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SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle känner sig många människor sig stressade och en del upplever stress 

dagligen. Stress är en bidragande orsak till många av dagens stora hälsoproblem som 

depression, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Fysisk aktivitet har visat sig kunna minska 

och förebygga många av dessa sjukdomstillstånd. Dock finns det inte mycket forskning om 

huruvida träningsmängden påverkar självupplevd stress. Syftet med den här studien är att 

undersöka olika faktorer som kan ha ett samband med självupplevd stress. Studien är 

kvantitativ och enkäter delades ut på ett lokalt gym i Karlstad där ett bekvämlighetsurval 

gjordes. I studien deltog 98 respondenter. Studiens resultat visar att det inte nödvändigtvis 

måste vara de som tränar och motionerar mest som upplever minst självupplevd stress 

eftersom det är väldigt individuellt hur mycket träning som krävs, utan snarare ålder och i 

vilket stadie i livet en individ befinner sig.  

 



 

FÖRORD 

Anledningen till att vi valde att göra en studie om fysisk aktivitet, ålder och självupplevd 

stress var för att vi båda var intresserade av hur träning och ålder kan påverka vår 

självupplevda vardagsstress och inom detta område finns det mycket forskning. Däremot var 

det svårt att hitta forskning om hur just träningsmängden påverkar självupplevd stress. Därför 

valde vi att göra en studie om detta. I arbetet har Kim gjort resultatdelen, avsnittet om stress i 

inledningen och databearbetningen. Johan har gjort metoddelen och avsnittet om fysisk 

aktivitet och fysisk aktivitet och stress i inledningen. Diskussion, enkät och följebrev har vi 

gjort tillsammans.  

Vi vill tacka det lokala gymmet i Karlstad för att vi fick genomföra vår studie på deras kunder 

och vi vill tacka de kunder som tog sig tiden att svara på våra enkäter. Ett stort tack till vår 

handledare Linda Beckman som har gett bra och konstruktiv feedback. Vi vill också tacka 

Carl Åström för all hjälp med diverse datorproblem.  
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INLEDNING 

Stress 

Stressreaktioner i kroppen är fullt normala och är kroppens sätt att reagera så att människan 

kan agera vid fara och hot. Det är helt ofarligt om stressreaktionen är kortvarig men om 

kroppen utsätts för detta under en längre tid kan det leda till både fysisk och psykisk ohälsa 

(Jonsdottir & Ursin, 2008). Stresstimuli är de stressorer som gör att människor känner sig 

stressade. Typiska stressorer kan vara ökade krav både privat och i arbetslivet. Även 

understimulering, som till exempel långtidsarbetslöshet eller långtidssjukskrivning, kan vara 

en stark stressor (Svantesson, Cider, Jonsdottir, Stener-Victorin & Willen, 2007).  

Alla människor upplever stress olika. Det som en individ blir stressad av behöver inte påverka 

en annan individ negativt, mycket beror på vilken situation individen befinner sig i men också 

andra faktorer som personlighet, copingförmåga, sömn, genetiska faktorer och fysisk aktivitet 

(Svantesson et al., 2007) 

En studie genomförd 2013 av Scott och Sliwinski om åldersskillnader i känslomässiga 

reaktioner på daglig stress visade att när äldre och yngre utsattes för samma vardagliga 

stressfaktorer, upplevde de äldre en mindre negativ påverkan av exponeringen än de yngre 

men det fanns inga skillnader mellan hur påverkade yngre och äldre fortfarande var av 

exponeringen efter 3-6 timmar. Detta visar att det finns en skillnad i hur självupplevd 

vardagsstress hanteras beroende på ålder och stärker det Svantesson et al. (2007) beskriver 

eftersom en individ kan ha samlat på sig verktyg genom åren för att hantera stress bättre.  

Stressorer kan vara yttre eller inre och beror på om hjärnan väljer att tolka situationen som ett 

hot eller inte. Vid upplevd stress utsöndrar kroppen stresshormoner för att aktiveras ifall det 

blir nödvändigt att fly eller slåss (Svantesson et al., 2007). Detta är en överlevnadsreaktion 

som människokroppen har kvar sen urminnestider då levnadsförhållandena var hårdare. Dessa 

reaktioner var livsnödvändiga och efter ett stresspåslag följt av en reaktion, återgick kroppen 

till viloläge och återhämtade sig (Nationalencyklopedin, 2014). Idag ser det annorlunda ut. 

Kroppen reagerar fortfarande på stressorer men skillnaden är att idag använder människan 

inte alltid stressreaktionen för att kunna fly eller slåss istället tvingas vi att lugnt stanna kvar i 

situationer vi kanske inte bemästrar. En studie genomfördes 2010 av Hansen, Blangsted, 

Hansen, Søgaard och Sjøgaard med kontorsarbetare som upplevde en hög grad av stress och 

krav i arbetslivet. Forskarna mätte kortisolhalten i saliven på deltagarna och de som tränade 

på fritiden hade en mindre halt kortisol i saliven jämfört med de som inte tränade. Det visade 
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sig också att de som tränade upplevde sig mindre stressade och kände att de hade mer energi 

jämfört med de som inte tränade på fritiden.   

Kortisol är ett av stresshormonerna som utsöndras när en människa upplever sig vara utsatt 

för hot eller fara. Kortisol förbränns vid fysisk aktivitet men i dagens samhälle har vi inte 

samma möjlighet som förr att förbränna kortisolet genom att t.ex. springa ifrån ett möte med 

ledningen. Därefter kommer nästa krav med medföljande stressorer som ger en ökad 

utsöndring av stresshormoner. Kroppen hinner varken förbränna kortisol och andra 

stresshormoner eller gå tillbaka till viloläge innan den utsätts för nästa stressor (Svantesson et 

al., 2007).  

Om kroppen under en längre tid utsätts för stressreaktioner utan att få reagera på det kan det 

påskynda utvecklingen av både fysiska och psykiska sjukdomstillstånd. Hjärt-kärlsjukdomar, 

typ 2-diabetes, metabola syndromet, sköldkörtelrubbningar, depression och utbrändhet är 

några exempel på sjukdomstillstånd där stress ofta finns med i bilden som en bidragande 

orsak (Svantesson et al., 2007). Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till 

långtidssjukskrivning (Åsberg, Grape, Krakau, Nygren, Rodhe, Wahlberg & Währborg, 

2010). När kraven ökar både i arbetslivet och i privatlivet finns det en stor risk att sömn, 

återhämtning, hälsosam kost och framför allt regelbunden fysisk träning, nedprioriteras. 

Dessa faktorer är viktiga för att förebygga stressrelaterade sjukdomar (Svantesson et al., 

2007).  

 

Stress är något alla upplever någon gång i livet men eftersom begreppet stress används vid 

bl.a. fysisk stress, psykisk stress, inre stress och yttre stress, kan det vara svårt att veta vilken 

typ av stress denna studie berör. I den här studien om fysisk aktivitet och självupplevd stress 

används definitionen av vardagsstress från Statens offentliga utredningars rapport om 

ungdomar, stress och psykisk ohälsa:  

Att känna sig ansträngd, att inte hinna med det man tänkt sig, att vara frustrerad, att vara orolig och att ha 

svårt att somna beskrivs som stress, alternativt som tecken på stress. Kroppsliga symptom, som uppfattas 

vara konsekvenser av påfrestningar, exempelvis huvudvärk och magvärk, ingår i denna vardagliga 

beskrivning av stress. (SOU 2006:77. Sid. 33). 

Fysisk aktivitet 

Definitionen för fysisk aktivitet är ”all kroppslig rörelse som produceras av skelettmusklerna 

och resulterar i energiförbrukning” (Svantesson et al., 2007, s.9). Många forskare anser att en 
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fysisk aktivitet (t.ex. en rask promenad) på 30 minuter om dagen räcker för att förebygga de 

vanligaste folksjukdomarna, som diabetes typ 2, hjärt-kärlsjukdomar och fetma (Henriksson 

& Sundberg, 2008). För att få ytterligare hälsoeffekter kan den dagliga mängden fysisk 

aktivitet eller intensiteten på själva träningspassen ökas (Jansson & Anderssen 2008). 

Individer kan röra på sig genom motion och fysisk träning. Motion innebär ”en medveten 

fysisk aktivitet med viss avsikt, exempelvis förbättra hälsan, för att det är roligt och skönt” 

(Folkhälsorapport, 2005, s. 324). Fysisk träning kan definieras som” den eller de delar av den 

fysiska aktiviteten som är planerad, strukturerad och återkommande och som har till syfte att 

förbättra eller behålla en viss fysisk funktion” (Svantesson et al., s. 11, 2007). Funktionerna 

som kan tränas upp är styrka, kondition, rörlighet, snabbhet och uthållighet (Svantesson, et 

al., 2007). 

Äldre människor utgör idag en allt större del av den mänskliga befolkningen och därför har 

även intresset för fysisk aktivitet ökat för denna åldersgrupp. Hälsovinsterna och effekterna 

från fysisk aktivitet är samma för äldre som yngre människor. Äldre människor tappar dock 

muskelmassa och muskelstyrka med åren och detta kan leda till en sämre rörelsefunktion. 

Fysisk aktivitet är därför viktigt för att förebygga ohälsa och stärka kroppens olika 

beståndsdelar. Rekommendationerna till äldre människor är att hitta träningsformer som 

upplevs intressanta och roliga. Aktiviteter som dessutom utförs i grupp tros leda till ett bättre 

humör och en förhöjd upplevd hälsa (Lexell, Frändin & Helbostad, 2008). 

Fysisk aktivitet och stress 

Det finns studier som visar att fysisk aktivitet kan motverka stress och öka vårt psykiska 

välbefinnande (Jonsdottir & Ursin, 2008). Svantesson (2007) och Jonsdottir och Ursin (2008) 

skriver att människor som motionerar regelbundet upplever ett bättre psykisk välbefinnande 

än människor som inte motionerar. En observationsstudie av Schnohr, Kristensen, Prescott 

och Scharling som genomfördes 2004 i Danmark stärker denna teori. Studien gjordes på 12 

028 individer och de kom fram till att både män och kvinnor som var fysiskt aktiva kände sig 

mindre stressade samt kände ett större välbefinnande än de som inte utövade någon typ av 

fysisk aktivitet. Det var framförallt de personer som utförde regelbunden löpning som var 

minst stressade men den största skillnaden var mellan de personer som var helt stillasittande 

och de personer som hade en låg aktivitetsnivå (2-4 timmars promenader i veckan). 

Regelbunden träning gör så att puls och blodtryck sjunker. Detta beror på att det blir mindre 

aktivitet för det sympatiska nervsystemet och en ökad aktivitet för det parasympatiska 
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nervsystemet. Regelbunden konditionsträning gör att en bestämd arbetsbelastning blir 

fysiologiskt lättare att genomföra för en vältränad person än för en person som är otränad. 

Vältränade personer har också mindre blodtrycksstegringar, hjärtfrekvens, kärl-motstånd och 

stresshormonsnivåer vid fysisk aktivitet än otränade personer. Träningseffekterna av fysisk 

aktivitet kan vara en förklaring till varför fysisk tränade personer kan uppleva mindre 

stressfysiologiska reaktioner i form av mindre utsöndring av kortisol vid psykiska 

påfrestningar. Det finns än så länge inget tydligt svar om detta är anledningen till att fysisk 

aktivitet kan motverka stress. Många studier visar dock att hanteringen av stress är bättre hos 

tränade personer än otränade personer. Det finns även flera studier gjorda på sjuka människor 

som har cancer eller svåra långvariga smärtor. Resultaten därifrån visar att de som är fysiskt 

aktiva bemästrade stressen som sjukdomen gav på ett bättre sätt än dem som inte var fysiskt 

aktiva (Svantesson et al., 2007). 

En studie som publicerades av Van Rhenen, Blonk, van der Klink, van Dijk och Schaufeli 

(2004) stärker att fysisk aktivitet är en bra behandlingsmetod för att minska den självupplevda 

stressen. Syftet med studien var att ta reda på om fysisk aktivitet var mer effektivt för att 

minska psykisk stress än kognitiv beteende terapi. Resultatet visade att fysisk aktivitet var 

precis lika effektivt som kognitiv beteende terapi när det gällde att behandla och minska 

stress. Enligt Arazi, Benar, Esfanjani och Yeganegi (2012) är aerob träning bra för att minska 

stress och depressioner. Deras studie genomfördes på en grupp kvinnliga studenter. Där hade 

de en grupp som utsattes för aerob träning och en kontrollgrupp som inte utsattes för någon 

träning alls. Under tio veckor utförde gruppen två träningspass (40-50 min per gång) i veckan 

med minst 48 timmars mellanrum. Resultaten visade att gruppen som utförde aerob träning 

upplevde mindre stress efter tio veckor än vad de gjorde tidigare, medan gruppen som inte 

tränade inte upplevde någon förändring. 

Som tidigare studier och forskning visar så finns det ett samband mellan fysisk aktivitet och 

minskad självupplevd stress. Individer som är fysiskt aktiva upplever mindre stress än 

individer som är fysisk inaktiva. Hur mycket en individ bör träna för att uppnå minskad 

självupplevd stress är dock diffust och frågan som kvarstår är om det finns någon optimal 

träningsmängd för att uppnå en mindre stress-full vardag eller beror det mer på hur gammal 

en person är och i vilket stadie i livet personen befinner sig?  
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SYFTE 

Syftet med den här studien är att undersöka olika faktorer som kan ha ett samband med 

självupplevd vardagsstress. 

Frågeställningar 

 Finns det ett samband mellan träningsmängd och människors självupplevda 

vardagsstress?  

 Finns det ett samband mellan självupplevd stress och ålder? 

METOD 

Design 

Då syftet med studien var att undersöka om det finns ett samband mellan träningsmängd och 

upplevd stress genomfördes en tvärsnittsstudie på ett lokalt gym. Standardiseringen var hög 

då alla respondenterna fick likadana enkäter och därför samma svarsalternativ. Enkäten 

innehöll många strukturerade frågor där det fanns fasta svarsalternativ och det fanns endast en 

fråga som var ostrukturerad. Där kunde respondenten skriva fritt om de hade något mer att 

tillägga.  

Urval  

Enkäterna delades ut på ett lokalt gym i Karlstad, som årligen har runt 25 000 besökare och av 

dessa blev 98 tillfrågade att delta. Då studien blev begränsat till en och samma plats, 

genomfördes ett bekvämlighetsurval, där de som var i byggnaden blev tillfrågade. Totalt 

delades 100 enkäter ut och av dessa var 98 i användbart bruk. Män och kvinnor i 

åldersspannet 16-73 år deltog i studien, 50,5 % var män och 49,5 % var kvinnor. 

Respondenterna som deltog i studien utförde sjukgymnastik, ryggrehabilitering, olika grupp-

pass och styrketräning. 

Instrument  

I början av enkäten beskrevs definitioner på träning, motion och stress för att göra det så 

tydligt som möjligt. Enkäten bestod av sju frågor med olika svarsalternativ. Första frågan 

handlade om hur ofta respondenterna tränade per vecka. Svarsalternativen delades upp i fyra 

alternativ: 1-2 dagar i veckan, 3-4 dagar i veckan, 5-6 dagar i veckan och 7 dagar i veckan. 

Andra frågan handlade om hur länge respondenterna tränar per tillfälle och dag och delades 

upp i fem alternativ: 20-29 min per dag, 30-59 min per dag, 60-89 min per dag, 90-120 min 
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per dag och en öppen fråga där det stod: Om mer, hur länge? Fråga tre och fyra var exakt 

samma fast handlade om motion istället för träning. Fråga fem handlade om hur ofta 

respondenterna upplever sig stressade och svarsalternativen delades upp i fem alternativ: 

Aldrig, 1-2 gånger i veckan, 3-4 gånger i veckan, 5-6 gånger i veckan och Flera gånger per 

dag. Fråga sex frågade efter vilken typ av träning respondenterna utför och var en 

flervalsfråga där respondenten kunde fylla i olika alternativ inom Styrketräning, 

Konditionsträning, Rörlighet, balans och koordination (se Bilaga 2). Fråga sju var en öppen 

fråga om det var något de ville tillägga. Dock inkluderades inte fråga två, fyra, sex och sju i 

studiens resultat. 

Datainsamlingsmetod  

Kunder och personal som befann sig under dagtid på det lokala gymmet i Karlstad vecka 12 

2014 tillfrågades personligen om de kunde tänka sig att svara på enkäten. De som var i 

byggnaden blev tillfrågade och det inkluderade kunder som hade varit på gruppass, de som 

styrketränade, de som konditions tränade och de som tränade sjukgymnastik och 

rehabilitering. Alla som befann sig i byggnaden under den här tidpunkten hade alltså lika stor 

chans att bli tillfrågad. De flesta besvarade den på en gång men några tog den med sig och 

fyllde i enkäten i omklädningsrummet när de hade tränat klart. 

Databearbetning 

Det insamlade materialet bearbetades i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

version 20.  

För att studera samband mellan fysisk aktivitet och självupplevd stress användes 

sambandstestet Chi2 och Linear by linear association – koefficienten. Linear by linear 

används för att undersöka större tabeller än 2x2 och ger ett mått på om det finns ett linjärt 

samband mellan två variabler där en variabel har fler än två ordinala svarsalternativ. 

Några variablers svarsalternativ kodades om för att få färre kategorier och därmed större 

grupper. Svarsalternativen på frågan Hur ofta tränar du? gjordes om från Aldrig och 1-2 dagar 

i veckan till en variabel som vi döpte till Lite, 0-2 dagar i veckan, Medel, 3-4 dagar i veckan. 

5-6 dagar och 7 dagar i veckan kodades om till Mycket, 5-7 dagar i veckan. Likadant gjordes 

med frågan Hur ofta motionerar du? Anledningen till att just dessa svarsalternativ slogs ihop 

var för att få tydligare resultat med färre variabler. Även variablerna på frågan Hur ofta 

känner du dig stressad? Kodades om. Aldrig och 1-2 gånger i veckan blev Aldrig/sällan. 3-4 
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gånger i veckan, 5-6 gånger i veckan och Flera gånger per dag blev Ofta. Anledningen till att 

just dessa svarsalternativ slogs ihop var för vi ansåg att 3 gånger i veckan till flera gånger per 

dag är relativt mycket medan Aldrig och 1-2 gånger i veckan är relativt lite. Även frågan 

vilket år är du född? Kodades om. De som var födda mellan 1941-1949 blev nya variabeln 

Pensionärer 65-73 år. De som var födda mellan 1950-1973 blev nya variabeln Medelålders 

40-64 år. De födda mellan 1975-1984 kodades om till Vuxna 30-39 år och de som var födda 

mellan 1985-1998 kodades om till Yngre 16-29 år. Orsaken till att det blev så många 

åldersgrupper var för att tydligare kunna se om de olika stadierna i livet hade ett samband 

med självupplevd stress. 

Bortfall 

I studien genomfördes ett bekvämlighetsurval och därför skedde inga externa bortfall. Ett 

fåtal interna bortfall förekom. Några hade missat att skriva i kön och vissa hade glömt att 

skriva ålder. 

Etiskt förhållningssätt 

Med enkäten medföljde ett följebrev där de samtliga fyra kraven från vetenskapsrådet var 

med. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

I följebrevet informerades respondenterna om bakgrund och syfte med studien enligt Codex 

informationskrav (Vetenskapsrådet, 2014). Genom att göra detta informerades respondenterna 

om vad studien skulle användas till och att den insamlade informationen endast skulle 

användas till studiens syfte. Deltagandet var frivilligt och därför tvingades ingen att delta och 

respondenterna hade hela tiden valet att avbryta sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 

2014). 

Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och enligt Vetenskapsrådet (2014) 

ska respondenternas medverkande vara anonymt. Ingen förutom forskarna har vetskap om 

respondentens deltagande i studien.  

Det fanns heller ingen möjlighet att fylla i sitt namn i enkäten. När studien var genomförd 

förstördes alla enkäterna för att säkerhetsställa respondenterna anonymitet. För att använda 

sig av materialet behövs medgivande från respondenterna. De som deltog i studien, godkände 

samtidigt att materialet användes i studien (Vetenskapsrådet, 2014). Kontaktuppgifter fanns 

med på följebrevet om det skulle uppstå några frågor angående studien. 
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RESULTAT 

I studien om fysisk aktivitet och stress deltog 98 personer. 49.5% av respondenterna var 

kvinnor och 50.5% var män. 

Sambandet mellan tränings- och motionsmängd och självupplevd vardagsstress 

Tabell 1. Visar sambandet mellan träningsmängd och upplevd stress. 

 

 

  

 

Tabell 1 visar sambandet mellan träningsmängd och upplevd stress. Sambandet är inte 

signifikant på 95% nivån enligt Linear by linear association (p=0.888). Vilket innebär att det 

inte finns något samband mellan träningsmängd och självupplevd stress men det går att se 

tendenser som till exempel att bland de respondenter som tränade 3-4 dagar i veckan var det 

något fler som upplevde sig stressade Ofta (29.2%) jämfört med de som upplevde sig 

stressade Ofta och tränade 0-2 dagar i veckan (23.5%) eller 5-7 dagar i veckan (23.3%).  

Tabell 2. Visar sambandet mellan motionsmängd och upplevd stress. 

 

Stress 

                                      Motion 
Lite, 0-2 dagar 

i veckan  

%(n) 

Medel, 3-4 

dagar i veckan 

%(n) 

Mycket, 5-7 

dagar i veckan 

%(n) 

 

Aldrig/sällan 
74.5(35) 83.3(25) 55.0(11) 

Ofta 
25.5(12) 16.7(5) 45.0(9) 

p=0.217 

 

Tabell 2 visar sambandet mellan motionsmängd och upplevd stress. Sambandet är inte 

signifikant på 95% nivån enligt Linear by linear association (p=0.217) vilket innebär att det 

inte finns något samband mellan motion och självupplevd stress men det finns vissa tendenser 

till att av de som motionerar 3-4 dagar är det fler som Aldrig/sällan upplever sig stressade. Av 

de respondenter som motionerade 5-7 dagar i veckan var det 45% som upplevde sig stressade 

Ofta jämfört med 25.5% av de som motionerade 0-2 dagar i veckan och 16.7% av de som 

motionerade 3-4 dagar i veckan. 83.3% av respondenterna som motionerade 3-4 dagar i 

 

Stress 

                                     Träning 
Lite, 0-2 dagar 

i veckan  

%(n) 

Medel, 3-4 

dagar i veckan 

%(n) 

Mycket, 5-7 

dagar i veckan 

%(n) 

 

Aldrig/sällan 
76.5(13) 70.8(34) 76.7(23) 

Ofta 
23.5(4) 29.2(14) 23.3(7) 

p=0.888 
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veckan upplevde sig Aldrig/sällan stressade jämfört med 74.5% av de som motionerade 0-2 

dagar i veckan och 55% av de som motionerade 5-7 dagar i veckan.  

Sambandet mellan självupplevd stress och ålder 

Tabell 3. Tabellen visar fördelningen av självupplevd stress fördelat på ålder.  

 

Stress 

                                      Ålder 
Yngre 

16-29 år 

%(n) 

Vuxna 

30-39 år.  

%(n) 

Medelålder

s 40-64 år. 

%(n) 

Pensionär 

65-73 år.  

%(n) 

 

Aldrig/sällan 
62.2(28) 69.2(9) 85.7(18) 100.0(13) 

Ofta 
37.8(17) 30.8(4) 14.3(3) 0.0(0) 

p=0.002 

 

Tabell 3 visar fördelningen av självupplevd stress fördelat på ålder. Av de respondenter som 

var Pensionärer är det ingen som ofta upplever sig stressad. Av de som hade svarat att de 

kände sig stressade Ofta var det flest Yngre med 37.8%. Här går det se en stadig minskning 

av upplevd stress ju äldre respondenterna är. Sambandet är signifikant på 95% nivån enligt 

Linear by linear association(p=0.002) 

 

Ålder, träning och motion 

Tabell 4 visar fördelningen mellan träningsmängd och ålder.  

 

 

Träning 

Ålder 

Yngre 

16-29 år 

%(n) 

Vuxna 

30-39 år.  

%(n) 

Medelålders 

40-64 år. 

%(n) 

Pensionär 

65-73 år.  

%(n) 

Lite, 0-2 dagar 

i veckan 

16.3(7) 15.4(2) 23.8(5) 21.4(3) 

Medel, 3-4 

dagar i veckan 

44.2(19) 46.2(6) 38.1(8) 78.6(11) 

Mycket, 5-7 

dagar i veckan 

39.5(17) 38.5(5) 38.1(8) 0.0(0) 

Motion  

Lite, 0-2 dagar 

i veckan 

46.7(21) 61.5(8) 47.6(10) 50.0(7) 

Medel, 3-4 

dagar i veckan 

28.9(13) 23.1(3) 28.6(6) 35.7(5) 

Mycket, 5-7 

dagar i veckan 

24.4(11) 15.4(2) 23.8(5) 14.3(2) 
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Tabell 4 visar hur ofta respondenterna tränar och motionerar beroende på ålder. De flesta 

tränar 3-4 dagar i veckan men av de som är Medelålders är det lika många som tränar 3-4 

dagar i veckan som 5-7 dagar i veckan. Det är endast Pensionärer som inte tränar 5-7 dagar i 

veckan. I alla ålderskategorier är det fler som motionerar 0-2 dagar i veckan. Bland alla 

ålderskategorier är det fler Yngre som motionerar 5-7 dagar i veckan. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Svagheter i uppsatsen  kommer att diskuteras utefter begreppen reliabilitet och validitet. Hög 

reliabilitet innebär att undersökningen ska kunna upprepas och ge samma resultat oberoende 

på vilka som deltar. Validitet bygger på att undersökningen mäter det som den ska mäta. 

Definitionerna av stress, träning och motion beskrevs i början av enkäten. Nu i efterhand tror 

vi att det hade varit bättre att skriva respektive definition vid respektive fråga eftersom många 

respondenter valde att hoppa över den, enligt dem, tråkiga texten i början. Detta gjorde att 

många frågade vad det var för skillnad mellan motion och träning. Dock var det säkerligen 

många som inte frågade, trots att de var osäkra, och bara kryssade i något och då är det väldigt 

osäkert vad de besvarade egentligen. Därför kan vissa ha svarat på frågorna på ett felaktigt 

sätt och därmed påverkat resultaten i studien. På grund av detta kan vi inte säga att vår studie 

har en hög reliabilitet eftersom vi inte skulle få liknande resultat om studien genomfördes 

igen. Eftersom vi heller inte kan vara helt säkra på att respondenterna tolkade frågorna så som 

vi ville att de skulle tolkas kan vi heller inte säga att studien har en hög validitet. Hade 

definitionerna varit vid rätt fråga hade antagligen inte respondenterna hoppat över att läsa 

dem eftersom det hade varit mer lättläst. På grund av problemet med definitionerna och 

rutorna som låg fel i fråga sex var det bra att vi fanns närvarande när de besvarade enkäten 

eftersom många ställde frågor om vad som menades med träning/motion och vi hade 

möjlighet att berätta hur det låg till med fråga sex. Dessutom hade vi missat att ta med Aldrig 

på alla andra frågor utom fråga fem. Därför sa vi till varje respondent som skulle fylla i 

enkäten att om det var någon av frågorna de ”aldrig gjorde” så skulle de bara hoppa över den 

frågan.  
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Till att börja med lades några enkäter i receptionen som kunderna kunde fylla i men det 

resulterade i att bara en kund fyllde i en enkät och en annan enkät försvann. Efter att ha läst 

igenom den första besvarade enkäten upptäcktes felen och därefter delades enkäten endast ut 

personligen för att kunna svara på eventuella frågor och beskriva hur respondenterna skulle gå 

tillväga med frågorna som inte var helt korrekta.  

Enkäten gjordes så kort som möjligt för att inte störa gymmets kunder när de var mitt uppe i 

träningen. Med en kort enkät blev fler villiga att fylla i den. Totalt var det sju frågor i enkäten. 

Vissa fel i enkäten som till exempel att svarsrutorna vid fråga sex hade hoppat ner en aning 

gjorde det förvirrande för respondenterna vilken ruta som hörde till vilket svar. Detta 

medförde att vi fick utesluta de frågorna från studien för att få ett så korrekt resultat som 

möjligt. Fråga två och fyra uteslöts för att begränsa omfattningen av studien. Fråga sju 

uteslöts för att inga svar där tillförde studien något. 

Alla upplever träning och motion olika. Det som en äldre människa upplever som träning kan 

vara motion för en som är yngre. Detta kan bero på hur god konditionen är, hur stark en 

individ är, ålder och kroppens skador och svagheter. Även om definitionerna av träning, 

motion och fysisk aktivitet, tydligt var beskrivna i början av enkäten så finns den mänskliga 

faktorn alltid med i ekvationen och vi får då räkna med att vissa hoppade över att läsa dessa 

och att yngre och äldre upplever stress, träning och motion olika.  

När svarsalternativen kodades om reflekterade vi inte över det faktum att det är stor skillnad 

mellan att aldrig träna och att träna två gånger i veckan så att slå ihop 0-2 dagar i veckan 

kanske inte var det bästa alternativet. Många som tränar 2 dagar i veckan vill nog hellre 

identifiera sig med de som tränar 3-4 dagar i veckan än de som tränar 0 dagar i veckan 

eftersom träning 2 gånger i veckan fortfarande är väldigt mycket mer än 0 gånger i veckan. 

Kanske hade det varit bäst att från början utforma svarsalternativen i enkäten så att 

respondenterna fick åtta svarsalternativ och kunde kryssa i exakt hur många dagar i veckan de 

tränade. Att slå ihop dagarna kan ha påverkat resultatet på ett felaktigt sätt eftersom vi inte vet 

exakt hur mycket respondenterna tränade. Det kan vara en stor skillnad på att träna tre dagar i 

veckan eller fyra dagar i veckan.  

Anledningen till att studien genomfördes på ett och samma gym var för att det blev lätt att nå 

ut till respondenterna men det hade varit intressant att göra studien på åtminstone två gym för 

att få ett större urval och göra studien mer randomiserad. Det hade även varit intressant att ha 
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en kontrollgrupp med individer som inte tränade alls för att kunna jämföra vilken grupp som 

upplevde mest stress. Tyvärr fanns det inte tid för detta. 

Det hade varit intressant att göra intervjuer på några av respondenterna för att undersöka hur 

de upplever träning, motion och stress. Framförallt de som fyllde i att de var stressade 

Ofta/Flera gånger per dag hade varit intressanta att intervjua för att få en större kunskap om 

vilka stressorerna är och hur de ser på fysisk aktivitet. Eftersom stress upplevs individuellt, 

likaså motion och träning, hade intervjuer kunnat ge en djupare förståelse.  

Resultatdiskussion 

Sambandet mellan tränings- och motionsmängd och självupplevd vardagsstress 

Resultaten i föreliggande studie visar tendenser som motsäger det Hansen et al. (2010) och 

Schnohr et al.(2004) skriver om att ju mer en individ tränar desto mindre stressad känner sig 

denne. Resultaten i föreliggande studie blev inte signifikanta och därför kan sådana slutsatser 

inte dras. Det finns inget samband mellan träningsmängd och självupplevd stress. Vilken 

träningsmängd som är optimal för att minska självupplevd stress är troligen väldigt 

individuellt beroende på hur livet ser ut i övrigt. En pensionär har oftast inte lika mycket krav 

från till exempel ett arbete som yngre har från till exempel skola eller jobbsökande och 

småbarn. Därför är det också lättare för en frisk pensionär att hitta tiden till träning medan en 

yngre kanske får kämpa för att hitta tiden. Det skulle kunna vara så att träningen kanske blir 

något som stressar eftersom alla vet att träning är bra och att det borde tas tid till detta men 

om det inte går eller om en person hellre vilar skulle det kunna skapa dåligt samvete och 

stress. 

Enligt Jansson och Anderssen (2008) kan hälsoeffekterna av fysisk aktivitet förbättras om 

intensiteten eller mängden av fysisk aktivitet ökas. Det Jansson och Anderssen (2008) skriver 

om är de fysiska effekterna på människokroppen men det blir något helt annat när det 

kommer till den mentala biten. De som har fullbokade dagar från morgon till kväll och väldigt 

mycket krav kanske mår sämre mentalt av att klämma in träning i schemat även om kroppen 

fysiskt mår bättre av det. Dock skriver Hansen et al. (2010) att träning reducerar 

kortisolhalterna och andra stresshormoner och därmed är stressreducerande. Det skulle kunna 

vara så att själva tanken på träningen är stressande även om träningen i sig är 

stressreducerande. 
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Sambandet mellan självupplevd stress och ålder 

Stress minskar med stigande ålder. De som var pensionärer upplevde sig aldrig eller sällan 

stressade medan en större andel av de yngre svarade att de ofta upplevde sig stressade. Detta 

visar att det är fler yngre som känner sig stressade ofta än i någon annan åldersgrupp. 

Föreliggande studie visar också att ålder påverkar den självupplevda stressen precis som Scott 

och Sliwinski (2013) skriver om i sin studie där yngre påverkades mer negativt av vardagliga 

stressorer än äldre. Idag har yngre mycket krav på sig när det kommer till skola, utseende, 

status och inte minst hälsohetsen. Jämfört med pensionärer som har väldigt mycket fritid, och 

trivs med det, har de yngre mycket mer krav på sig. De äldre tränar och motionerar för att det 

är skönt, roligt, socialt och bra för hälsan (Lexell, Frändin & Helbostad, 2008). Det skulle 

kunna vara så att yngre individer tränar av helt andra anledningar så som till exempel kravet 

på ett snyggt utseende och då skulle träningen i sig kunna bli en stressor. Dessutom är det 

troligt att ungdomar uppger mer stress på grund av att de har växt upp med begreppet stress, 

något äldre människor inte har gjort i samma utsträckning.  

Ålder, träning och motion 

Både bland de Yngre och bland Pensionärer var det störst andel som tränade 3-4 dagar i 

veckan och motionerade 0-2 dagar i veckan. Med tanke på att det var fler av de Yngre som 

var stressade ofta än av Pensionärerna men både Yngre och Pensionärer tränar 3-4 dagar i 

veckan och motionerar 0-2 dagar i veckan så verkar det vara ålder som kan ha ett samband 

med självupplevd stress, inte träningsmängden.  

Sambanden mellan träning, motion och självupplevd stress blev inte statistiskt signifikanta 

Men däremot visade resultatet att sambandet mellan ålder och självupplevd stress blev 

statistiskt signifikant vilket tyder på att äldre människor upplever mindre självupplevd stress. 

Vår studie kan dock inte generaliseras förutom till det lokala gym i Karlstad där studien är 

utförd.  

För vidare forskning och hälsofrämjande arbete föreslår vi att en kvalitativ studie görs om 

träningsmängd och stress. Eftersom stress är något som alla upplever olika så skulle en 

kvalitativ studie vara bra för att få en fördjupad kunskap om hur olika individer tänker kring 

begreppen stress, motion och träning.  
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KONKLUSION 

Tidigare forskning visar att träning och motion är stressreducerande. Den här studien om olika 

faktorer som kan ha ett samband med självupplevd stress visar att det kanske inte är mängden 

träning/motion som påverkar självupplevd stress, eftersom sambandet inte blev signifikant. 

Det är väldigt individuellt hur mycket träning som krävs, utan snarare ålder och i vilket stadie 

i livet en individ befinner sig. Studien skulle därför kunna användas i utbildningssyfte i 

högstadieskolor, såväl som gymnasieskolor. Detta skulle kunna öka kunskapen om vikten av 

psykisk och fysisk återhämtning. Studiens resultat visar också att träningsmängden bör vara 

individanpassad och därför kan studiens innehåll vara till grund för idrottsundervisningar i 

skolor, arbetsrelaterad hälsa och för företag som jobbar med individer och deras träning. Men 

för att kunna använda denna studie bör den upprepas med fler deltagare. 
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