnivå. Eleverna klassades och jämfördes avseende träningsvana. Resultaten visade 

en konstant ökning i positiv affekt hos de elever som hade träningsvana. Hos de elever som 

inte hade tidigare regelbundenhet i sin träning kunde man se en initial ökning i positiv affekt 

innan testet, för att sedan notera en rejäl minskning direkt efter sessionen. Efter ytterligare 15 

minuter såg man hos dessa elever en uppgång av sinnesstämning till ursprungsnivå. Studien 

belyser därmed att timing i mätningarna och personers träningsvana kan påverka utfallet. Med 

positiv affekt menas i denna studie upplevelse av positivt engagemang, känsla av förnyelse, 

grad av lugn samt trötthet. (Hallgren, Moss & Gastin 2010, s. 634) 

En studie gjord på en grupp kvinnor med stillasittande livsstil undersökte den mentala känslan 

av utmattning samt känslan av livskraft vid styrketräning och dess akuta effekter. Detta 

skedde med hjälp av mätmetoden POMS. Vid medelhög och hög belastning kunde man inte 

se någon påverkan av styrketräningen på känslan av utmattning. Däremot upplevde 

försökspersonerna en ökad känsla av livskraft vid medelhög och hög belastning av 

styrketräning under och direkt efter en träningssession. (Herring & O'Connor 2009, s. 706) 

Samma mätverktyg användes i en studie där upplevda akuta effekter av aerob träning på cykel 

vid en submaximal belastning mättes. Resultatet visade tio minuters motion på en belastning 

motsvarande 60 % av VO2-max kunde påverka humöret positivt hos en grupp av personer 

mellan 20-26 år. (Hansen, Stevens & Coast 2001, s. 270) 

 

En kritisk vetenskaplig granskning genomfördes 2011 av studier som behandlat psykiskt 

välbefinnande samt hälsorelaterad livskvalité kopplat till inomhusträning jämfört med 
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utomhusträning. Många studier visade att fysisk aktivitet utomhus jämfört med träning 

inomhus till större grad var förknippat med ökat positivt engagemang, ökad upplevd livskraft, 

sänkt anspänning, sänkt grad av förvirring, mindre ilska och mindre nedstämdhet. Dock var 

känslan av lugn mer kopplad till inomhusträning (Thompson Coon, Boddy, Stein, Whear, 

Barton & Depledge 2011, s. 1771). Förutom positiv sinnestämning kan också självförtroendet 

förbättras av fysiskt aktivitet som genomförs utomhus. Detta oavsett duration, intensitet och 

plats för aktiviteten. Vilken ålder och hälsostatus man har spelar inte heller någon roll för den 

stärkande effekten av självförtroendet. (Barton & Pretty 2010, s. 3952) 

Förutom mentala effekter har även fysiologiska effekter visat sig bli förstärkta om träningen 

sker i en trivsam utomhusmiljö, antingen i landsbygd eller stadsmiljö. Man lät 

försökspersoner springa på löpband inomhus under exponering av fyra olika utomhusmiljöer 

med hjälp av en projektor. Kategorierna som visades på projektorn var ”trivsam landsbygd”, 

”mindre trivsam landsbygd”, ”trivsam stadsmiljö” samt ”mindre trivsam stadsmiljö”. Fysisk 

aktivitet uteslutande visade effekter som minskat blodtryck, ökad självkänsla och förbättrat 

humör i form av ökad livskraft, sänkt grad av förvirring samt sänkt anspänning och ångest. 

Båda kategorierna ”trivsam landsbygd” och ”trivsam stadsmiljö” gav en signifikant högre 

självkänsla jämfört med enbart träning. (Pretty, Sellens & Griffin 2005, s. 334) 

En enkätstudie gjord på 319 medlemmar på ett träningscenter i Zurich visade att 

utomhusträning leder till större mental återhämtning och avslappning än motsvarande 

inomhusträning (Hug, Hartig, Hansmann, Seeland & Hornung 2009, s. 978).  

Man har sett att promenader utomhus i högre grad stimulerat till fortsatt lust att promenera i 

framtiden, än vad motsvarande promenader inomhus har gjort. Bl.a. amerikanska studier 

visade att utomhuspromenader var kopplat till glädje om de sker i naturområden (Focht 2009 

s. 617; McCormack & Shiell 2011, s. 8). En annan studie pekade på att äldre människor som 

var fysiskt aktiva utomhus oftare avsatte tid för fysisk aktivitet än de som var fysiskt aktiva 

inomhus. De skattade även sin egen hälsa, men inget verkade tyda på att själva omgivningen 

spelade någon roll för den upplevda hälsan (Kerr, Sallis, Saelens, Cain, Conway & King 

2012, s. 6). 

 

Tidigare forskning har visat att upplevd ansträngningsgrad vid konditionsträning kan skilja 

sig åt beroende på om arbetet sker utomhus eller inomhus. En grupp bestående av 11 manliga 

försökspersoner i åldrarna 33 till 65 år fick löpa inomhus på löpband respektive utomhus på 

en löparbana. De uppmanades att löpa på en given intensitet med hjälp av Borgskalan (se 2.4 
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Borg RPE). Man analyserade deras arbete genom att mäta löphastighet, hjärtfrekvens samt 

laktatnivåer i blodet. Resultaten visade att personerna arbetade på en högre intensitet vid 

löpning utomhus jämfört med inomhus, trots att de var uppmanade att anstränga sig lika 

mycket i båda omgivningarna. (Ceci & Hassmén 1991, s. 737) 

 

1.2.1 Sammanfattning forskningsläge 

Att fysisk aktivitet i olika former är positivt för både den mentala och fysiska hälsan är 

forskningen överens om (Warburton et al. 2006, s. 807; Kraemer et al. 2002, s. 169; Matsouka 

et al. 2005, s. 714; Hallgren et al. s. 634; Herring & O'Connor 2009, s. 706; Hansen, Stevens 

& Coast 2001, s. 270). 

Både fysiska och mentala effekter har visat sig potentiellt förstärkta av utomhusmiljö 

(Thompson Coon et al. 2011, s. 1771; Pretty, Sellens & Griffin 2005, s. 334; Hug et al. 2009, 

s. 978). Tidigare träningsvana kan också spela roll för hur positiv upplevelse av 

konditionsträning blir (Hallgren et al. 2010, s. 634). Hur ansträngande konditionsträning i 

form av löpning upplevs kan också bero på om träningen sker utomhus eller inomhus. (Ceci 

& Hassmén 1991, s. 737) 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i åldrarna 18-19 år upplevde affekt vid 

styrketräning utomhus respektive inomhus. Studien syftade även till att undersöka om den 

upplevda ansträngningsgraden påverkades av om styrketräningen skedde utomhus eller 

inomhus. 
 

• Vilka omedelbara affekter ger styrketräning utomhus respektive inomhus hos personer 

i åldrarna 18-19 år? 

• Vilka omedelbara affekter upplevs efter styrketräning utomhus jämfört med 

motsvarande styrketräning inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

• Vilken upplevd ansträngningsgrad kan ses i samband med styrketräning utomhus 

jämfört med motsvarande styrketräning inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

• Hur korrelerar träningsvana med affekter och ansträngningsgrad i samband med 

styrketräning? 

 

1.5 Hypotes 

Forskningspersonerna kommer uppleva att styrketräning ger positiv affekt. Dessa affekter 

kommer bli förstärka av att träningen sker utomhus jämfört med inomhus. Dessutom kommer 

de uppleva att det är mindre ansträngande att träna utomhus än inomhus. 
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2 Metod 

2.1 Urval 
22 deltagare medverkade i studien, 14 kvinnor och 8 män. Samtliga var födda år 1994 och 

studerade på gymnasiet. Samtliga benämns härefter forskningspersonerna. Dessa läste kursen 

träningslära på 50 gymnasiepoäng vid en gymnasieskola i Stockholm.  

Av tidsskäl och praktisk genomförbarhet genomfördes ett bekvämlighetsurval. Det finns 

uppenbara risker med bekvämlighetsurval då studiens resultat och slutsatser inte blir 

generaliserbara för en hel population (Hassmén & Hassmén 2008, s. 94). Vi tror dock inte att 

denna studie påverkas alltför mycket av detta då studien består av parad data.  

Vidare ville vi helst använda oss av skolelever för att studien skulle kunna ha relevans för vår 

kommande profession som lärare i idrott och hälsa. Det är dock diskutabelt om eleverna i vår 

urvalsgrupp, som går i en idrottsprofilerad klass, är representativa för alla 18-19 åringar i 

Sverige. 

 

2.2 Procedur 

Två träningspass genomfördes med forskningspersonerna. Det ena träningspasset skedde på 

ett traditionellt gym inomhus bestående främst av maskiner, och det andra på ett utomhusgym 

i närheten av Stockholm. Inomhusgymmet var beläget i elevernas skola, medan 

utomhusgymmet låg cirka tio minuter bort med buss. Deltagarna åkte således buss till 

utomhusgymmet för att undvika fysisk utmattning innan testet. 

Deltagarna blev informerade om studien och dess syfte vid ett möte en vecka innan det första 

träningstillfället. På mötet lyftes frivillighet att delta i studien, att alla deltagare skulle 

behandlas anonymt samt att insamlad data endast skulle användas till denna studie. De blev 

också uppmanade att hålla sig till vissa åtgärder för att förbereda sig på samma sätt inför de 

båda testtillfällena, se bilaga 4. För att stärka validiteten för enkätundersökningen fick 

forskningspersonerna även en kortare introduktion till mätverktygen PAAS och Borg RPE 

vilket beskrivs mer ingående under rubriken 2.3 och 2.4.  

 

Träningstillfällena skedde med en veckas mellanrum för att möjliggöra en god återhämtning.  

Sessionerna utformades för att de skulle involvera alla större muskelgrupper. De båda passen 

standardiserades i form av upplägg gällande uppvärmning, tränade muskelgrupper, belastning, 

övningarnas ordningsföljd, intensitet samt duration. Vissa variationer förekom då maskinerna 
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och redskapen skiljde sig något mellan gymmet inomhus och utomhus, se bilaga 6. Vid varje 

övning arbetade forskningspersonerna i 45 sekunder, varpå de vilade i 15 sekunder. Antalet 

repetitioner berodde på deltagarens muskulära uthållighet. Två set á sju övningar 

genomfördes av varje forskningsperson.  

 

Vid samtliga träningstillfällen mättes temperatur, vilket vi trodde skulle kunna vara en 

påverkansfaktor då det tidigare visats att temperatur kan påverka fysisk prestation (Lindberg, 

Malm, Hammarström, Oksa & Tonkonogi 2012, s. 31). 

 

Deltagarna utgjorde sin egen kontrollgrupp eftersom de provade att träna i båda miljöerna. 

Gruppen delades av i två lika stora delar som fick prova de olika träningsmiljöerna i olika 

ordning. Den ena grupphalvan hade sitt första träningspass inomhus, och den andra utomhus. 

Således blev studien av cross-over-karaktär. Träningssessionerna genomfördes samtidigt då 

det var en förutsättning för deltagarnas medverkan, vilket gjorde att grupperna hade olika 

testledare. Den ena testledaren ledde grupperna inomhus vid båda testtillfällena, medan den 

andra ledde grupperna utomhus. Detta ställde höga krav på oss som testledare i form av 

standardisering av instruktioner, eventuella motiverande tillrop och tidshållning, se bilaga 5. 

För att stärka reliabiliteten genomförde vi själva ett övningsträningspass vid de båda 

faciliteterna där vi kontrollerade tidsåtgång, instruktioner och belastningar för de olika 

övningarna. 

 

Innan varje genomfört träningstillfälle fick deltagarna fylla i en kortare enkät om sitt mentala 

tillstånd baserat på mätverktyget PAAS (se 2.3). Efter träningspasset fick de fylla i en likadan 

enkät samt skatta sin ansträngningsgrad med hjälp av Borg RPE (se 2.4). Enkäten innehöll 

även en fråga om forskningspersonens träningsvana vilken hämtades från FHI:s 

folkhälsoenkät, se bilaga 2. 

 

2.3 PAAS - Physical activity affect scale 

1993 konstruerade Gauvin & Rejeski The exercise induced feeling inventory i syfte att kunna 

mäta idrottares upplevelse och mentala tillstånd i samband med träning. Testet, som 

genomförs genom enkät, består av tolv frågor där respondenten skattar sitt tillstånd med hjälp 

av en Likert-skala. Frågorna kan sedan med hjälp av en “scoring key” kategoriseras i 
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områdena positivt engagemang, känsla av förnyelse, lugn och fysisk utmattning. Dessa 

tillsammans utgjorde ett första försök till att utveckla en skala för att bedöma de omedelbara 

mentala effekterna av fysisk aktivitet (Gauvin & Rejeski 1993, s. 403). Även om skalan har 

använts i senare forskning har den kritiserats för att visa på för stor varians när man jämför 

olika demografiska grupper med varandra. Vissa kritiker ifrågasätter därför verktygets 

validitet (Lox, Jackson, Tuholski, Wasley & Treasure 2000, s.84). Lox et al. föreslog istället 

en modifierad skala där områdena positiv affekt, negativ affekt, lugn och utmattning används. 

Dessa fyra områden bestäms var för sig av tre frågor som skattas i en likert-skala med fem 

steg. Detta verktyg kallas PAAS (Physical activity affect scale) (Lox et al. 2000, s. 85). Även 

denna skala har fått viss kritik för tveksam invarians vid jämförelse av olika demografiska 

grupper, dock är även detta verktyg mer reliabelt vid användning på en och samma grupp. 

(Carpenter, Bryan, Tompkins, Schmiege, & Nilsson 2010, s. 12)  

PAAS användes som mätverktyg för vår undersökning.  

Likert-skalan i PAAS anpassades till fyra steg istället för de ursprungliga fem eftersom vi 

ville få våra forskningspersoner att ta ställning till alla frågor. Vi såg en risk i att 

forskningspersonerna skulle välja det mittersta alternativet omotiverat ofta om det fanns ett 

sådant. 

Vi översatte de tolv ord som ingår i PAAS till svenska, då forskningspersonernas kompetens i 

engelska var okänd för oss. Därefter lät vi några studentkollegor med god engelskspråkig 

kompetens kontrollöversätta orden tillbaka till originalspråket engelska för att säkerställa 

validiteten efter språkändringen. Översättningen visade sig vara tillförlitlig, med endast ett par 

synonymer undantaget. Exempel på ord som ingår i PAAS är entusiastisk, utmattad, fridfull 

och avskräckt. Se bilaga 2 för PAAS i sin helhet. 

I slutet på samma enkät ingick även en fråga om forskningspersonernas nuvarande 

träningsgrad och kön.  

 

2.4 Borg RPE 

Den så kallade ”Borgskalan” eller Borg RPE (Rating of percieved exertion), introducerad av 

Gunnar Borg, har traditionellt använts för att självskatta sin ansträngningsgrad. Oftast 

används den i samband med fysisk aktivitet av aerob karaktär, men är även tillämpbar vid 

styrketräning med hög intensitet. (Singh, Foster, Tod & McGuigan 2007, s. 43; Pierce, 

Rozenekz & Stone 1993, s. 213; Buckley & Borg 2011, s. 690) Av praktiska skäl kunde vi ej 
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låta deltagarna skatta sin ansträngningsgrad under passet men lät dem istället göra det 

retrospektivt, 10 minuter efter avslutad träning. Denna procedur har visat sig vara en reliabel 

metod för att mäta för passets totala intensitet, både för aerob träning och för styrketräning 

(Day, McGuigan, Brice, & Foster 2004, s. 355; Singh et al. 2007 s. 43). 

Skalan finns huvudsakligen i två versioner. En med tio steg, från ett till tio, och en med 

femton steg, från sex till 20 som har ett samband med pulsnivå. Vi valde att använda oss av 

Borg RPE 6-20 då vi har vana av att använda den sedan tidigare samt att den använts i Ceci 

och Hassméns studie, vilket rimligen höjer testets reliabilitet. (Ceci & Hassmén 1991, s. 737) 

Att använda Borg-skalan kräver en noggrannhet i instruktionerna till användaren eftersom det 

rör som om skattning och tolkningar. Denna noggrannhet är av stor vikt för en lyckad validitet 

(Borg 1994, s. 4). Instruktionen till forskningspersonerna löd som följande: “Efter 

träningspasset vill vi att du ska uppskatta din upplevelse av ansträngning, det vill säga hur 

tungt och påfrestande det var eller hur trött du kände dig. Upplevelsen av ansträngning känns i 

dina muskler, och i bröstet i form av andfåddhet och eventuell värk. Vi vill att du skall 

använda den här skattningsskalan, från 6 till 20, där 6 betyder ”Ingen ansträngning alls” och 

20 betyder ”Maximal ansträngning”. Se bilaga 3. 

Dessa instruktioner används normalt av Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) 

vid Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Vi har varit noggranna med att förklara de 

olika ansträngningsgraderna för forskningspersonerna, i synnerhet eftersom det kan tänkas att 

flera deltagare aldrig upplevt nivå 20 som motsvarar total utmattning. 

 

2.5 Dataanalys 

Först sattes de olika underkategorierna ihop summativt till de fyra kategorierna Positiv affekt, 

negativt affekt, lugn och utmattning. Varje kategori fick en score från 3 till 12, eftersom varje 

kategori hade tre stycken underkategorier som kunde värderas i grad av 1-4, där 1 motsvarade 

”Känner mig inte alls” och 4 motsvarade ”Känner mig helt och hållet”. Se bilaga 2. 

Underkategorierna entusiastiskt, energisk och optimistisk föll under kategorin Positiv affekt. 

Hängig, eländig och avskräckt var underkategorier som utgjorde Negativ affekt. Lugn, fridfull 

och avslappnad utgjorde kategorin Lugn, medan kategorin Utmattning utgjordes av 

underkategorierna utmattad, trött och utsliten. Detta gjordes för att reproducera tidigare metod 

med mätverktyget, som i sin tur ger en låg invarians då det används korrekt (Carpenter et al. 

2000, s. 12). Resultaten analyserades sedan i IBM Statistics 20.0 (SPSS v. 20.0) där ett så 
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kallat Wilcoxon matched test mätte deltagarnas fyra testresultat mot varandra för att utröna 

om eventuella skilllnader var statiskiskt signifikanta. En signifikant skillnad godtogs om p-

värdet var <0,05. Ett värde där 0,05<p<0,1 definieras som en “tendens”. Om inte annat anges 

är värdena i resultatdelen median (min-max). Även mätvärdena i Borg RPE behandlades med 

Wilcoxon matched test. 

 

3 Resultat 

3.1 Vilka omedelbara affekter ger styrketräning utomhus respektive 
inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

Vid träningen inomhus upplevde forskningspersonerna en ökad känsla av positiv affekt och 

minskad känsla av negativ affekt. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas gällande lugn och 

utmattning före jämfört med efter träningspasset. 

 

Tabell 1. Styrketräningens påverkan på affekter inomhus 

 
* P-värde<0,05 är statistiskt signifikant 

 

Vid utomhusträningen sågs ingen större skillnad avseende något av de fyra känslotillstånden 

positiv affekt, negativ affekt, lugn och utmattning. Dock noterades en tendens att den positiva 

affekten samt graden av utmattning ökade med träningspasset. 

 

 

 

 

 

Känsla Inomhus - Medianvärde innan 

träning 

Inomhus - Medianvärde efter träning Wilcoxon 

Test* 

Positiv Affekt 7,0 (3,0-11,0) 8,0 (3,0-12,0) p = 0,019 

Negativ Affekt 5,0 (3,0-7,0) 3,0 (3,0-6,0) p = 0,001 

Lugn 8,5 (5,0-12,0) 9,0 (6,0-12,0) p = 0,579 

Utmattning 6,0 (4,0-11,0) 7,0 (5,0-11,0) p = 0,215 
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Tabell 2. Styrketräningens påverkan på affekter utomhus 

 
* P-värde<0,05 är statistiskt signifikant 

 

3.2 Vilka omedelbara affekter kan ses efter styrketräning utomhus 
jämfört med motsvarande styrketräning inomhus hos personer i 
åldrarna 18-19 år? 

Vi kunde se att forskningspersonerna upplevde en starkare positiv affekt efter träningen 

inomhus jämfört med utomhus. De upplevde också en mindre stark negativ affekt vid 

inomhusträningen än vid utomhusträningen. Det gick inte att se någon signifikant skillnad 

avseende lugn och utmattning hos forskningspersonerna. 

 

Tabell 3. Affekter efter träningspass inomhus respektive utomhus 

 
* P-värde<0,05 är statistiskt signifikant 

 

Känsla Utomhus - Medianvärde innan 

träning 

Utomhus - Medianvärde efter 

träning 

Wilcoxon 

Test* 

Positiv Affekt 6,0 (3,0-11,0) 7,0 (3,0-8,0) p = 0,059 

Negativ Affekt 5,0 (3,0-12,0) 5,0 (3,0-9,0) p = 0,121 

Lugn 6,5 (3,0-12,0) 7,5 (4,0-12,0) p = 0,192 

Utmattning 6,0 (3,0-12,0) 7,0 (4,0-11,0) p = 0,065 

Känsla Inomhus – Medianvärde Utomhus – Medianvärde Wilcoxon Test* 

Positiv Affekt 8,0 (3,0-12,0) 7,0 (3,0-8,0) p = 0,003 

Negativ Affekt 3,0 (3,0-6,0) 5,0 (3,0-9,0) p = 0,004 

Lugn 9,0 (6,0-12,0) 7,5 (4,0-12,0) p = 0,134 

Utmattning 7,0 (5,0-11,0) 7,0 (4,0-11,0) p = 0,595 
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3.3 Vilken upplevd ansträngningsgrad kan ses i samband med 
styrketräning utomhus jämfört med motsvarande styrketräning 
inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

Försökspersonerna tenderade att uppleva styrketräningen som mer ansträngande inomhus än 

utomhus. Försöksgruppens medianvärde för skattning av ansträngningsgrad vid 

utomhusträningen var 13,5, vilket ungefär motsvarar en ansträngning som känns “något 

ansträngande”. Ansträngningen vid inomhusträningen var större med ett medianvärde på 14,5 

vilket ungefär motsvarar en känsla av att passet var “ansträngande”. Se bilaga 3. 

 

Tabell 4. Skillnad i upplevd ansträngningsgrad utomhus och inomhus 

 
* Gunnar Borg, likertskala 6-20 (1994) 

* P-värde<0,05 är statistiskt signifikant 

 

3.4 Hur korrelerar faktorn träningsvana med affekt och 
ansträngningsgrad i samband med styrketräning? 

Ett visst samband kunde ses mellan forskningspersonernas träningsvana och den positiva 

affekten efter träningspasset utomhus. 

 

Tabell 5. Korrelation mellan träningsvana och affekter samt korrelation mellan träningsvana 

och skattad ansträngningsgrad 

 Positiv 

affekt efter 

träning 

(utomhus) 

Positiv 

affekt efter 

träning 

(inomhus) 

Negativ 

affekt efter 

träning 

(utomhus) 

Negativ 

affekt efter 

träning 

(inomhus) 

Skattad 

ansträngning 

efter träning 

(utomhus) 

Skattad 

ansträngning 

efter träning 

(inomhus) 

Träningsvana r = 0.447 

(p = 0.037*) 

r = 0.028 

(p = 0.903) 

r = 0.147 

(p = 0.513) 

r = 0.306 

(p = 1.66) 

r = -0.202 

(p = 0.366) 

r = -0.304 

(p = 0.169) 
 

* r = Korrelationskoefficient (Spearmans rho)  

* P-värde<0,05 är statistiskt signifikant 

Borgskalan* Utomhus Inomhus Wilcoxon Test* 

Upplevd ansträngning (6-20) 13,5 (6,0-17,0) 14,5 (9,0-18,0) p = 0,058 
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3.5 Sammanfattning resultat 

Vid träningssessionerna inomhus sågs det att forskningspersonerna upplevde en ökad positiv 

affekt samt minskad negativ affekt, men oförändrad känsla av lugn och utmattning. Vid 

motsvarande träning utomhus sågs en tendens att träningen bidrog till en ökad positiv affekt 

och utmattning, men utan att påverka känslan av negativ affekt och lugn. 

Forskningspersonerna upplevde en starkare positiv affekt samt en mindre grad av negativ 

affekt efter inomhusträningen jämfört med efter utomhusträningen. En tendens att träningen 

upplevdes mer ansträngande inomhus än utomhus noterades. Positiv affekt vid träning 

utomhus korrelerade till viss del med träningsvana. 

 

4. Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i åldrarna 18-19 år upplevde affekt vid 

styrketräning utomhus respektive inomhus. Studien syftade även till att undersöka om den 

upplevda ansträngningsgraden påverkades av om styrketräningen skedde utomhus eller 

inomhus, samt om träningsvana spelar roll för hur man upplever träningen. 

 

4.1 Förbättras humöret av styrketräning? 

En del av denna studie syftade till att undersöka eventuella skillnader mellan 

styrketräningsutövares affekt innan respektive efter träning. Våra forskningspersoner visade 

en positiv affekt av styrketräning inomhus och tenderade även att göra det utomhus. Även den 

negativa affekten minskade inomhus samt hade en svag tendens att göra det utomhus. Liksom 

Hallgrens studie visade våra resultat av styrketräning utomhus har störst akut mental påverkan 

hos personer som har en relativ hög träningsvana (Hallgren et al. 2010, s. 632). Den positiva 

affekten vid träningen utomhus hade ett signifikant samband med en hög träningsvana. Annan 

tidigare forskning har visat att äldre personer som tränar regelbundet kan få en ökad mental 

hälsa av fysisk aktivitet, medan de som inte tränar regelbundet inte påverkas av fysisk 

aktivitet avseende den mentala hälsan (Matsouka et al. 2005, s. 713). Samtidigt pekar viss 

forskning på att inga förbättringar av psykologiska värden, inom ramen för POMS, kan ses 

efter en tids styrketräning hos äldre, vilket skulle kunna kontradiktera även denna studies 

resultat (Jette et al. 1999, s. 71). Man kan dock reflektera över om av det finns andra 
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påverkansfaktorer för äldre som inte finns för vår urvalsgrupp. Den fysiologiska aspekten av 

träning bör hänga ihop med den mentala eftersom träning bland annat ger upphov till 

substanser i hjärnan som påverkan humöret, exempelvis dopamin (Bothe et al. 2012, s. 2260)  

När det gäller fysiologisk hälsa, som exempelvis koppling till kroniska sjukdomar har man 

dock observerat, till motsatt från den mentala hälsan, att de största hälsovinsterna finns hos 

personer som inte har en hög träningsvana. Dock görs hälsovinster oavsett träningsvana. 

(Warburton 2006, s. 807) 

Liksom Herring och O'Connor (2009, s. 706), framkom att styrketräning inte hade någon 

starkare effekt gällande känsla av utmattning. Vår studie visade också att styrketräning bidrog 

till en ökad upplevelse av positivt engagemang. Detta låg i linje med Herring och O'Connors 

forskning som visade att försökspersonerna upplevde en ökad känsla av livskraft vid 

medelhög och hög belastning av styrketräning, under och direkt efter en träningssession. 

Även Hansen, Stevens & Coast (2001, s. 270) noterade i sin studie en ökning av livskraft hos 

forskningspersonerna vid konditionsträning. Träningen i Hansens studie påverkade också 

humöret positivt. De såg en tendens att personers negativa sinnesstämning minskade avseende 

nedstämdhet, ångest och ilska. Även forskningspersonerna i vår studie upplevde minskade 

negativa affekter samt ökade positiva affekter av styrketräning. 

 

4.2 Forskningspersonernas affekt efter styrketräning utomhus 
jämfört med motsvarande styrketräning inomhus 

Hypotesen var att forskningspersonerna skulle uppleva att styrketräning gav positiva effekter 

avseende upplevda omedelbara mentala affekter samt att dessa skulle bli förstärka av att 

träningen skedde utomhus jämfört med inomhus. Tvärt emot vår hypotes konstaterades att 

styrketräning inomhus medförde en starkare positiv affekt samt svagare negativ affekt jämfört 

med styrketräning utomhus. Det är av relevans att fråga sig varför utfallet är sådant. Detta 

diskuteras vidare i avsnitt 4.4 Metoddiskussion. 

Flera studier har snarare legat i linje med vår hypotes; att fysisk aktivitet i form av 

utomhusträning bidragit till ökade positiva affekter och minskade negativa affekter jämfört 

med inomhusträning (Thompson Coon et al. 2011, s. 1771; Barton & Pretty 2010, s. 3952). 

Både löpning och promenader är former av fysisk aktivitet där tidigare forskning visat att 

humöret kan förbättras till större grad om träningen sker i trivsamma utomhusmiljöer. (Pretty 

et al. 2005, s. 334; Focht 2009, s. 617) 
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Även om vår studies resultat delvis pekar i motsatt riktning i förhållande till tidigare forskning 

finns studier som visar att utomhusmiljö inte har någon betydelse för den upplevda hälsan 

(Kerr et al. 2012, s. 6). Det visade sig att tidigare vana av träning tenderar att ha påverkat 

forskningspersonernas affekt vid styrketräning utomhus, vilket även Hallgren et al. visat i sin 

forskning. (Hallgren et al., s. 634) 

 

4.3 Upplevd ansträngningsgrad efter styrketräning utomhus och 
inomhus 

Ett resultat som gick i linje med vår hypotes var att forskningspersonerna upplevde 

inomhusträningen som mer ansträngande än utomhusträningen. Detta kan kopplas till Ceci & 

Hassméns resultat som visade att konditionsträning utomhus kunde utföras på en högre 

intensitet än motsvarande konditionsträning inomhus, trots samma uppskattade 

ansträngningsgrad (Cesi & Hassmén 1991, s. 737). Ur ett hälsoperspektiv kan detta resultat 

ses som positivt då en högre intensitet generellt ger en bättre träningseffekt vilket i sin tur ger 

större hälsovinster för utövaren.  

Man kan reflektera över om deltagarans vana av att träna styrketräning inomhus respektive 

utomhus kan ha påverkat resultatet. Då utomhusgymmen är relativt nya förefaller det rimligt 

att forskningspersonerna inte hade så mycket erfarenhet av styrketräning utomhus i 

förhållande till styrketräning inomhus. 

En tänkbar faktor som kan tänkas ha påverkat utfallet är även själva testutförandets 

standardisering vilket diskuteras vidare i avsnitt 4.4 Metoddiskussion. 

I denna studie kontrollerade inte skillnader i forskningspersonernas utförda arbetsintensitet 

mellan träningstillfällena inomhus respektive utomhus. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Trots försök att standardisera de olika försökstillfällena så mycket som möjligt går validiteten 

i undersökningen att ifrågasätta. Genom likartade träningsupplägg, samma instruktioner, 

liknande övningar och samma ordningsföljd av övningsutförande så styrktes validiteten. Detta 

är dock bara möjligt till en viss grad. Det går tyvärr inte att bortse från att testledare är olika 

personer, som har olika bakgrund av styrketräning och som högst troligt uttrycker oss på lite 

olika sätt. Även vädret kan ha påverkat resultatet. Inomhus var temperaturen 21 grader 
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Celsius vid båda testerna, medan det utomhus var 11 grader Celsius vid första testet och 10 

grader Celsius vid andra testet. Vidare regnade det lätt vid det andra träningstillfället 

utomhus. Dessa faktorer kan troligvis dels ha påverkat den fysiska prestationen (Lindberg et 

al. 2012 s. 31) och rimligen också sinnesstämningen samt motivationen hos deltagarna. 

Trots att deltagarna uppmanats att förbereda sig på ett visst sätt kan deras sinnesstämning 

naturligtvis skilja sig från dag till dag. Reliabiliteten bör ha stärkts av att de olika gymmen 

besöktes och olika startbelastningar utprovades innan datainsamlingen skedde, då testledarna 

kom överens om hur skulle de instruera samt utforma ett lämpligt upplägg av pass. 

 

Trots våra förberedelser och försök att standardisera träningen för deltagarna, var det en 

märkbar skillnad i hur mycket deltagarna anpassade belastningen inför varje övning. Inomhus 

ändrade merparten av deltagarna belastning inför varje övning. Utomhus fanns av förklarliga 

skäl färre möjligheteter att anpassa belastning vid varje “maskin” vilket kan ha påverkat 

resultatet då exempelvis en lägre belastning sannolikt påverkar forskningspersonernas affekt. 

 
4.4.1 Physical activity affect scale 

PAAS har kritiserats av tidigare forskare för att inte vara valid när man jämför individer från 

olika demografiska grupper (Carpenter et al. 2010, s. 12). Tills dess att ett bättre mätverktyg 

av affekter vid styrketräning tagits fram är denna typ av studier begränsad till att ta fram parad 

data. De olika värderingsorden i testet såsom “utmattad” eller “entusiastisk” har möjligen 

olika betydelse för varje enskild deltagare. Det finns också en risk att forskningspersonerna 

inte kände till orden som fanns med i PAAS och att de valde att inte fråga en kamrat eller 

träningsledaren på grund av rädsla att bli utpekad.  

Eventuellt hade mer signifikanta resultat uppvisats om en längre intervallskala hade använts, 

exempelvis en skala med 10 steg. Dock valdes en kortare ordinalskala för att inte frångå 

mätverktygets tidigare format allt för mycket. 

 

4.4.2 Bortfall 

Initialt var det 30 deltagare som planerade att delta vid de två tillfällena. Av olika skäl såsom 

sjukdom kom 22 forskningspersoner att delta. Dessa utgjorde ett tillräckligt stort antal för att 

eventuella förändringar i gruppen skulle kunna ha statistisk signifikans.  
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Det är troligt att en större grupp forskningspersoner möjligen hade gett starkare samband i den 

riktning där det redan har setts tendenser. 

  

4.5 Utomhusgym och ämnet idrott och hälsa 

 

Att lämpliga miljöer att utöva fysisk aktivitet och friluftsliv i närheten av sin bostad eller 

arbetsplats, också ökar den aktiviteten hos de berörda personerna i närområdet är sedan 

tidigare känt (McCormack & Shiell 2011, s. 8; Faskunger 2006, s. 6). Ett utomhusgym borde 

rimligen också passa in detta resonemang. Att fysiska miljöer påverkar den fysiska aktiviteten 

är också gällande för grund och gymnasieskolans kontext. Haug et al. (2010, s. 252) har visat 

att elever vid skolor vilka har utvecklade fysiska miljöer också mer sannolikt kommer att 

utöva fysisk aktivitet i skolan. Vidare finns forskning som pekar på samband mellan barns 

hälsa och tillgången till lämpliga utomhusmiljöer för fysisk aktivitet. (Slater et al. 2010, s. 5) 

 

Vi tror att ett utomhusgym skulle kunna passa väl in i undervisningen ställt mot det centrala 

innehållet i ämnet idrott och hälsa. Det skulle också vara intressant att, som en 

vidareutveckling av denna studie, ta reda på idrottslärares och elevers inställning till att 

använda ett utomhusgym om detta ligger i närheten av utbildningsplatsen. 

Forskningspersonerna i studien tenderade att uppleva utomhusträningen som mindre 

ansträngande, vilket bör öka sannolikheten att skolelever får ett bestående intresse för denna 

träningsform. Speciellt då dessa gym är kostnadsfria och tillgängliga för allmänheten. 
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4.6 Slutsats och vidare forskning 

 

Studien visade att styrketräningen för med sig en ökad positiv affekt och minskad negativ 

affekt hos ungdomar mellan 18-19 år med träningsbakgrund.  

Studien talar också för att inomhusträning skulle vara effektivare än utomhusträning när det 

gäller att förbättra personers mentala hälsa, vilket talar emot en del tidigare forskning. 

Svårigheterna att standardisera de olika testerna vid styrketräningssessioner utomhus och 

inomhus påverkar reliabiliteten i denna studie, i så pass hög grad att resultaten inte behöver 

spegla sanningen. Möjligtvis hade resultaten blivit mer statistiskt försvarbara om 

deltagarantalet varit större. 

Studien bekräftar tidigare forskning om att träning kan upplevas som mindre ansträngande 

utomhus än motsvarande träning inomhus.  

Det är svårt att säga om en mer omfattande undersökning hade visat liknande resultat. 

Dessutom bör man ha i åtanke att urvalsgruppen kanske inte speglar resten av landets 

ungdomar i samma ålder. 

Vi föreslår att vidare forskning inom ämnet bör omfatta en större och bredare urvalsgrupp, 

samt att den bör utföras under mer standardiserade förhållanden, avseende exempelvis 

väderlek och temperatur.  
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka hur ungdomar i åldrarna 18-19 år upplevde affekt vid 

styrketräning utomhus respektive inomhus. Studien syftade även till att undersöka om den 

upplevda ansträngningsgraden påverkades av om styrketräningen skedde utomhus eller 

inomhus. 
 

• Vilka omedelbara affekter ger styrketräning utomhus respektive inomhus hos personer 

i åldrarna 18-19 år? 

• Vilka omedelbara affekter kan ses efter styrketräning utomhus jämfört med 

motsvarande styrketräning inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

• Vilken upplevd ansträngningsgrad kan ses i samband med styrketräning utomhus 

jämfört med motsvarande styrketräning inomhus hos personer i åldrarna 18-19 år? 

• Hur korrelerar faktorn träningsvana med affekt och ansträngningsgrad i samband med 

styrketräning? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Strength training, resistance training, acute health effects, green exercise, outdoor exercise, 
outdoor gym, mood state, feeling state, adolecents, physical activity affect, health 
questionaire, physical motivation questionaire, health profile, musculoskeletal fitness. 
 
 
Var har du sökt? 
PubMed, Ebsco SportDiscus, Google Scholar 
 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Borg RPE and session, Physical activity health effects and benefits 
Ebsco SportDiscus: Physical activity and affect and scale, Physical activity and built 
environments and outdoor and gym. 
Google Scholar: Sökmotorn användes för att hitta fulltexter av ovanstående sökresultat 
 
Kommentarer 
Sökningen kan huvudsakligen delas upp i tre delar. Först och främst hittades forskning 
kopplad till utomhusvistelse och hälsa. Vidare sökte vi efter styrketräning i olika kontext. Till 
Sist söktes mätverktyg för träning då vi fann PAAS och mer forskning kring Session Borg 
RPE. Google scholar kom framförallt till användning då vi redan gjort en sökning och 
behövde en alternativ sida för att få tag i artikeln i fulltext. 
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Bilaga 2 - Enkät 

Din sinnestämning 

 
Kvinna  O 
 
Man  O 

 

 

Beskriv hur du känner dig just nu genom att svara på frågorna. Använd dig av skalan nedan. 

Svara genom att kryssa i ett alternativ vid varje ord. 

 

1 = Känner mig inte alls 

2 = Känner mig till viss del 

3 = Känner mig till stor del 

4 = Känner mig helt och hållet 

 

 
 Känner mig inte alls   Känner mig  helt och hållet 
       
1. Entusiastisk  1 2 3 4 
  O O O O 
 
2. Hängig  1 2 3 4 
  O O O O 
 
3. Lugn  1 2 3 4 
  O O O O 
 
4. Utmattad  1 2 3 4 
  O O O O 
 
5. Energisk  1 2 3 4 
  O O O O 
 
6. Eländig  1 2 3 4 
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  O O O O 
 
7. Fridfull  1 2 3 4 
  O O O O 
 
8. Trött  1 2 3 4 
  O O O O 
 
9. Optimistisk  1 2 3 4 
  O O O O 
 
10. Avskräckt  1 2 3 4 
  O O O O 
 
11. Avslappnad  1 2 3 4 
  O O O O 
 
12. Utsliten  1 2 3 4 
  O O O O 
 

 

 

 

 

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk aktivitet som får dig att bli varm? 

T.ex. promenader i rask takt, löpning, träning på gym, cykling, simning, idrottsaktiviteter i 

allmänhet. Ange ett alternativ. 

 

 
5 timmar per vecka eller mer    O 
 
Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka  O 
 
Mellan 1 och 3 timmar per vecka   O 
 
Högst en timme per vecka    O 
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Bilaga 3 - Passets ansträngningsgrad 

 
 
Skriv	  vilken	  siffra	  som	  motsvarade	  din	  ansträning	  under	  passet?	  Se	  skalan	  nedan. 
 
_______ 
 
 
6	  Passet	  motsvarade	  en	  obefintlig	  ansträngning 
7 
8 
9	  Passet	  kändes	  ”Mycket	  lätt”,	  som	  t	  ex	  att	  sakta	  promenera	  en	  kortare	  
sträcka. 
10 
11 
12 
13	  Passet	  kändes	  ”Något	  ansträngande”,	  men	  det	  kändes	  fortfarande	  bra	  
och	  du	  kunde	  genomföra	  passet	  utan	  större	  besvär. 
14 
15	  Passet	  kändes	  ansträngande 
16 
17	  Passet	  kändes	  ”Mycket	  ansträngande”.	  Det	  var	  är	  en	  väldigt	  stark	  
påfrestning.	  Det	  kändes	  mycket	  tungt	  och	  du	  var	  mycket	  trött. 
18 
19	  Passet	  var	  extremt	  ansträngande.	  (För	  de	  flesta	  människor	  svarar	  detta	  
mot	  den	  allra	  största	  ansträngning	  de	  någonsin	  upplevt.) 
20 
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Bilaga 4 - Åtgärder före test 

 
Måltid 
Kraftig	  måltid	  bör	  ej	  intagas	  närmare	  än	  3	  timmar	  före	  test. 
 
Rökning/snusning 
Rökning	  eller	  snusning	  bör	  inte	  inte	  ske 
närmare	  än	  2	  timmar	  före	  test. 
 
Medicinering 
Om	  behov	  av	  användning	  av	  astmaspray	  föreligger	  skall 
detta	  ske	  minst	  20	  minuter	  före	  test	  om	  inget	  annat	  föreskrives 
av	  läkare. 
 
Fysisk	  aktivitet 
Styrketräning	  bör	  ej	  senare	  än	  2	  dygn	  innan	  testerna. 
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Bilaga 5 - Träningspassens upplägg 

 
Ifyllande	  av	  enkät	  vid	  startpunkt	  (Tidsåtgång:	  10	  min) 
 
Genomgång	  av	  övningar	  och	  upplägg	  (Tidsåtgång:	  15	  min) 
 
Stationsövningar	  i	  par	  -‐	  2	  min	  på	  varje	  station,	  ca	  1	  minut	  vardera	  (45	  sekunder	  arbete,	  
15	  sekunder	  vila)	   
Genomförde	  7	  stationer,	  2	  gånger/varv 
 
Vila	  mellan	  varven	  (Tidsåtgång:	  5	  min) 
 
Uppvärmning	  -‐	  Dynamisk	  funktionell	  rörlighet	  (Tidsåtgång:	  5	  min) 
 
Rörlighetsserie	  (se	  bilaga	  6) 
Benböj	  med	  sträckning	  bak	  lår	  (se	  bilaga	  6) 
Bordet	  till	  romersk	  sittning	  (se	  bilaga	  6) 

 
Cirkelträning	  (Tidsåtgång:	  30	  min)	  Se	  bilaga	  6 
 
1.	  Marklyft 
2.	  Latsdrag 
3.	  Bänkpress 
4.	  Knäböj 
5.	  Hög	  rodd 
6.	  Axelpress 
7.	  Plankan	  (båda	  kör	  samtidigt) 
 
Töjning/stretching	  av	  muskelgrupper	  10	  min 
 
1.	  Triceps 
2.	  Bröst 
3.	  Ländrygg/bål 
4.	  Höftböjare 
5.	  Piriformis 
6.	  Baksida	  lår 
7.	  Vader	  ytliga 
8.	  Vader	  djupa 
 
Enkät	  (Tidsåtgång	  5	  min) 
 
Totalt:	  75	  min 



 

Bilaga 6 - Träningspassens övningar 
Här beskrivs vilka instruktioner forskningspersonerna fick vid genomförandet av de olika 
övningarna. Ordningsföljden var följande. 
 
Uppvärmning – Rörlighet och muskelengagemang 
 
1. Rörlighetsserie 

 
Stå höftbrett med hälarna. 
 

 
Böj i höftled, bibehåll sträckta knäleder och för ner överkroppen så långt som möjligt. 



 

 
”Vandra” ut med händerna till ni kommer i en position där ni kan genomföra en ”push-up”. 

 

 



 

 
Genomför en ”push-up”. 

 

 
Lyft upp vänster ben, gör ett knälyft och sätt ner vänster fot lite utanför vänster hand. 



 

 
Lyft upp vänster arm och vrid bålen så att bröstkorgen är riktad åt vänster. 
 

 
Lyft upp höger ben, gör ett knälyft och sätt ner höger fot lite utanför höger hand. 



 

 
Lyft upp höger arm och vrid bålen så att bröstkorgen är riktad åt höger. 
 

 
Återgå till position för ”push-up”. 



 

 
”Vandra” in med händerna tills att kroppsvikten helt överförs till fötterna. 

 

 
Bibehåll sträckta knäleder. 
 



 

 
Sträck ut i höftled. 
 
 
 
2. Bensträckning 

 
Knäböj och ta tag i tårna med händerna. Ha en lätt anspänning i bålen och låren. 



 

 
Sträck ut i knäled. 
 
 
3. Höftsträckning till höftböjning 

 
Stå på händer och fötter och ”skjut upp” höften (sträck i höftled). 
 



 

 
Böj i höftled. 
 

 
Stå fortfarande på enbart händer och fötter som stödpunkter med böjd höftled. Sätet är även i 
denna position lyft från marken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cirkelträning – Övningar utomhus 
 
1. Marklyft 

 
Stå höftbrett med hälarna. Böj i knäled och höftled. Greppa trästången med händerna utanför 
knäna. Ha en lätt anspänning i bål och sträva efter en neutral ryggradsposition. 
 

 
Sträck ut i knäled och höftled till upprätt position. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Latsdrag 

 
Ha en lätt anspänning i bålen. Greppa trästången lite bredare än axelbrett. 
 

 
Dra ner trästången förbi hakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Bänkpress 

 
Ha en lätt anspänning i bålen. Placera kroppen så att bröstmusklerna är i nivå med trästången. 
Greppa trästången lite bredare än axelbrett. 

 
Pressa upp stången till sträckta armågsleder. Sträva efter att hålla nere skulderbladen i 
underlaget under hela rörelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Knäböj 

 
Stå höftbrett med hälarna. Starta med böjd knäled och höftled. Placera trästången högt upp på 
ryggens muskler, på det ”mjuka partiet”. Ha en lätt anspänning i bål och sträva efter en 
neutral ryggradsposition. 
 

 
Sträck ut i höftled och knäled till upprätt position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Hög rodd 

 
Placera kroppen under trästången. Greppa trästången lite bredare än axelbrett. Ha en lätt 
anspänning i bål, säte och baksida lår. Sträva efter att ha som en rak linje mellan knäled, 
höftled och axlar. 
 

 
Dra upp kroppen så att hakan är i höjd med trästången. Bibehåll ”rak” kroppsposition genom 
hela rörelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Axelpress 

 
Stå höftbrett med hälarna. Starta med hantlarna utanför axlarna i höjd med hakan. Ha en lätt 
anspänning i bål. 
 

 
Pressa hantlarna rakt upp till sträckta armbågsleder. Sträva efter en neutral ryggradsposition. 
Försök vara stilla med ben benen och bålen under hela rörelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Plankan 

 
Stå med armbågar och tår som stödpunkter. Ha en anspänning i bål. Sträva efter att bibehålla 
en neutral ryggradsposition så länge som möjligt samt att ha en ”rakt linje” mellan knäled, 
höftled och axelled. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cirkelträning – Övningar inomhus 
 
1. Marklyft 

 
Stå höftbrett med hälarna. Böj i knäled och höftled. Greppa stången med händerna utanför 
knäna. Ha en lätt anspänning i bål och sträva efter en neutral ryggradsposition. 
 

 
Sträck ut i knäled och höftled till upprätt position. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Latsdrag 

 
Sitt ner med stöd från lårdynan. Ha en lätt anspänning i bål. Greppa stången lite bredare än 
axelbrett. 
 

 
Dra ner stången förbi hakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Bänkpress 

 
Ha en lätt anspänning i bål. Placera kroppen så att ögonen är i nivå med stången. Greppa 
stången lite bredare än axelbrett. Lyft av den från ställningen till en position där armbågsleden 
är utsträckt. Placera stången i nivå med bröstmuskeln. 
 

 
För ner stången till en nivå där den är en decimeter ovanför bröstkorgen. Pressa sedan upp 
stången till ursprungsläget. Sträva efter att hålla nere skulderbladen i underlaget under hela 
rörelsen. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Knäböj 

 
Stå höftbrett med hälarna. Placera stången högt upp på ryggens muskler, på det ”mjuka 
partiet”. Ha en lätt anspänning i bål och sträva efter en neutral ryggradsposition. 
 

 
Böj i knäled och höftled. Försök bibehålla en neutral ryggradsposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Hög rodd 

 
Sitt ner med stöd från bröstdynan. Ha en lätt anspänning i bålen. Använd det breda greppet. 
Ha en lätt anspänning i bål. 
 

 
För armbågarna bakåt utanför kroppen så långt bak som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Axelpress 

 
Stå höftbrett med hälarna. Starta med hantlarna utanför axlarna i höjd med hakan. Ha en lätt 
anspänning i bål. 
 

 
Pressa hantlarna rakt upp till sträckta armbågsleder. Sträva efter en neutral ryggradsposition. 
Försök vara stilla med ben benen och bålen under hela rörelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. Plankan 

 
Stå med armbågar och tår som stödpunkter. Ha en anspänning i bål. Sträva efter att bibehålla 
en neutral ryggradsposition så länge som möjligt samt att ha en ”rakt linje” mellan knäled, 
höftled och axelled. 

 


