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SAMMANFATTNING 

Vatten har flera fysiologiska egenskaper och har länge använts för att bota olika sjukdomar. 

Vattenträning är bra för rehabilitering och övervikt vilket är bevisat i olika studier. Frågan är hur bra 

vattenträning är för personer som är skadefria och inte har några större viktproblem. Syftet med studien 

är att undersöka sambandet mellan självupplevd hälsa och vattenträning. Studien tittar även på om det 

finns skillnader mellan de som tränar vattenträning på spa och de som tränar på badhus. Det gjordes en 

enkätundersökning under perioden 15:e mars till 24:e mars 2014 där enkäter delades ut på de olika 

platserna. Studien har tittat på självupplevd fysisk hälsa, självupplevd psykisk hälsa samt självupplevd 

stressnivå i förhållande till hur ofta och var deltagarna utför vattenträning. Resultatet pekar på att 

personer som tränar mycket mår bättre fysiskt och psykiskt men det var svårare att hitta ett samband 

mellan vattenträning och självupplevd hälsa.   
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FÖRORD 

Författarna av studien har båda en relation till vattenträning. Antingen genom jobb eller också praktik. 

Eftersom det inte finns så många studier på hur vattenträning påverkar friska människor utan mest för 

rehabilitering, blev det intressant att titta närmare på det. 

Ansvaret har fördelats jämt mellan de ansvariga och tillsammans genomfört arbetet. 

Författarna vill tacka spaanläggningen och badhuset för att enkäter fick lämnas ut på deras 

vattenträningspass. Ett tack riktas även till Lisa Hellström, som har stöttat genom arbetets gång.   

 

Karlstad, juni 2014 

Louise Schyman Sara Winberg 
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INLEDNING 

Varför behöver vi röra på oss? 

Vi är byggda för att röra på oss. Förr i tiden rörde vi oss tillräckligt i vardagen (Andersson, 2011). Synen 

på att behöva röra på sig har svängt under årens lopp. Under antiken insåg man fördelarna med att vara 

fysiskt aktiv vid olika sjukdomstillstånd. När medicinen utvecklades under 1800-talet försvann 

kunskaperna om nyttan med att röra på sig och ersattes med rekommendationer om att vila var bästa 

botmedlet vid sjukdom. På senare år har vi åter insett vikten av att vara fysiskt aktiv. Vi har även nu 

insett vikten av att vara fysiskt aktiv för att förebygga sjukdomar (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-

Victorin, & Willén, 2007). I dagens samhälle har vi svårare att röra på oss tillräckligt i vardagen. Våra 

yrken har blivit mer stillasittande. Även områden runt oss utvecklas till det negativa då det byggs 

köpcentrum långt från bostadsområden så att det krävs bil för att ta sig dit (Statens folkhälsoinstitut, 

2008).  När vi rör på oss påverkar det hela vår kropp. Allt från vår muskelstyrka och uthållighet till att 

påverka vårt immunförsvar (Svantesson et al., 2007). Regelbunden fysisk aktivitet har positiva effekter 

på olika sjukdomstillstånd som diabetes, depression, stress, metabolt syndrom och vid hjärt- och kärl 

sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Hassmén & Hassmén (2005) skriver att regelbunden träning 

gör att man mår bättre fysiskt och psykiskt. ”Med fysisk aktivitet menas all kroppslig rörelse som 

produceras av skelettmuskler och resulterar i energiförbrukning” (Svantesson et al., 2007 s.9). 

Det räcker med 30 minuters rask promenad för att vi ska få den rekommenderade dosen av fysisk 

aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

 

Vattenträning  

När man tränar vattenträning används vattnet som motstånd. Träningen är skonsam för kroppen och det 

finns nästan ingen skaderisk. Därför passar träningen extra bra för personer som är överviktiga och har 

svårt att röra på sig under ett vanligt träningspass. Både kondition och styrka kan tränas (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008). Det händer mycket med kroppen bara av att vistas i vatten. Det har forskats en 

del kring personer med hjärtsvikt och att vistas i vatten. Vid en temperatur på 35 grader är vattnet 

neutralt tempererat. Det innebär då att det inte går åt någon energi för att hålla kroppstemperaturen stilla. 

Hydroterapi är en träningsform där personer med hjärtsvikt vistas i cirka 33-34 gradigt varmt vatten upp 

till halsgropen och utför ett träningspass. Studier har visat att personernas hjärtfrekvens förblev 

oförändrad eller något lägre än vid landträning (Svantesson et al., 2007). Studier har även visat att det 

går att nå samma resultat med hydroterapi som med läkemedelsbehandling. Några forskare menar att 
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personer med visst hjärtfel inte bör träna i vatten då de uppmätt ökat preload
1
 hos dessa personer. Detta 

forskas det fortfarande om (Svantesson et al., 2007). För personer som lider av fibromyalgi har det visat 

sig att vattenträning är mer välgörande än annan träning då vattnet hjälper till att skydda leder och 

muskler. Personerna får lättare att slappna av och med det även minskad smärtförnimmelse. Viktigt att 

tänka på när det gäller vattenträning är att fylla på med vätska då kroppen svettas obemärkt, och är 

personen i en varmvattenbassäng svettas personen ännu mer (Cotto, 2008). En studie har visat att 

vattenträning är ett bra alternativ till träning för personer med hypertoni. Studien visade att träning i 

vatten ger i stort sett samma fördelar efter ett träningspass som träning på land (Terblanche & Milen, 

2012). En studie på friska medelålders kvinnor som fick gå på ett löpband i vatten visade att det var mer 

ansträngande att gå i grunt vatten än djupt. Det visade också att det var mer ansträngande då man 

använde ett icke motordrivet löpband. I vatten belastas inte kroppen på ett negativt sätt. Friktionen i 

vattnet gör ändå att musklerna får arbeta mer i vatten än i luft (Benelli et. al., 2013). Lämplig 

vattentemperatur för vattenträning är mer än 28 grader Celsius, den temperaturen är optimal för att 

påverka muskeln positivt (In-Sook et. al., 2012). 

 

Det finns olika typer av vattenträning. Några är djupvattengymnastik, aichi, traditionell vattengymnastik, 

vattenlöpning och aquazumba. I vissa av passen används redskap för att öka motståndet. Alla typer av 

vattenträning är skonsamt för leder. Vissa är mer avslappnande och stretchar ut kroppen och tränar 

balansen, medan vissa förbättrar konditionen och muskelstyrkan. Eftersom skaderisken är liten är det en 

väldigt bra träning för överviktiga eller otränade (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

 

Varför vattenträning? 

I urminnes tider har vatten kopplats ihop med hälsa och välmående. Vatten har används länge för att 

bota olika sjukdomar. Vatten har flera olika fysiologiska egenskaper som densitet, vikt, flytförmåga, 

viskositet, hydrostatiskt tryck och termodynamik. Dessa egenskaper påverkar vår kropp på olika sätt. 

När det kommer till den termodynamiska nyttan har det att göra med att kunna behålla och överföra 

värme. Vatten kan leda och värma upp till tjugofem gånger snabbare än luft. Detta är en av 

anledningarna till att vatten fungerar bra i rehabiliteringssyfte (Becker, 2009).  

I en studie fick man fram att personer som utförde vattenträning fick en ökad nivå av självkänsla. 

Dessutom var effekterna efter ett pass totalt sett positiva, både fysiska och socialpsykologiska faktorer 

påverkades positivt (In-Sook et al., 2012). De fann också att den energiförbrukning som sker i 

                                                 
1
 Graden av sarkomerernas sträckning innan kontraktionen i hjärtmuskelcellerna  
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vattenträning gör att överviktiga personer tappar i vikt. Eftersom motståndet i vattnet gör att musklerna 

måste arbeta mer än vid motion på land ökar energiförbrukningen (In-Sook et al., 2012). I vattenträning 

krävs som tidigare skrivits en hög energiförbrukning. Till skillnad från motion på land krävs relativt låg 

rörelse och belastning på kroppen. En studie beskriver att vattenträning är en bra träningsmiljö för 

personer med osteroporos eller annan sjukdom som kan försvåra träning på land. Eftersom vatten gör att 

gravitationen minskar, minskar även belastningen på kroppen och dess leder (Carrasco, Poyatos, & 

Vaquero Abellán, 2011). En studie på vattenbaserad träning fick fram att träning på land och träning i 

vatten gav samma maximala syreförbrukning (Becker, 2009). Det skulle kunna vara så att det går lika 

bra att träna på land. Det som dock gör vattenträning så bra, är som tidigare skrivits, att det är skonsamt 

för lederna då vattnet minskar belastningen (Becker, 2009). 

 

Individer som är fysiskt aktiva regelbundet upplever att de mår bättre psykiskt än individer som inte 

tränar regelbundet (Svantesson et al., 2007). Den psykiska hälsan innefattar en mängd olika faktorer. 

Några faktorer är glädje, ångest, upplevd hälsa, stress och självuppfattning. Stress är kroppens sätt att 

reagera på olika stressorer som hjärnan tolkar till antingen hot eller utmaning beroende på situation och 

individ. Alla upplever vi stress olika. Oftast kan det vara så att individen har för mycket att göra därför 

blir han/hon stressad. Det kan även vara så att en person som har för lite att göra känner sig stressad som 

till exempel att vara arbetslös som kan upplevas psykiskt stressande (Svantesson et al., 2007). 

Alla känner sig nedstämda då och då. Oftast håller det i sig korta perioder men i några fall går dessa 

perioder inte över av sig själv. Det kan vara så att personen behöver få prata med någon för att komma 

tillrätta med nedstämdheten. Det är då frågan om en depression, diagnosen kan ställas efter att olika 

symtom förekomit under en tvåveckorsperiod (Hassmén & Hassmén, 2005). Att vara fysisk aktiv 

speciellt på dygnets ljusa timmar har visat sig vara till stor nytta för att må bättre vid vinterdepression. 

Vid val av fysisk aktivitet kan det vara till fördel att träna lågintensiva träningspass. Detta kan med 

fördel väljas om personen inte är van att träna. Vissa individer behöver träna högintensiv träning för att 

påverka stresshormonerna (Hassmén & Hassmén, 2005).       

En studie som gjorts på spa fick fram att atmosfären var viktig för avslappning. Att känna avlappning 

var viktigare än att känna glädje. Studien påvisade att vistelse på spa hade en positiv inverkan på att 

känna sig avslappnad (Loureiro, Almeida & Rita, 2013). 

Det har alltså gjorts en del studier som tyder på att vattenträning är bra för personer som av någon 

kroppslig anleding inte kan eller har svårt att utöva annan form av träning. Det är även känt att 

vattenträning är effektivt vid rehabilitering. Fokus på den här studien ligger i stället på hur effektiv 

vattenträning är för personer utan hinder.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samband mellan självupplevd hälsa och vattenträning. 

Frågeställningar som studien har utgått ifrån är följande: 

 Hur upplever personer som tränar vattenträning sin hälsa? 

 Hur påverkas sambandet mellan självupplevd hälsa och vattenträning av fysisk aktivitet utöver 

vattenträning? 

 Hur påverkas sambandet mellan självupplevd hälsa och vattenträning av mängden vattenträning? 

 Påverkas sambandet om vattenträning utförs på spa eller badhus? 

 

METOD 

Design 

Denna studie är av typen tvärsnittstudie. Detta innebär att studien undersöker människors attityder och 

förhållande vid ett specifikt tillfälle. Dessutom visar tvärsnittstudien på om det finns samband mellan 

olika variabler (Ejlertsson, 2012). Eftersom studien bygger på en enkätundersökning är det lämpligt att 

använda en tvärsnittstudie enligt Ejlertsson (2012).  Dessutom är studiens syfte att undersöka samband 

mellan variabler.  

 

Urval 

Eftersom en del av studiens syfte var att jämföra vattenträning spa och badhus delades enkäter ut på 

båda platserna. Enkäterna delades ut på olika vattenträning på respektive plats vid olika tillfällen under 

tiden för undersökningen. Eftersom det inte togs en närvarolista och då inte gick att se vilka som var där 

eller inte, räknas urvalet på de som enkäterna delades ut till. Urvalet uppgår då till 64 stycken.  

 

Datainsamlingsmetod 

Studien har använt sig av en enkätundersökning för att nå ut till så många som möjligt och för att alla 

utvalda skulle få samma frågor. Av den anledningen har ett följebrev och en enkät utformats (Se bilaga 

1). Följebrevet utformades enligt litteratur bland annat det som Trost (2012) skriver om. Information om 
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studiens syfte och de svarandes rättigheter togs upp, det framgick även i den muntliga informationen. 

Dessutom fanns kontaktuppgifter till de ansvariga för enkäten om frågor skulle uppstå när de inte fanns 

på plats. Enkäten utformades utifrån studiens syfte. Sakfrågor valdes ut samt åsiktsfrågor som var 

nödvändiga för studiens resultat (Trost, 2012). 

Innan enkätstudien drog igång gjordes en pilotstudie varvid vissa ändringar behövde göras. När 

ändringarna var klara skickades enkäten till handledare som läste igenom den och gav vissa komentarer 

kring följebrev och enkät. Ändringar gjordes och när enkäten var klar och godkänd av handledare togs 

enkäten till badhuset och spat för att delas ut.    

Information om studien gavs muntligt i grupp av de ansvariga för studien innan enkäten delades ut. 

Enkäten lämnades ut efter avslutat vattenpass på de olika platserna och samlades in direkt efter. De 

svarande hade möjlighet att svara och lämna in enkäten senare. Undersökningen höll på under dagarna 

15/3-24/3 och under den tiden hade de möjlighet att lämna in enkäten. Enkäterna lämnades på platsen 

där de utförde vattenträning och hämtades upp av de ansvarande för studien.  

 

Databearbetning/analys 

Vid bearbetning av enkäterna användes dataprogrammet SPSS. Frekvenstabell och Chi2-analys har 

använts för att hitta samband. För att lättare kunna göra analyser har alternativ slagits ihop. Frågor som 

till exempel hade 5 svarsalternativ från början fick alltså 3 svar. På fråga 7 (se exempel 1) har de två 

första alternativen slagits ihop till ett alternativ då det endast var en som hade valt alternativet ”4 eller 

fler gånger i veckan”. Svarsalternativen ”1 gång i veckan” och ”Några gånger i månaden” kan tolkas lika 

varvid de också slogs ihop till ett svarsalternativ. 

Exempel 1 

 

Fråga 7 ändrad från 5 svarsalternativ till 3 svarsalternativ 

7. Jag utför vattenträning... 

 4 eller fler gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 1 gång i veckan  

 Någon/ några gånger i 

månaden 

 Mer sällan 

7. Jag utför vattenträning… 

 2-4 gånger i veckan 

 Några gånger i månaden 

 Mer sällan 
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På fråga 8 ”Hur skulle du skatta din fysiska hälsa den senaste månaden på en skala från 1-5 där 1 är 

”mycket dåligt” och 5 är ”mycket bra?” togs svarsalternativ 1 bort då det inte var någon som hade svarat 

det. För att lättare kunna göra analyser behövde de 5 alternativen ändras till 3. Altenativ 4 och 5 kändes 

mer lika varandra än 2 och 3 då det kan skilja sig mycket mellan mittenalternativet och ett steg under. 

Därför fick 2 och 3 stå kvar för sig själva medan alternativ 4 och 5 slogs ihop. 

 Fråga 9 ”Hur skulle du skatta din psykiska hälsa den senaste månaden på en skala från 1 till 5 där 1 är 

”mycket dåligt” och 5 är ”mycket bra?” ändrades på samma sätt och av samma anledning som fråga 8.  

På fråga 10 ”Hur skulle du skatta din stressnivå den senaste månaden på en skala från 1 till 5 där 1 är 

”mycket hög” och 5 är ”mycket låg?” slogs svarsalternativ 1 och 2 ihop till ett alternativ då de kan tolkas 

lika och 4 och 5 till ett alternativ då även de kan tolkas lika. Alternativ 3 fick stå själv. Detta gjordes för 

att få ett lågt, ett medelhögt, och ett högt värde.  

För att få färre och större grupper på fråga 11a ”Jag utför annan fysisk aktivitet…” gjordes det 2 

alternativ i stället för 5. Då det var få svar på svarsalternativ 1 ”Aldrig” slogs det ihop med alternativ 2 

”Någon/några gånger i månaden”. Även alternativ 3 ”1 gång i veckan” slogs ihop med de två första då 1 

gång i veckan kan tolkas som några gånger i månaden. De fick den nya koden ”Ibland/Sällan” Alternativ 

4 ”2-3 gånger i veckan” och 5 ”4 eller fler gånger i veckan” slogs ihop med varandra då det inte skiljde 

sig så mycket mellan dem. De fick koden ”Ofta” 

För att få ett tydligare resultat i diagrammen där svarsalternativen för fråga 11 ingår gjordes också en 

omkodning där de fem alternativen blev 3. Alternativ 1”Aldrig” och alternativ 2 ”Någon/några gånger i 

månaden” slogs ihop till alternativet ”Sällan” då det inte var så många svar på altenativ 1. Alternativ 3 

”1 gång i veckan” fick stå själv medan alternativ 4 ”2-3 gånger i veckan” och alternativ 5” 4 eller fler 

gånger i veckan” slogs ihop till ett alternativ ”flera gånger i veckan” då det inte skiljde sig så mycket 

mellan de svaren. 

 

Bortfall 

Ansvariga för studien informerade om studien innan enkäten delades ut och fanns kvar under tiden 

enkäterna fylldes i. Möjligheten gavs att få ta med enkäten hem och fylla i den i lugn och ro för att sedan 

lämna tillbaka på respektive plats. Några svarande fyllde inte i sitt födelseår, detta hade dock inget 

nödvändigt för resultatet. Ett visst bortfall skulle studien ha fått om alla som skulle ha deltagit på passen 

räknas in i studien. Här finns dock inga uppgifter om hur många som inte var närvarande och det är 

därför svårt att avgöra om det blev något bortfall. Av dem som deltog på passen var det ett fåtal som inte 
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hade tid eller inte ville fylla i någon enkät och då urvalet endast baseras på de som enkäten delades ut till 

får studien inget bortfall.  

 

Etiskt förhållningssätt 

De fyra grundläggande forskningsetiska principerna är: 

Informationskravet- Innebär att informera om studien och dess syfte. Dessutom är det viktigt att påpeka 

att deltagandet är frivilligt (Ejlertsson, 2012). Detta gjordes både muntligt innan enkäten delades ut och 

skriftligt i följebrevet. 

Samtyckeskravet- Innebär att deltagarna själva får bestämma om de vill medverka eller inte. Deltagarna 

har även rätt att avbryta enkäten när de vill (Ejlertsson, 2012). Detta informerades det om i följebrevet. 

Konfidentialitetskravet- Innebär att deltagarna inte ska kunna identifieras av andra (Ejlertsson, 2012). 

Detta är uppfyllt i studien genom att enkäten är anonym och att obehöriga inte har tillgång till enkäten. 

Nyttjandekravet- Innebär att det som kommer fram av enkäten endast kommer att användas för studiens 

bruk och inte till något annat (Ejlertsson, 2012). Denna studie följer även detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

RESULTAT 

Enkäterna lämnades ut på både spa och badhus. Det medförde att av de 64 enkäter som besvarades var 

det 50 % som svarade att de oftast utförde vattenträning på spa och 50 % som svarade badhus.  

Av de 64 enkäterna som blev besvarade var 94 % kvinnor och 6 % män. Åldern är utspridd, den yngsta 

är född 1989 och den äldsta är född 1938.  

 

Diagram 1. Visar hur ofta deltagarna utför vattenträning. 

Det vanligaste svaret från de svarande på frågan om hur ofta de tränade vattenträning var alternativet ”1 

gång i veckan”. Diagram 1 visar andelen svar på svarsalternativen på frågan. Det var 39 % som valde det 

svarsalternativet.  

Vid en uppdelning av de båda platserna blev resultatet för:  

Spa- 12 (37,5 %) av de svarande uppgav att de utför vattenträning ”några gånger i månaden” medan 20 

(62,5 %) av de svarande uppgav att de utför vattenträning mer sällan.  

Badhus- 13 (40,6 %) av de svarande uppgav att de utför vattenträning ”2-4 gånger i veckan”, 16 (50 %) 

uppgav att de utför vattenträning ”några gånger i månaden” och 3 (9,4 %) uppgav att de utför 

vattenträning mer sällan. 
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Diagram 2. Visar hur deltagarna tränar annat i förhållande till antal vattenträningspass. 

Enligt diagrammet är det runt 70 % som tränar annan träning ”flera gånger i veckan” om de tränar 

vattenträning ”2-4 gånger” i veckan eller ”mer sällan”. Knappt 60 % av de som tränar vattenträning 

”någon gång i månaden” tränar annan träning ”flera gånger i månaden”.   

 

Tabell 1. Visar hur deltagarna uppskattar sin fysiska hälsa den senaste månaden bland dem som tränar 

vattenträning antingen på spa eller badhus. 

Självuppskattning av den fysiska hälsan 

Vattenträning 

utförs på… 

Låg 

n (%) 

Varken eller 

n (%) 

Hög 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

Spa 4 (12,9 %) 7 (22,6 %) 20 (64,5 %) 31 (100 %)  

Badhus 2 (6,3 %) 9 (28,1 %) 21 (65,6 %) 32 (100 %) P=0,644 

 

Genom en chi2analys undersöktes den upplevda fysiska hälsan hos de som oftast utför vattenträning på 

spa och de som utför på badhus. På spa upplevde 64,5 % att de skattade sin fysiska hälsa hög. De som 

tränade vattenträning på badhus var det 65,6 % som skattade att deras fysiska hälsa var hög. Skillnaden 

är inte signifikant (P=0,644), det går inte att säga att den självupplevda fysiska hälsan beror på var man 

utför vattenträning.     
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Tabell 2. Visar hur deltagarna uppskattar sin psykiska hälsa den senaste månaden bland dem som 

tränar vattenträning antingen på spa eller badhus 

Självuppskattning av den psykiska hälsan 

Vattenträning 

utförs på… 

Låg 

n (%) 

Varken eller 

n (%) 

Hög 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

Spa 2 (6,5 %) 4 (12,9 %) 25 (80,6 %) 31 (100 %)  

Badhus 1 (3,1 %) 9 (28,1 %) 22 (68,8 %) 32 (100 %) P=0,542 

 

Genom en chi2analys undersöktes den upplevda psykiska hälsan hos de som oftast utför vattenträning på 

spa och de som utför på badhus. 80,6 % av dem som utför vattenträning på spa upplevde en hög grad av 

psykisk hälsa, jämfört med 68,8 % för dem som tränar vattenträning på badhus. På spa skattade 6,5 % att 

de hade låg psykisk hälsa. På badhus skattade 3,1 % sin psykiska hälsa som låg. Skillnaden är inte 

signifikant (P=0,542), det går inte att säga att den självupplevda psykiska hälsan beror på var man utför 

vattenträning. 

 

Tabell 3. Visar hur deltagarna uppskattar sin stressnivå den senaste månaden bland dem som tränar 

vattenträning antingen på spa eller badhus. 

Självuppskattning av stressnivån 

Vattenträning 

utförs på… 

Hög 

n (%) 

Måttlig 

n (%) 

Låg 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

Spa 8 (25,0 %) 11 (34,4 %) 13 (40,6 %) 32 (100 %)  

Badhus 12 (37,5 %) 10 (31,3 %) 10 (31,3 %) 32 (100 %) P=0,289 

 

Genom en chi2analys undersöktes stressnivån hos de som oftast utför vattenträning på spa och de som 

utför på badhus. Av de som utförde vattenträning på spa var det 25,0 % som upplevde en hög stressnivå 

och 40.6% som uppskattade en låg stressnivå. Av dem som tränar vattenträning på badhus var det 37,5 

% som upplevde en hög grad av stress. 31,3 % uppskattade att de upplevde en låg stressnivå. Sambandet 

är inte signifikant (P=0,289), det går inte att säga att stressnivån har något samband med var man utför 

vattenträning. 
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Tabell 4. Visar hur antalet vattenträningspass har samband med den självupplevda fysiska hälsan bland 

dem som tränar vattenträning. 

Självuppskattning av den fysiska hälsan 

Antalet gånger 

vattenpass 

utförs… 

Låg 

n (%) 

Varken eller 

n (%) 

Hög 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

2-4 gånger i 

veckan 

0 (0,0 )% 2 (15,4 %) 11 (84,6 %) 13 (100 %)  

Några gånger i 

månaden 

3 (11,1 %) 9 (33,3%) 27 (55,6%) 27 (100 %)  

Mer sällan 3 (13,0 %) 5 (21,7 %) 15 (65,2 %) 23 (100 %) P=0,244 

 

Tabell 4 visar att 84,6%  som tränar vattenträning 2-4 gånger i månaden skattar sin självupplevda fysiska 

hälsa som hög. 0 % av de som tränar vattenträning 2-4 gånger i veckan skattar sin självupplevda fysiska 

hälsa som låg. Av de som uppger att de tränar vattenträning mer sällan skattar 65,2 % sin självupplevda 

fysiska hälsa som hög medan 13 % skattar den som låg. Sambandet är inte signifikant (P=0,244). Det 

vill säga den fysiska hälsan har inte något samband med hur många vattenträningspass personen utför. 

 

 

Tabell 5. Visar hur antalet vattenträningspass har samband med den självupplevda psykiska hälsan 

bland dem som tränar vattenträning. 

Självuppskattning av den psykiska hälsan 

Antalet gånger 

vattenpass 

utförs… 

Låg 

n (%) 

Varken eller 

n (%) 

Hög 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

2-4 gånger i 

veckan 

0 (0,0 )% 3 (23,1 %) 10 (76,9) 13 (100 %)  

Några gånger i 

månaden 

1 (3,7 %) 7 (25,9 %) 19 (70,4%) 27 (100 %)  

Mer sällan 2 (8,7 %) 3 (13,0 %) 18 (78,3 %) 23 (100 %) P=0,763 
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Enligt tabell 5 svarar 76,9% att de har en hög självupplevd psykisk hälsa om de tränar vattenträning 2-4 

gånger i veckan.  Av de som tränar vattenträning mer sällan svarar 78,3% att de skattar sin självupplevda 

psykiska hälsa som hög, 8,7 % skattar den som låg. Sambandet är inte signifikant (P=0,763). Det vill 

säga att den psykiska hälsan inte har något samband med hur många vattenträningspasspass personen 

utför. 

 

Tabell 6. Visar hur antalet vattenträningspass har samband med den självupplevda stressnivån bland 

dem som tränar vattenträning. 

Självuppskattning av stressnivå 

Antalet gånger 

vattenpass 

utförs… 

Hög 

n (%) 

Måttlig 

n (%) 

Låg 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

2-4 gånger i 

veckan 

4 (30,8 )% 5 (38,5 %) 4 (30,8) 13 (100 %)  

Några gånger i 

månaden 

8 (28,6 %) 9 (32,1 %) 11 (39,3%) 28 (100 %)  

Mer sällan 8 (34,8 %) 7 (30,4 %) 8 (34,8 %) 23 (100 %) P=0,923 

 

Enligt tabell 6 svarar 30,8 % att de har en hög självuppskattad stressnivå om man tränar vattenträning 2-

4 gånger i veckan. Samma andel 30,8 % skattar den som låg.  Av dem som tränar mer sällan 

vattenträning var det 34,8 % som uppskattade stressnivån hög och samma andel 34,8 % skattar den som 

låg. Sambandet är inte signifikant (P=0,923). Det vill säga att den uppskattade stressnivån inte har något 

samband med hur många vattenträningspass personen utför.  

 

Tabell 7. Visar hur den självupplevda fysiska hälsan har samband med annan träning.  

Självuppskattning av fysisk hälsa 

Annan träning 

utförs… 

Låg 

n (%) 

Varken eller 

n (%) 

Hög 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

Ibland/sällan 4 (18 %) 7 (31,8%) 11 (50 %) 22 (100 %)  

Ofta 2 (4,9 %) 9 (21,9 %) 30 (73,1%) 41 (100 %) P=0,038 
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Enligt tabell 7 skattar 50 % av de som tränar ibland eller sällan att de har hög självupplevd fysisk hälsa. 

Av de som tränar ofta är det 73 % som uppskattar sin fysiska hälsa som hög. Sambandet är signifikant 

(P=0,038) vilket innebär att det finns ett samband mellan att träna ofta och självupplevd fysisk hälsa.   

 

Tabell 8. Visar hur den självupplevda psykiska hälsan har samband med annan träning. 

Självuppskattning av psykisk hälsa 

Annan träning 

utförs… 

Låg 

n (%) 

Varken eller 

n (%) 

Hög 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

Ibland/sällan 3 (13,6%) 6 (27,3%) 13 (59 %) 22 (100 %)  

Ofta 0 (%) 7 (17 %) 34 (83 %) 41 (100 %) P=0,011 

 

Enligt tabell 8 skattar 59 % av de som tränar ibland eller sällan att de har hög självupplevd fysisk hälsa. 

Av de som tränar ofta är det 83 % som uppskattar sin fysiska hälsa som hög. Sambandet är signifikant 

(P=0,011) vilket innebär att det finns ett samband mellan att träna ofta och självupplevd psykisk hälsa.   

 

Tabell 9. Visar hur den självupplevda stressnivån har samband med annan träning. 

Självuppskattning av stressnivå 

Annan träning 

utförs… 

Hög 

n (%) 

Måttlig 

n (%) 

Låg 

n (%) 

Total 

n (%) 

 

Ibland/sällan 9 (40,9%) 8 (36,4 %) 5 (22,7 %) 22 (100 %)  

Ofta 11 (26,8 %) 13 (31,7%) 17 (41,5 %) 41 (100 %) P=0,131 

 

Enligt tabell 9 skattar 22,7 % av de som tränar ibland eller sällan att de har låg självupplevd stressnivå. 

Av de som tränar ofta är det 41,5 % som uppskattar sin självupplevda stressnivå som låg. Sambandet är 

inte signifikant (P=0,131) vilket innebär att det inte finns ett samband mellan träning och den 

självuppskattade stressnivån. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Eftersom de ansvariga för enkäten fanns på plats när deltagarna svarade på enkäterna hade de möjlighet 

att fråga om de undrade över något. Det gör resultatet mer tillförlitligt då de vid minsta fundering hade 

chans att fråga så att det inte blev något missförstånd. I studien var det få män som deltog, men av 

erfarenhet från författarna är det så det ser ut på vattenträning. Det är flest kvinnor, därför är urvalet 

representativt för hela populationen.  Reliabiliteten anses hög då frågorna på enkäten är kontrollerade 

och en pilotstudie har används för att få bekräftat att frågorna tolkas som det är tänkt (Patel & 

Davidsson, 2011). Vissa saker fick ändras på efter pilotstudien då det upptäcktes misstolkningar. Det 

som dock går att se är att fråga 10 ”Hur skulle du skatta din stressnivå den senaste månaden på en skala 

från 1 till 5 där 1 är ”mycket hög och 5 är ”mycket låg” kan ha misstolkats även i den riktiga studien. 

Det är inte något som definitivt går att bekräfta men när resultatet tolkas tas detta i beaktning då 

resultaten var svårtolkade. Fråga 8 till 10 är skalfrågor där de svarande får skatta sin hälsa från 1-5. På 

frågorna om fysisk hälsa och psykisk hälsa går skalan från ”mycket dålig” till ”mycket bra”. I fråga 10, 

som handlar om den självupplevda stressnivån, går skalan från dålig till bra i form av ”mycket hög” till 

”mycket låg” på grund av att det framgick i pilotstudien att det var bättre om skalorna gick åt samma 

håll. Det som kan ha misstolkats är att 1 kan tolkas som ”mycket låg” och 5 som ”mycket hög” då 5 är 

högre än 1 rent siffermässigt. Det kan därför ha känts mer logiskt att kryssa för 1 om man inte kände 

någon stress. Viss indikation till det visades i resultatet då analysen var svår att läsa av. Antalet utdelade 

och insamlade enkäter uppgick till 64 stycken. Eftersom det behövdes minst 60 stycken för att göra en 

tillförlitlig undersökning inkom tillräckligt många. Det gör resultatet tillförlitligt men samtidigt är det en 

relativt liten studie och det kan därför funderas över vad som hade hänt om studien hade haft lika många 

enkäter till. I vissa analyser som gjorts i undersökningen kan en antydan till ett samband ses, det är inte 

signifikant men det är bra att ha med sig till framtida studier som kan göras på vattenträning. Vad gäller 

validiteten, vilka frågor som har ställts, uppfattar de ansvariga att frågorna har varit nödvändiga. De 

första frågorna om ålder, kön, jobbsituation och civilstånd är frågor som inte har används direkt i 

resultatet men som kan vara intressant att titta på ändå. Den sista frågan var inte riktigt relevant för 

studien men det framgick inte förrän efteråt så den var ändå viktig att ha med i enkäten. Men i enlighet 

med syftet har studien undersökt det den avsåg att göra. Den självupplevda hälsan är personlig och ser 

olika ut för alla. Resultatet kan alltså inte styrka den faktiska hälsan utan bara den självupplevda. 
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Resultatdiskussion 

Vad fick vi då veta av enkäten? Vi jämförde spa och badhus för att se om man upplevde sin hälsa olika 

om man tränade vattenträning på spa eller badhus. Eftersom studier visat att man är mer avslappnad vid 

vistelse på spa (Loureiro et al., 2013) ville vi se om det påverkade vårt resultat, det vill säga om man är 

mer avslappnad vid vattenträning på spa än på badhus. Vi kunde inte se någon signifikant skillnad, dock 

skattar de flesta som utför vattenträning på spa sin stressnivå som låg medan de flesta som utför 

vattenträning på badhus skattar sin stressnivå som hög. Det skulle i så fall stämma överens med 

resultatet i studien av Loureiro et al. (2013). En orsak till att vi inte fick någon signifikant skillnad på 

denna fråga kan vara att studien är för liten. Det finns heller ingen litteratur som tar upp skillnader 

mellan vattenträning på spa och badhus. Men även om vi haft en stor studie är det inte säkert att det är 

någon skillnad på var man utför vattenträning. Det kan vara så att det inte spelar någon roll för 

personens självupplevda hälsa var vattenträningen utförs. Resultaten visar vidare att de som tränar 

vattenträning på badhus tränar oftare än personer som tränar vattenträning på spa. En koppling till 

deltagarnas självupplevda hälsa, där det som vi tidigare beskrivit inte fanns någon skillnad för de som 

tränade på spa och badhus, kan tolkas som att det krävs en lägre frekvens av vattenträning om man 

tränar på spa för att uppnå samma självupplevda hälsa som dem på badhus. 

Vi gjorde en Chi2analys för att studera sambanden mellan hur ofta vattenträning utförs och fysisk hälsa. 

Det som gick att se då var att det inte var signifikant, trots det kan man se en antydan till mönster. 

Resultaten visar att sambandet mellan antalet vattenpass och den självupplevda fysiska och psykiska 

hälsan inte är signifikant. De som tränar 2-4 gånger i veckan har den högsta andelen av hög självupplevd 

hälsa. Vad vi kan se är att de som tränar ”mer sällan” skattar sin självupplevda fysiska hälsa högre än de 

som tränar någon/några gånger i månaden. Det kan bero på att de som tränar vattenträning ”mer sällan” i 

högre grad tränar annan träning, något som vi också kunde se i studien. Det är kanske så att fysisk 

aktivitet över lag, mer än just vattenträning, har betydelse för den upplevda hälsan. I litteraturen tas det 

upp flera olika positiva effekter med att vara fysisk aktiv så som att förhindra olika sjukdomstillstånd 

som diabetes, stress och depression (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Även de analyser som gjorts i 

studien som pekar på sambanden på självupplevd fysisk hälsa och fysisk aktivitet är signifikant. Ju mer 

en person tränar ju bättre mår den fysiskt. Så om en person tränar vattenträning flera gånger i veckan 

eller om den tränar vattenträning ibland och tränar annan träning oftare, ger ett liknande resultat för den 

upplevda fysiska hälsan.    

Vi gjorde en Chi2analys för att studera sambanden mellan hur ofta vattenträning utförs och psykisk 

hälsa. Det som gick att se var att det inte var signifikant. Resultatet visade att de flesta som tränar 

vattenträning uppskattar sin självupplevda psykiska hälsa som hög oavsett hur ofta de tränar 

vattenträning. Det kan förklaras med att de som tränar vattenträning ”mer sällan” tränar annan träning i 
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större utsträckning än de som tränar vattenträning 2 till 4 gånger i veckan. Eftersom det i så fall kan 

innebära att de tränar lika mycket skulle det stämma att de som tränar mer mår bättre psykiskt oavsett 

träningsform. Enligt litteraturen skattar personer sin psykiska hälsa högre när de tränar mer (Svantesson 

et al., 2007). Resultaten visade att det finns ett samband mellan självupplevd psykisk hälsa och hur 

mycket personen tränar. Det bekräftas även av litteraturen. Till exempel skriver Hassmén & Hassmén 

(2005) att många uppger att de mår bättre psykiskt vid regelbunden träning. Den självupplevda psykiska 

hälsan påverkas uppenbarligen av fysisk aktivitet och det har kanske ingen betydelse för vilken sorts 

fysisk träning man utför utan att man tränar alls.  

Vi gjorde även en Chi2analys för att studera sambandet mellan hur ofta man utförde vattenträning och 

den upplevda stressnivån. Enligt den analysen var sambandet inte signifikant. Det var inget mönster alls. 

Det var samma andel av de som tränade vattenträning ofta som kände en hög nivå av stress och de som 

kände en låg nivå av stress. Det var näst intill samma procent som hade svarat på alla alternativ. Om vi 

bortser från att frågan kan ha misstolkats kan resultatet bero på att vattenträning inte påverkar 

stressnivån alls, men i litteratur kan man läsa att vattenträning har effekt på humöret, livskvaliten och 

depression (In-Sook et al., 2012). Det kan tyckas att vattenträning då också borde ha effekt på 

stressnivån då livskvaliten och stressnivån många gånger går hand i hand (Hassmén & Hassmén, 2005). 

Dessutom visar tidigare studier att man blir mer avslappnad av att vistas på spa (Loureiro et al., 2013). 

Orsaken till stress framkommer inte i denna studie. Därför är det svårt att tolka dessa resultat och göra 

någon analys. För att kunna göra en mer noggrann analys skulle fler omfattande frågor om stress 

troligtvis behöva ställas. 

 

Fortsatt forskning 

Många studier visar hur bra det är att träna i vatten vid olika sjukdomstillstånd. Det är tyvärr inte mycket 

forskat på hur bra kroppen mår av att träna i vatten jämfört med att träna någon annan aktivitet på land. 

Denna studie visar att vattenträning är bra träning både fysiskt och psykiskt oavsett om man tränar på 

spa eller badhus.  Det skulle däremot vara intressant att även göra en studie på fysiska effekter av att 

träna på land jämfört med vatten. Eftersom resultatet på stressnivån var svårtolkad skulle det vara 

intressant att göra en studie som fokuserar just på denna fråga. Det skulle vara intressant att titta närmare 

på varför det är så få män som tränar vattenträning 
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Slutsats 

Studien har undersökt samband mellan självupplevd hälsa och vattenträning. Resultatet visar att 

personer som tränar mycket upplever sig må bättre fysiskt och psykiskt. Det fanns dock inget signifikant 

samband mellan vattenträning och självupplevd hälsa. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 

 

Studie om vattenträning  

 

 

 

Härmed inbjuds du att delta i en studie om vattenträning. Syftet med undersökningen är att undersöka 

samband mellan självupplevt hälsa och vattenträning. 

 

Vi är två studenter som läser på Hälsa och Wellness programmet på Karlstad universitet. Vi går nu sista 

terminen och det är dags att göra vår b-uppsats. Vi har intresserat oss för vattenträning av olika slag och 

har därför bestämt oss för att göra en studie på detta. 

 

Deltagandet i den här enkäten är frivillig och du har rätt att avbryta när som helst. Den är även anonym 

vilket betyder att ingen kommer känna till vem som har svarat. I enlighet med personuppgiftslagen 

kommer dina svar och dina resultat att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. När ni svarar 

på frågorna, sätt ett kryss i en av rutorna på varje fråga om inget annat anges. 

 

Har ni frågor angående enkäten eller studien så hör gärna av er: 

 

Sara Winberg sara.ae.winberg@gmail.com  

Telefonnummer: 0730311019 

Louise Schyman louise.schyman@hotmail.com   

Telefonnummer: 0707137339 

 

Datainsamlingsperioden pågår mellan den 15/3-24/3 

 

mailto:sara.ae.winberg@gmail.com
mailto:louise.schyman@hotmail.com
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Frågeformulär 

 

1. Jag är född år … 

 

2. Jag är... 

 Man    

 Kvinna 

 

3. Jag är… 

 Student 

 Arbetssökande 

 Arbetande 

 Pensionär 

 

4. Civiltillstånd… 

 Ensamstående utan barn 

 Ensamstående med barn   

 Sambo/Gift utan barn  

 Sambo/Gift med barn 

 Annat (beskriv)……………………………………………… 

 

5. När jag utför vattenträning (det vill säga gruppass) är det oftast på...  

 Spa   

 Badhus 
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6.  Jag har utfört vattenträning… 

 1 gång i mitt liv 

 Några gånger i mitt liv 

 Några månader i mitt liv 

 Regelbundet i ett eller flera år 

 

7. Jag utför vattenträning... 

 4 eller fler gånger i veckan 

 2-3 gånger i veckan 

 1 gång i veckan  

 Någon/ några gånger i månaden 

 Mer sällan 

(På fråga 8-10 ringa in rätt svarsalternativ)  

8. Hur skulle du skatta din fysiska hälsa den senaste månaden på en skala från 1 till 5 där 1 

är ”mycket dåligt” och 5 är ”mycket bra”? 

1  2  3  4  5 

 

9. Hur skulle du skatta din psykiska hälsa den senaste månaden på en skala från 1 till 5 där 1 

är ”mycket dåligt” och 5 är ”mycket bra”? 

1  2  3  4  5 

 

10.  Hur skulle du skatta din stressnivå den senaste månaden på en skala från 1 till 5 där 1 är 

”mycket hög” och 5 är ”mycket låg”? 

1        2  3  4  5 
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11. a) Jag utför annan fysisk aktivitet... 

 Aldrig (hoppa över fråga 8b) 

 Någon/ några gånger i månaden 

 1 gång i veckan 

 2-3 gånger i veckan  

 4 eller fler gånger i veckan 

 

b) Om jag utför annan fysisk aktivitet blir det oftast... 

 Konditionsträning 

 Styrketräning 

 Annat i så fall: ……………………………………………………………………. 

 

I övrigt vill jag tillägga: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! 

 

 

 



28 

 

 


