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Sammanfattning 

Syfte & Frågeställning 

Syftet med denna studie är att ta reda på anledningen till varför personer tränar på gym 

kopplat till deras välbefinnande.  

 

- Finns det ett samband mellan välbefinnande och mängden fysisk aktivitet?  

- Skiljer sig välbefinnandet mellan män och kvinnor som är fysiskt aktiva? 

- Vad är anledning till att vara fysiskt aktiv kopplat till välbefinnande? 

 

Metod 

En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts med inslag av kvalitativt utformade frågor. 

Enkäten som bestod av tretton frågor gällande fysisk aktivitet samt upplevt välbefinnande 

besvarades av individer aktiva på Friskis och Svettis Stockholm i åldrarna 18-72 år. 

 

Resultat 

57 individer deltog i studien och signifikanta samband kunde ses generellt för män och 

kvinnor för anledning till fysisk aktivitet kopplat till välbefinnande. Anledningen till varför 

individerna tränar, att det är roligt (p=0.003) och att det är socialt (p<0.001) visar positiva 

samband. Männen visade positiva signifikanta samband för anledning till fysisk aktivitet men 

negativa samband vid utebliven fysisk aktivitet. Kvinnorna visade enbart positiva signifikanta 

samband för att det är socialt (p=0.020). Det fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor i 

det generella välbefinnandet kopplat till sinnesstämning, oroskänslor, sömn och 

koncentration bland de som deltog i studien. Typ av fysisk aktivitet, frekvens samt duration 

visade inga signifikanta samband. 

 

Slutsats 

Denna studie visade på positiva signifikanta samband mellan välbefinnande och anledning till 

varför man är fysiskt aktiv i alla ålderskategorier. Det fanns ingen skillnad i det generella 

välbefinnandet mellan män och kvinnor. Träningsfrekvens, träningsduration och 

träningsform visade inga signifikanta samband med välbefinnande.  
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1. Inledning 

 

I dagens samhälle är det många som känner av stress i det vardagliga livet. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019) uppgav 16% av befolkningen i åldrarna 16-84 år att de på 

något sätt kände sig stressade, kvinnor mer än män. Stress i livet behöver inte generellt 

betyda någonting negativt då du kan känna stress inför positiva ting till exempel om du ska 

utföra ett framförande inför publik, den typ av stress ger då energi för att utföra uppgiften. 

Förr i tiden förekom stressreaktionerna i samband med överlevnad men i dagens samhälle 

krävs det inte mycket av oss människor fysiskt för att överleva, trots det får vi fortfarande 

dessa stressreaktioner. Kroppen reagerar likadant när den förbereder sig för ett hot som när 

du springer ikapp en buss, men också om du har mycket att göra och du inte känner att tiden 

räcker till eller om du blir frustrerad. Stress som pågår under en längre tid med utebliven 

återhämtning och vila kan ge skada på kroppen och resultera i sjukdom (Vårdguiden, 2018). 

 

Förutom folkhälsoundersökningen som handlar om stress har Folkhälsomyndigheten även 

utfört folkhälsoundersökningar angående ångest, oro och ängslan samt på sömn. Samma 

åldersspann användes som tidigare, det vill säga 16-84 år. 32% uppgav att de haft lättare 

besvär med ångest, oro och ängslan medan 7% hade upplevt svårare besvär. Dessa besvär är 

vanligare bland yngre individer. Hela 52% upplevde besvär i åldrarna 16-29 år.  

Folkhälsoundersökningen baserad på sömnkvalitet visade samma resultat som 

undersökningen om ångest, oro och ängslan dvs 32% hade lättare besvär och 7% hade svårare 

besvär med sömn (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 

Detta säger WHO om hälsa; ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och ej endast frånvaron av sjukdom eller skröplighet…” (World health 

organization [WHO], u.å). 

 

Det psykologiska välbefinnandet påverkas av stress och det är viktigt att tidigt hitta 

varningssignaler i tidigt skede. Några av dessa varningssignaler är: sömnproblem, 

koncentrationssvårigheter, ångest, oro samt återhämtningen är inte lika bra som när tidigare 

för att nämna några (Hjärnfonden, 2017). 
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2. Bakgrund 

2.1 Stress 

 

Viktigt att komma ihåg är att stress inte är en sjukdom men den långvariga stressen som 

människor utsätts för kan leda till sjukdom (Jonsdottir & Andersson, 2016). 

 

Upplevd stress när det kommer till psykiska diagnoser är både orsaksfaktorer till depression 

och ångesttillstånd. Psykosocial stress medför en ökad risk för att utveckla fibromyalgi, 

kronisk trötthet, kardiovaskulära sjukdomar, hjärtinfarkt, metabola rubbningar och nedsatt 

insulinkänslighet med risk för typ-2 diabetes. Stress har med andra ord en stor påverkan både 

på den fysiska men också psykiska hälsan (Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2016). 

 

När stressreaktionerna sker i kroppen behöver kroppen samla energi då dessa reaktioner gör 

att kroppen kräver mer energi än normalt, detta sker för att kroppen ska vara beredd på kamp 

eller att fly, “fight or flight”. Stress är med andra ord en överlevnadsinstinkt som vi i dagens 

samhälle inte behöver på samma sätt som förr. Kroppen har också ett program i sig som 

aktiveras när vi varken kan kämpa eller fly, kroppen reagerar då med att “spela död”. Denna 

typ av händelse styrs av det autonoma nervsystemet (Hjärnfonden, 2017).  

 

Kroppen och hjärnan påverkas olika av dessa stressreaktioner. Puls, blodtryck och andningen 

styrs av det autonoma nervsystemet, som det sympatiska och parasympatiska nervsystemet är 

en del av, och det är ingenting som styrs eller påverkas av kroppens vilja. Så fort hjärnan 

uppfattat en situation som farlig eller hotfull kopplas det sympatiska nervsystemet in snabbt. 

Kortisol, adrenalin och noradrenalin är stresshormon som utsöndras i binjuren och ut i blodet 

samt ser till att blodtryck och puls höjs och ger energi till muskler för att preparera kroppen 

för kamp eller flykt. I hjärnan sker förändringar om stress utspelar sig under en längre tid, 

något som kallas för kronisk stress. Av kronisk stress kan människan få utmattningssyndrom. 

Den kroniska stressen kan ha negativa långvariga effekter på hjärnan om inte återhämtning 

och vila förekommer (Hjärnfonden, 2017). 

  

Kronisk stress har negativa effekter på hippocampus som är en del av det limbiska systemet i 

hjärnan och tillhör det centrala nervsystemet. Det centrala nervsystemet sköter kontakten 
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mellan hjärnan och kroppens alla delar (Vårdguiden, 2019). Hippocampus strävar efter att 

bromsa amygdala som kopplar sinnesintryck till känslor. Hippocampus och amygdala jobbar 

mot varandra men om hippocampus delvis bryts ner på grund av negativa effekter av stress 

innebär det att den får svårare att bromsa amygdala. Stress föder stress och tillslut klarar inte 

hjärnan att stå emot stressen längre och risken för sjukdomar ökar (McEwen, 2013). 

 

2.2 Fysisk aktivitet 

 

Fysiologiskt sätt kan fysisk aktivitet definieras som: 

“... all kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning” (Mattsson, 

Jansson & Hagströmer, 2016) 

 

Aerob fysisk aktivitet dvs konditionsträning är den vanligaste formen av fysisk aktivitet. 

Syftet med aerob fysisk aktivitet är att bibehålla eller öka kondition.  

Den andra formen är muskelstärkande fysisk aktivitet som ställer krav på kroppens 

muskelstyrka med hjälp av belastning i någon form (Mattsson et al, 2016). 

 

Fysisk aktivitet är någonting som kan utföras näst intill överallt, på väg till eller på 

arbetsplatsen, i trädgården, på gymmet, i skogen etc. En fysisk aktiv person är en individ som 

når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om minst 150 minuter på måttlig 

intensitet per vecka. Med fysisk inaktivitet menas när rekommendationerna för fysisk 

aktivitet inte uppnås, med andra ord brist på kroppsrörelse. I Sverige används termen 

stillasittande för individer som inte når upp till rekommendationerna (Mattsson et al, 2016). 

 

Den mänskliga kroppen är byggd för rörelse och fysisk aktivitet har dessutom stor positiv 

påverkan genom att minska risken för folksjukdomar. En inaktiv livsstil ökar risken för 

sjukdomar såsom fetma, diabetes, hjärt- kärlsjukdomar samt förtida död (Vårdguiden, 2019).  

 

Inom fysisk aktivitet finns något som heter dos-respons-samband. Enligt Jansson, 

Hagströmer och Anderssen (2016) kan sambandet visas som ett kurvlinjärt samband och 

visar effekten av ökad aktivitetsnivå hos individer som är fysiskt inaktiva. Ju lägre 

aktivitetsnivå, vilket betyder högre risk för sjukdom, desto större är hälsovinsterna. En fysiskt 
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inaktiv individ visar med andra ord större hälsoskillnad om aktivitetsnivån ökar än en fysiskt 

aktiv individ som redan följer rekommendationerna. 

 

2.2.1 Rekommendationer för fysisk aktivitet 

 

Enligt FYSS (2016) rekommenderas alla vuxna över 18 år att vara regelbundet fysisk aktiva 

vilket innefattar både muskelstärkande och aerob fysisk aktivitet och i den mån man kan 

undvika stillasittande. Rekommendationerna är: 

 

- Vuxna över 18 år och äldre bör vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet minst 150 

minuter per vecka alternativt på hög intensitet om minst 75 minuter per vecka, utspritt 

över tre av veckans sju dagar.  

- För ökad hälsovinst bör muskelstärkande fysisk aktivitet utföras minst två gånger per 

vecka. 

- Äldre det vill säga individer över 65 år bör fokusera på styrke- och balansträning. 

- Undvik stillasittande i den mån det går. Individer med ett stillasittande jobb eller fritid 

bör tänka på att ta korta pauser kontinuerligt med någon form av muskelaktivering 

några minuter åt gången. 

 

De hälsofrämjande rekommendationerna minskar risken för kronisk sjukdom, förebyggande 

av förtida död, förbättra eller bibehålla kondition och styrka dvs den fysiska kapaciteten 

(Jansson et al, 2016).  

Individer som följer rekommendationerna, utöver vardagsmotion, minskar risken för hjärt-

kärlsjukdomar, fetma, förtida död, depression och osteoporos för att nämna några av de goda 

effekter som förekommer av fysisk aktivitet (Wennberg et al., 2016).  

 

2.3 Fysisk aktivitet och stress 

 

De finns olika stressorer i vardagen som är negativa men också positiva och en av dessa är 

fysisk aktivitet som påverkar kroppens stressfysiologiska system. De fysiologiska 

stressreaktionerna involverar det autonoma nervsystemet och HPA-axeln, H står för 

engelskans hypothalamus, P för engelskans pituitary och A för engelskans adrenal. Med 
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långvarig aerob fysisk aktivitet blir belastningen fysiologiskt mindre för den som redan är 

vältränad. Med andra ord får en mindre vältränad person större fysiologiskt påslag av stress 

(Borer, 2003). Personer som tränar regelbundet utvecklar mindre ohälsa än personer som inte 

tränar regelbundet trots att de utsätter sig för hög stressexponering (Gerber, Jonsdottir, 

Lindwall & Ahlborg, 2014). 

 

Regelbunden fysisk aktivitet hjälper till att sänka stressnivåerna och gör att du kan känna mer 

ork, bli naturligt trött på kvällen och kan även minska depression och ångest (Vårdguiden, 

2017). 

 

2.4 Sömn och koncentrationsförmåga 

 

Ofta hör sömnsvårigheter ihop med stress vilket gör det svårt för kroppen att varva ner och 

komma till ro. Sömnen är viktig för kroppens återhämtning. Under sömnen varvar kroppen 

ner, muskler slappnar av, blodtryck sjunker och bearbetning av intryck sker. Produktion av 

stresshormon minskar medan immunförsvaret aktiveras och nya hormon bildas i kroppen. 

Djupsömnen är viktig för att få tillräckligt med återhämtning och du vill sträva efter att få 

många timmar i djupsömn (Vårdguiden, 2018).  

 

Den fysiska aktivitetens påverkan på sömn och koncentration är stor då ökningen av 

blodcirkulation hjälper cellerna att ta upp mer syre. På så sätt kan kroppen ta hand om sådant 

som är skadligt för kroppen, i detta fall stresshormoner såsom adrenalin och kortisol 

(Vårdguiden. 2019).  

 

Som tidigare nämnt höjs pulsen och blodtrycket vid stress vilket får kroppen att tro att den 

ska agera och därav är nervsystemet inställt på att vara vaken. 1177 vårdguiden (2017) menar 

att på grund av detta blir det svårare att varva ner och tillslut somna. Sömnen blir ytligare än 

vanligt och det gör att man vaknar tidigt på morgonen utan att kunna somna om. 

Stress påverkar sömnen och med för lite sömn ökar risken för koncentrationssvårigheter och 

humörsvängningar. Personer som utsätts för stress under en längre tid kan drabbas av 

utmattningssyndrom eller utbrändhet. Tecken på utmattningssyndrom är; minnesförlust, 
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tappad motivation och initiativförmåga. Den negativa stressen kan leda till depression 

(Strand, 2018). 

 

2.5 Stillasittande 

 

Enligt Örjan Ekblom (2019) på en öppen föreläsning på Gymnastik- och idrottshögskolan är 

vila och återhämtning viktigt för att kroppen ska kunna prestera men är man stillasittande 

under en längre tid kan det bli farligt i längden. Ökad hjärnhälsa kommer från lagom 

stillasittande, lagom fysisk aktivitet och god kondition. Fysisk aktivitet kan påverka minnet 

och vårt beslutsfattande. Det man kan konstatera är att fysisk aktivitet påverkar hjärnan, dock 

vet man inte hur mycket rörelse som behövs för att få bästa effekt (Kierkegaard, 2019). 

 

2.6 Kroppsideal 

 

Kroppsideal är någonting som påverkar individers välbefinnande och i samhället finns det en 

utseendekultur som bygger på värdesättande av skönhet. Överallt kan man hitta reklamer, 

artiklar etc. för vad man kallar ett “vackrare” utseende. Det har sagts att individens kropp och 

utseende säger mycket om individens framgång och lycka i livet. Studier har studerat hur 

individers yttre beskrivs. Ett attraktivt yttre beskrivs på ett positivt sätt med beskrivningar 

som att vara smart, lycklig, framgångsrik och hälsosam men de beskriver aldrig personens 

egenskaper. Unga människor idag som använder sig av sociala medier i en stor utsträckning 

påverkas av detta och försöker leva upp till utseendekraven genom att förändra sig själv. 

Känslan att inte räcka till eller duga som de är får många unga att må dåligt (Frisén, Gattario 

& Lunde, 2014). 

 

Frisén et al. (2014) beskriver också fenomenet kroppsuppfattning som mer beskriver känslor, 

upplevelser, beteenden och attityder gällande kroppen. Hur man uppfattar sig själv, vad man 

ser i spegeln och hur man väljer att påverkas. Det finns ideal som funnits genom alla tider, 

både manliga och kvinnliga. Även om idealen inte sett lika ut under alla år så är de svåra att 

leva upp till. Skönhetsbranschen idag livnär sig på hur människor i samhället påverkas av 

ideal och strävan efter det perfekta utseendet.  
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De manliga kroppsidealen handlar till stor del om muskler, längd och ansiktsbehåring. 

Musklerna ska vara väldefinierade, inte lika stora som bodybuilders men större än gemene 

man. Tonade muskler är också ett ideal. Längd visar kompetens och pondus hos män (Frisén 

et al, 2014). 

 

Kvinnoidealet idag, år 2020 har blivit mer positivt i och med en ny rörelse som kallas 

kroppspositivism som menar att alla kroppar är lika mycket värda och hyllar alla olika typer 

av kroppar, men de gamla idealen finns fortfarande kvar trots att vi är på god väg framåt. 

Susan Bordo (2003) är en feminist som beskriver hur vi lärt oss ändra bilden av hur en vanlig 

kropp ser ut. Vi har lärt oss att retuscherade bilder är det normala och det ger en stor rädsla av 

övervikt. Övervikt har i sedan slutet av 1900-talet blivit förknippat med negativa egenskaper 

såsom dålig moral och karaktärslöshet (Frisén et al, 2014).  

 

2.7 Tidigare forskning 

 
Det finns få studier som tydligt har studerat sambandet mellan stress och regelbunden 

styrketräningen och konditionsträningen under en längre tid. Vid effekten av styrketräning är 

evidensgraden mycket högre om den riktar sig på enskilda symtom, som till exempel trötthet 

(Jonsdottir & Lindegård Andersson, 2016). 

 

Personer med stressrelaterad ohälsa har vanligtvis någon typ av sömnsvårighet. 

Sömnsvårighet eller sömnstörning förekommer ofta tidigt stadie och för att undvika att 

sjukdomsförloppet blir allvarligare och leder till utmattningssyndrom är det viktigt att 

behandla tidigt. En studie gjord 2012 på medelålders och äldre vuxna med dessa problem 

visades att rekommendationerna för vuxna och fysisk aktivitet, det vill säga aerob fysisk 

aktivitet på måttlig intensitet 150 minuter per vecka eller muskelstärkande fysisk aktivitet på 

hög intensitet, leder till förbättrad sömn (Yang, Ho, Chen & Chien, 2012). 

 

I en annan studie som studerat sömnkvalitet hos unga vuxna som är friska och fysisk aktiva 

som under studien inte var tillåtna att vara fysiskt aktiva visades att trötthetsgraden 

påverkades negativt av träningsuppehållet, de blev med andra ord tröttare. Kvinnor var också 

mer känsliga för rubbade träningsrutiner än män (Ablin, Clauws, Lyden et al., 2013). 
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Effekter av stillasittande på ohälsa och dödlighet är intressant att studera då nutidens moderna 

människor sitter mer under sin vakna tid än förr. Från en litteratursammanställning som 

utfördes av Statens folkhälsoinstitut 2012 där 96 studier inkluderades visades att samband 

finns mellan stillasittande och all cause mortality, risk för cancer och insjuknande av hjärt- 

och kärlsjukdomar. Även ett visst stöd för dödlighet i cancer hos kvinnor, biomarkörer för 

hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2 finns (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

 

En belgisk tvärsnittsstudie gjord av Asztalos et al. (2009) utförd på 6803 individer i åldrarna 

25-64 år som ville utforska könsspecifika variationer relaterade till den fysiska aktivitetens 

intensitetsnivåer i förhållande mellan mental hälsa och fysisk aktivitet. De ville också studera 

om välbefinnandet förbättras i och med ökad fysisk aktivitet. Flertalet regressionsanalyser 

utfördes på den data de samlat in som tydligt visade samband att olika intensitetsnivåer 

påverkar den mentala hälsan, det vill säga oavsett intensitetsnivå blev sambandet positivt. 

Detta är generellt för både män och kvinnor sammanslaget. Kvinnor främst, visade positivt 

samband mellan att promenera och känslomässigt välbefinnande, trots låg intensitet, men å 

andra sidan visades även negativt samband kopplat till somatiska sjukdomar. Män hade fler 

negativa samband kopplat till ångest, depression samt somatiska sjukdomar trots hög 

intensitetsnivå.  

 

I en ytterligare rapport beskrivs omfattande de olika förhållandena mellan ångest och fysisk 

aktivitet och många anledningar till att använda fysisk aktivitet som behandlingsmetod. 

Ångest är vanligt förekommande och påfrestande för individer och kostar pengar både för 

individerna som lider av det samt samhället i stort. Förutom den negativa påverkan på 

välbefinnande försämras även den fysiska hälsan och ökar risken för förtida död samt hjärt-

kärlsjukdomar. Terapi som oftast rekommenderas vid ångest hjälper, men inte för alla och det 

hjälper inte mot den ökade risken för hjärt-kärlsjukdom. Det är tydligt samband att fysisk 

aktivitet påverkar individer med ångest på ett positivt sätt genom minskad symptom och att 

fysisk aktivitet har stora fördelar för välbefinnande och fysisk hälsa (Kandola et al., 2018).  
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3. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på anledningen till varför personer tränar på gym 

kopplat till deras välbefinnande.  

3.1 Frågeställningar 

 

- Finns det ett samband mellan välbefinnande och mängden fysisk aktivitet?  

 

- Skiljer sig välbefinnandet mellan män och kvinnor som är fysiskt aktiva? 

 

- Vad är anledning till att vara fysiskt aktiv kopplat till välbefinnande? 

 

4. Metod 

 

En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts med inslag av kvalitativt utformade frågor. 

Enkätundersökningen tillåter att människor är anonyma samt låter dem sitta i lugn och ro och 

tänka igenom sina svar. 

 

4.1 Urval 

 
Denna studie är gjord i ett bekvämlighetsurval på grund av att det är kostnads- samt 

tidseffektivt (Denscombe, 2018). Urvalet utgick från personer som är fysiskt aktiva och 

tränar på Friskis & Svettis Stockholm, oavsett om man är medlem eller inte. Kravet på 

deltagarna var individer mellan 18-72 år. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

 

Enkäten (bilaga 2) bestod av tretton frågor som frågade efter ålder, kön, sysselsättning, 

träningsfrekvens, träningsduration och träningsform, om individen är medlem på Friskis & 

Svettis Stockholm samt hur lång tid de varit medlemmar (om det var en medlem). Frågorna 
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som rörde individens egen fysiska aktivitet samt Friskis & Svettis var utformade som 

kryssfrågor med 2-4 olika alternativ där de fick kryssa i ett eller fler alternativ beroende på 

frågan.  

 

Fyra frågor undersökte deltagarnas välbefinnande med frågor angående sinnesstämning, 

oroskänslor, koncentrationsförmåga samt sömn. Varje fråga hade fyra påståenden där 

deltagarna fick välja det alternativ som stämde in på deras välbefinnande de senaste tre 

dagarna. Aldrig, Oftast, Vet ej, Ibland, Alltid var de olika svarsalternativen. 

 

4.3 Validitet och reliabilitet 

 

För att studien ska vara användbar och resultaten ska vara tillämpliga krävs det att den är 

reliabel och valid. Reliabilitet (tillförlitlighet) det vill säga vid upprepade mätningar bör 

samma resultat uppnås, exempelvis om fler testledare utför en intervention bör testernas 

utföras på exakt samma sätt som tidigare då förutsättningarna inte ska förändras för 

testpersonen (Ejvegård, 2009).  

 

Förutom att det krävs tillförlitlighet krävs också att studien mäter det som avses mätas vilket 

kallas för validitet. Validiteten utgår från frågeställningarna som ställts och är därför 

beroende av dessa. Ejvegård (2009) menar också att en studie där reliabiliteten är låg är även 

validiteten låg, trots detta innebär inte hög reliabilitet en hög validitet. En studie kan sakna 

validitet men ha en hög reliabilitet. 

 

Tillförlitligheten är viktigt för en bra studie och med hjälp av beskrivningen av 

tillvägagångssättet ökar reliabiliteten. Denna studie är gjord under endast ett tillfälle och 

mäter det som avses att mätas. Enkäten som utförs i denna studie har satts ihop för att mäta 

det som frågeställningarna efterfrågar, den utgår alltså inte från en tidigare enkät vilket gör 

validiteten lägre vilket därmed även gör reliabiliten låg.  
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4.4 Etiska överväganden 

 

Enkäten som besvarats kan upplevas som jobbig att svara på när det kommer till frågor 

angående välbefinnande. Deltagarna till studien medgav samtycke i och med att de valde att 

svara på enkäten. Ingen annan har tillgång till datamaterialet samt ingen identitet kan spåras 

då alla besvarat enkäten anonymt. 

 

4.5 Bearbetning av data 

 

Efter att enkäterna samlats in började processen att föra in datan i SPSS version 25 som 

används för statistisk analys. Alla frågor lades in som olika variabler och svarsalternativen 

kategoriserades med nummer.  

 

Frågorna gällande välbefinnande gjordes om till poäng där “1 = Dåligt” och “5 = Bra”. 

Utifrån de fyra påståendena under varje fråga gavs poäng som sedan lades ihop och divideras 

med fyra för att få fram medelvärdet. Till exempel om en individ svarade att hen oftast sover 

bra, sover ytligare ibland, aldrig sover mindre än två timmar än vanligt och aldrig sover 

mycket dåligt får denne individ 4,5 poäng (4+4+5+5=18, 18/4=4,5). 

 

För att få statistiska samband och svara på frågeställningarna utfördes korrelationsanalyser. 

Korrelationsanalys utgår från den räta linjen och tar fram en korrelationskoefficient. Den 

beskriver hur nära ett linjärt samband våra variabler är. I denna studie frågades efter 

välbefinnande, träningsfrekvens samt träningsduration och syftet till fysisk aktivitet samt 

sysselsättning. Alla olika variabler som testades lades in i korrelationsanalysen och på ett 

enkelt sätt kunde olika samband ses.  

 

Efter att ha fört in all data i SPSS och gjort korrelationsanalyser började processen i excel där 

det på ett smidigare sätt går att få fram staplar (histogram) och andra typer av diagram. I 

excel utfördes då diagrammen utifrån resultaten i SPSS för att enklare redovisa resultaten. 

 

Subgrupper så som kön och ålder användes för att få fram lämplig statistik. Ålder delades in i 

tre grupper á 20-30 år (n=21), 32-48 år (n=17) och 51-74 år (n=19). Kön delades upp i man 
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och kvinna för att på ett enklare sätt se skillnader mellan könen. För att få fram statistik 

angående välbefinnandet togs medelvärdet av sinnesstämning, oroskänslor, sömn och 

koncentration för både män och kvinnor och lades in som subgrupp ”välbefinnande”. 

5. Resultat och Diskussion 

5.1 Resultat 

Totalt 57 individer deltog i enkätundersökningen varav 28 kvinnor och 29 män.  

 

Tabell 1 

 

Män 

n = 29 

Välbefinnande 

Pearson Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Träningsfrekvens 0.276 0.074 

Träningsduration -0.098 0.306 

Träningsform 0.047 0.404 

Kvinnor 

n = 28 

Välbefinnande 

Pearson Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Träningsfrekvens -0.146 0.229 

Träningsduration 0.080 0.342 

Träningsform 0.026 0.449 

 
Tabell 1. Tabellen visar inga signifikanta skillnader mellan välbefinnande och träningsfrekvens (hur ofta), 

duration (hur länge) och träningsform. 

 

I en korrelationsanalys utfördes flera prövningar mot olika variabler. Det som kan konstateras 

är att varken frekvens, duration eller typ av träningsform ger signifikanta samband för 

individernas upplevda välbefinnande. Dock visar duration på männens sida samt frekvens på 

kvinnornas sida negativa värden på pearson correlation.  
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Tabell 2 

 

n = 57 Välbefinnande 

Sinnesstämning 4.51 

Oroskänslor 4.53 

Sömn 4.31 

Koncentration 4.57 

Välbefinnande 

Totalt 

4.48 

 
Tabell 2. I denna figur illustreras det generella välbefinnandet hos de män och kvinnor som studien undersökt. 

 

Generellt är välbefinnandet hos dessa män och kvinnor relativt högt, ju högre upp på skalan 

desto högre är välbefinnandet, 5 är det högsta som kan nås. Sömnen ligger lite under de andra 

faktorerna men ändå högt. Dock kunde inga signifikanta skillnader ses på varken 

sinnesstämning (p=0.251), oroskänslor (p=0.094), sömn (p=0.074) eller koncentration 

(p=0.360) mellan män och kvinnor. Det totala välbefinnandet, 4.48, är medelvärdet för både 

män och kvinnor. 

 

Figur 1  

  

Figur 1. Illustrerar män och kvinnor välbefinnande. 
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Både männen och kvinnornas välbefinnande ligger högt på skalan. Männens sömn är något 

lägre skattat men fortfarande ett högt värde. Inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och 

män kunde ses i analysen. Det är heller ingen skillnad i männens och kvinnornas välmående. 

 

Figur 2 

Figur 2. Figuren visar vad anledning till fysisk aktivitet är för män och kvinnor. Y-axeln står för hur många som 

svarat. 

 

Anledningen till fysisk aktivitet är olika från person till person. Figur 2 visar att faktorerna så 

som att det är roligt, att det är socialt och att må dåligt av utebliven fysisk aktivitet har 

samband med välbefinnande.  

 

Tabell 3 

 

n=57 Välbefinnande 

Pearson 

Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Roligt 0.366 0.003* 

Socialt 0.447 <0.001* 

Mår dåligt av 

utebliven 

fysisk aktivitet 

-0.250 0.030* 

 
Tabell 3. Välbefinnande och olika variabler som undersöktes i enkäten har mätts mot varandra i en 

korrelationsanalys. Alla åldrar och kön. *Signifikant (p=0.05) 
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Signifikanta samband kunde ses för olika anledningar till varför individerna tränar, att det är 

roligt (p=0.003) och att det är socialt (p=<0.001) visar positiva samband. “Mår dåligt av 

utebliven fysisk aktivitet” (p=0.030) visade negativa samband men är signifikanta för 

välbefinnandet.  

 

Tabell 4 

 

Män Välbefinnande 

Pearson 

Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Kvinnor Välbefinnande 

Pearson 

Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Roligt 0.499 0.003* Roligt 0.153 0.219 

Socialt 0.505 0.003* Socialt 0.390 0.020* 

Mår dåligt av 

utebliven 

fysisk 

aktivitet 

-0.325 0.043* Mår dåligt 

av utebliven 

fysisk 

aktivitet 

-0.157 0.213 

 

Tabell 4. Korrelationsanalys där kön klassificerades visade signifikanta skillnader. *Signifikant (p=0.05) 

 

Resultaten för män visar positiva signifikanta samband mellan att det är roligt (p=0.003) och 

att det är socialt (p=0.003). “Mår dåligt av utebliven fysisk aktivitet” (p=0.043) visar negativa 

signifikanta samband. Resultaten för kvinnor visar enbart positiva signifikanta samband för 

att det är socialt (p=0.020). 
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Tabell 5 

 

20 - 30 år 

n = 21 

Välbefinnande 

Pearson 

Correlation 

Välbefinnande 

Sig. (1-tailed) 

Roligt 0.433 0.025* 

Socialt 0.477 0.014* 

32 - 48 år 

n = 17 

Välbefinnande 

Pearson 

Correlation 

Välbefinnande 

Sig. (1-tailed) 

Roligt 0.523 0.016* 

Kroppen ska 

hålla livet ut 

0.423 0.045* 

51 - 74 år 

n = 19 

Välbefinnande 

Pearson 

Correlation 

Välbefinnande 

Sig. (1-tailed) 

Socialt 0.616 0.002* 

 

Tabell 5. Korrelationsanalys med klassificering på ålder för att se om ålder har betydelse för välmående. 

*Signifikant (p=0.05) 

 

Resultaten för de olika åldersspannen visar tydligt på positiva signifikanta samband även här 

för anledning till fysisk aktivitet samt sysselsättning. I åldrarna 20-30 år visades signifikanta 

samband mellan välbefinnande och att det är roligt (p=0.025) samt att det är socialt 

(p=0.014). I den mellersta åldersgruppen det vill säga åldrarna 32-48 år fanns det signifikanta 

samband mellan välbefinnande och att det är roligt (p=0.014) samt att kroppen ska hålla livet 

ut (p=0.045). Den äldre åldersgruppen, 51-74 år, visade signifikant samband mellan 

välbefinnande och att det är en social aktivitet (p=0.002). 
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Tabell 6 

 

n = 57 Välbefinnande 

Pearson Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Arbete 0.322 0.006* 

Arbete/ 

Studier 

-0.228 0.044* 

Sjukskrivning -0.442 <0.001* 

Män Välbefinnande 

Pearson Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Pensionär 0.369 0.024* 

Sjukskriven -0.571 0.001* 

Kvinnor Välbefinnande 

Pearson Correlation 

Välbefinnande 

P-värde 

Pensionär -0.287 0.069 

Arbete 0.598 <0.001* 

 
Tabell 6. Korrelationsanalys kopplat mellan välmående samt sysselsättning. 

*Signifikant (p=0.05) 

 

Generellt för både män och kvinnor har arbete (p=0.006) ett positivt signifikant samband till 

välbefinnandet. Arbete/studier (p=0.044) och sjukskrivning (p=<0.001) visar på negativa 

signifikanta samband kopplade till välbefinnandet. 

Männen visar positivt signifikant samband mellan välbefinnande och att vara pensionär 

(0.024) men negativt signifikant samband för sjukskrivning (p=0.001). 

Kvinnorna visar enbart signifikant samband mellan välbefinnande och att vara arbetande 

(p=<0.001).  
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5.2 Resultatdiskussion 

 

Studien visar att anledningen till att vara fysisk aktiv är signifikant korrelerad med välmående 

för både män och kvinnor. Att träningsfrekvens och träningsduration inte var den viktigaste 

påverkande faktorn i studien var överraskande. Individerna i denna studie hade höga värden 

på välbefinnande generellt men också om man kategoriserade dem i olika variabler såsom 

sinnesstämning, oroskänslor, sömn och koncentration var värderna fortsatt höga. Om 

välbefinnandet enbart beror på det som studien undersökt är dock oklart. Det totala 

välbefinnandet för både män och kvinnor skiljde sig inte åt alls mellan könen. Generellt låg 

männen lite högre än kvinnorna men i sömn låg kvinnor högre vilket resulterade i att det 

totala välbefinnandet hamnade på 4.5 för både män och kvinnor. 

 

Resultatet från studien, att individers välbefinnande påverkas av att det, i detta fall, är roligt 

och socialt att vara fysiskt aktiv är inte förvånansvärt men överraskande att det enda 

signifikanta sambanden berodde på just dessa faktorer, detta för både män och kvinnor samt 

för de olika ålderskategorierna. Studien visade negativa signifikanta samband hos männen på 

välbefinnandet om man var fysiskt aktiv på grund av att man inte mådde bra vid utebliven 

fysisk aktivitet. Detta vore intressant att ytterligare undersöka vad som påverkar oss till att 

må dåligt vid utebliven fysisk aktivitet. 

 

Studiens ena frågeställning var att undersöka om fysisk aktivitet påverkar individers 

välbefinnande. Det man kunde se var att varken träningsfrekvens, träningsduration eller typ 

av fysisk aktivitet påverkade välbefinnandet. Möjlig faktor till varför träningsfrekvens, 

träningsduration och träningsform inte visade några signifikanta samband kopplat till 

välbefinnande kan vara att studien inte undersökte syreupptagningsförmågan eller något 

annat relaterat mätvärde till den fysiska prestationsförmågan. Det är intressant att se att 

frekvens för kvinnorna samt duration för männen är negativ på pearson correlation (ej 

signifikant), med andra ord kan man tolka det som att kvinnor behöver träna oftare och män 

behöver träna längre för att uppnå högre välbefinnande.  

 

Enkätfrågorna kopplade till sysselsättning har funnits med för att på ett enkelt sätt undersöka 

om sysselsättningen är en påverkande faktor till välbefinnandet. Det studien visade var att om 

man är arbetande visar resultaten positiv signifikans generellt men också för kvinnor separat. 
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Männen däremot visade positiv signifikans för att vara pensionär. Negativa signifikanta 

samband fanns generellt för att vara både arbetande och studerande samtidigt eller vid 

sjukskrivning. Sysselsättning kan möjligtvis ha en påverkan på välbefinnandet. 

 

Studien stödjer Yang et al (2012) och Ablin et al (2013) visar på att fysisk aktivitet påverkar 

sömnkvalitén positivt samt reducerar risken för utmattningssyndrom. Även Kandola et al 

(2018) beskriver hur man bör använda fysisk aktivitet som behandlingsmetod mot ångest. 

 

Studien stödjer även en studie gjord av Asztalos et al. (2009) som beskriver hur 

intensitetsnivån vid fysisk aktivitet inte hade stor påverkan i individernas välbefinnande. 

Asztalos et al (2009) menar att kvinnor visade positiva samband mellan promenad och 

känslomässigt välbefinnande, trots låg intensitet. Männen däremot hade flertalet negativa 

samband kopplat till ångest och depression trots hög träningsintensitet.  

 

5.3 Metoddiskussion 

 

Denna studie är gjord under december månad vilket generellt är en stressig tid på året, så val 

av tid på året kan ha orsakat svar som inte är generaliserbara över alla tider på ett år. 

 

Då denna studie är en tvärsnittsstudie och endast korrelationen mellan olika variabler visas 

går det inte att undersöka orsakssamband, kausalitet. Även om resultatet visar ett högre eller 

lägre välbefinnande kan studien inte visa orsaken till vad som är huvudorsaken till att 

välbefinnandet är som det är. Något annat som saknas i studien är individernas egen 

uppskattning av sitt välbefinnande, hur de själva upplever att de mår oavsett vad de skrivit i 

enkäten. Utbildning, socioekonomi och sociala faktorer ingick inte i studien och kunde därför 

inte undersökas som orsaksfaktorer. Korrigeringar enligt bonferroni som innebär att man 

multiplicerar de sammanlagda p-värdena när man jämfört fler än fem variabler tillsammans 

har inte använts. Denna multiplikation minskar de p-värden man fått ut vilket kan påverka 

resultaten. 

 

Anledningen till valet av ålder påverkades av hur stressen ser ut i samhället. Som tidigare 

nämnt utför Folkhälsomyndigheten internationella folkhälsoundersökningar som är baserade 
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på individer mellan 16-84 år. I deras undersökningar konstaterades att 52 % av de som 

upplever sig stressade är individer i åldrarna 16-29 år (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 

På grund av att studiepopulationen har varit låg (n=57) är det lätt att begå typ 2-fel, det vill 

säga att nollhypotesen går att antas trots det att den är falsk. En högre studiepopulation 

minskar risken för typ 2-fel. 

 

6. Slutsats 

 

Denna studie visade på positiva signifikanta samband mellan välbefinnande och anledningen 

till varför man är fysiskt aktiv i alla ålderskategorier. Det fanns ingen skillnad i generellt 

välbefinnandet mellan män och kvinnor. Träningsfrekvens, träningsduration och 

träningsform visade heller inga signifikanta samband.  
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