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Sammanfattning 
 
Samhället uppmuntrar individer att se över sina hälsovanor för att 
öka välbefinnandet. Syftet var att undersöka om val av fysisk aktivitet 
hade effekt på den generella hälsan i ökat subjektivt välbefinnande 
samt om det fanns könsskillnader i dessa. Sextio män och kvinnor 
mellan 25-50 år valdes slumpmässigt ut från träningsanläggningar för 
att besvara the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12) samt 
Swedish Core Affect Scale (SCAS). Resultatet visade på signifikant 
ökning av välbefinnande efter fysisk aktivitet samt inga 
könsskillnader. Dock fanns en signifikant interaktionseffekt mellan 
kön och fysisk aktivitet, de män som promenerade och kvinnor som 
konditionstränade hade högst välbefinnande och generell hälsa. 
Slutsatsen blev att välbefinnandet ökade oavsett kön efter fysisk 
aktivitet dock gav olika aktiviteter varierande ökningar mellan könen. 
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Abstract 

The society encourages individuals to promote their health habits in 
order to improve their well-being. The aim was to investigate the 
effect of different types of physical activity on experience of general 
health in well-being in men and woman. Sixty men and women in ages 
25-50 years old were randomly chosen from training facilities to 
answer the 12-item General Health Questionnaire (GHQ-12) and 
Swedish Core Affect Scale (SCAS). The results showed a significant 
increase in positive well-being due to the practice of physical activity, 
but there were no gender difference. However, it was found a 
significant interaction effect of age and physical activity on health, the 
men who walked and women who conditioning trained showed highest 
well-being and general health. The conclusion was that the well-being 
increase regardless of sex after physical activity, however, different 
activities gave varying increases between the sexes.   
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Könsskillnader i välbefinnande utifrån val av fysisk aktivitet  

Om en individ är fysisk aktiv eller inaktiv synes vara en samhällssyn på huruvida personen 

har god hälsa eller inte, men är det verkligen så? När god hälsa benämns i dagligt tal syftas 

det ofta på den fysiska aspekten och den mentala hälsan utelämnas (Breslin & McCay, 2012; 

Ingersoll-Dayton, Saengtienchai, Kespichayawattana & Aungsuroch, 2004). Oberoende av 

vilka förklaringar som anses leda till ökat välbefinnande visar forskning att de som är fysiskt 

aktiva mår bättre i längden, både fysiskt, psykiskt samt att de lever längre (Fletcher m.fl., 

1992). Sammanfattningsvis anses fysisk aktivitet vara en av de viktigaste prediktionerna både 

i samhället och inom forskning för att öka det subjektiva välbefinnandet oavsett bakgrund, 

kön eller livsstil.  

Vad är det som från grunden avgör om en person blir aktiv eller får kämpa med 

träning av hälsoskäl? Tidigare litteratur (Breslin & McCay, 2012; Fletcher m.fl., 1992) hävdar 

att valet av den fysiska aktiviteten är ett resultat av ett komplext samspel mellan genetik, den 

sociala miljön samt vilken syn på träning närstående har anammat för individen. Om ett 

beteende blir lustfyllt övergår det till en positiv förstärkning vilket gör att beteendet (i detta 

fall den fysiska aktiviteten) återupprepas om och om igen genom åren men om synen på 

träning istället blir negativ exempelvis av prestationskrav försvinner lusten och träning uteblir 

(Payne & Dozier, 2013). Hur synen på träning blir senare i livet påverkas alltså av genetiska 

aspekter, den sociala miljön och individens möjlighet att bepröva träningsformer utifrån den 

egna viljan. 

Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på den mentala hälsan, alltså det psykiska 

välbefinnandet. Fysisk aktivitet syftar till människans energiförbrukning som uppstår av 

kroppsrörelser av muskler och skelett (World Health Organization, 2014). Studier har visat att 

fysisk aktivitet ökar människors subjektiva välbefinnande (Breslin & McCay, 2012; Ingersoll-



KÖNSSKILLNADER I VÄLBEFINNANDE  4 
 

Dayton m.fl., 2004; Ku, Fox, Chang, Sun & Chen, 2014). Välbefinnande är fysiska och 

psykiska tillstånd som består av individens kognitiva (livstillfredsställelse och självkänsla) 

och känslomässiga bedömningar (positiva och negativa känslor) (Diener, 1984; Diener, Suh, 

Lucas & Smith, 1999). Det stärks av hypotesen att det är varje persons inbillade 

självuppfattning som styr de individuella skillnaderna i välbefinnande (Taylor & Brown, 

1988). Å andra sidan har de individer som använder fysisk aktivitet som en fritidssyssla störst 

kapacitet att förbättra sin livskvalitet, dock visar studier även att när människor blir äldre 

spelar det sociala sammanhanget där den fysiska aktiviteten sker en mycket större roll än 

träningen i sig för att öka välbefinnandet (Ingersoll-Dayton m.fl., 2004; Ku m.fl., 2014). 

Vidare kan det förknippas med att utövande av fysisk aktivitet i naturliga miljöer i större grad 

minskar ohälsa, dock främjas olika positiva emotioner i olika omgivningar (Mitchell, 2013). 

Avslutningsvis är det fysiska utövandet och den mentala hälsan i samband med individens 

självkänsla och omgivning alla ledande faktorer till livstillfredsställelse och ett ökat 

välbefinnande.  

Har det betydelse för välbefinnandet vilken fysisk aktivitet som väljs utifrån kön? Det 

finns flertalet studier (Diener, 1984; Diener m.fl., 1999; Ku m.fl., 2014; Rohlfsen & Jacobs-

Kronenfeld, 2014) på att fysisk aktivitet ökar välbefinnandet och att könen utifrån de 

fysiologiska behoven bör röra på sig likvärdigt, oavsett aktivitet. Problematiken ligger i att det 

enbart framgått att det finns könsskillnader i hälsa men inte könets inverkan på välbefinnandet 

utifrån val av fysisk aktivitet. Samtidigt visar studier (McDonnell m.fl., 2011) att män tränar 

mer än kvinnor och därigenom upplever högre välbefinnande samt att män främst 

styrketräning medan kvinnor kör lågintensiv konditionsträning eller promenerar. Det ger en 

antydan att kön påverkar hur fysisk aktiv personen är och därmed indirekt kan ha en inverkan 

på välbefinnandet (Breslin & McCay, 2012; Guinhouya m.fl., 2012). Ur en annan vinkel anser 

forskare att könsskillnaderna i hälsa beror på att könen exponeras för olika hälsorisker utifrån 
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val av arbete, aktiviteter och livsstil (Cox, 2014; Rohlfsen & Jacobs-Kronenfeld, 2014). 

Slutligen finns det en tvetydighet i forskningsfältet om könsskillnaderna utifrån val av fysisk 

aktivitet påverkar välbefinnandet eller inte, könet verkar inte ha en betydande roll för den 

fysiska hälsan skull, dock säger det inget om det har betydelse för den psykiska hälsan och 

välbefinnandet som helhet. 

Utifrån denna vetskap syftade följande studie till att kartlägga effekten av olika fysiska 

aktiviteters inverkan på den generella hälsan i ökat subjektivt välbefinnande samt om det 

fanns könsskillnader i dessa. Undersökningen utfördes genom en enkätstudie som var en 

kombination av självskattningsformulären The 12-Item General Health Questionnaire (GHQ-

12) och Swedish Affect Scale (SCAS) (Goldberg m.fl., 1997; Sánchez-López & Dresch, 

2008; Västfjäll, Friman, Gärling & Kleiner, 2002). Det vill säga både mäta den generella 

hälsan samt den subjektiva upplevelsen av välbefinnande både före och efter utförande av en 

fysisk aktivitet. Forskningsfrågan löd: Finns det könsskillnader i ökat välbefinnande utifrån 

val av fysisk aktivitet? Hypotesen var om det fanns en effekt mellan män och kvinnor i val av 

fysisk aktivitet, gällande vilken aktivitet som gav störst ökning av den generella hälsan i ökat 

subjektivt välbefinnande. 

Metod 

Deltagare 

I föreliggande enkätstudie undersöktes 60 män och kvinnor mellan 25-50 år gamla med en 

medelålder på 35,5 år (M = 35,5, SD = 8,55). Deltagarna delades slumpmässigt in i de tre 

undergrupperna av fysisk aktivitet med 20 deltagare om 10 män och 10 kvinnor i vardera 

grupp, vilket gav en jämn könsfördelning bland grupperna. Dessa urvalsgrupper var 

motionärer på träningsanläggningar i en medelstor stad i Sverige. Urvalsmetoden skedde 

genom slumpmässig muntlig förfrågan i anslutning till träningsanläggningarna, om 
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personerna ville deltaga samt om de befann sig inom ålderspannet av intresse. Dessutöver 

hade deltagarna utövat fysisk aktivitet i cirka 20 år (M = 20,08, SD = 9,8) och de tränade i 

snitt varje pass runt en timma (M = 59,83, SD = 17,32). De flesta deltagarna tränade 2-3 

gånger i veckan (45 %) eller 4-5 gånger per vecka (30 %) och majoriteten tränade för att må 

bra (68,3 %) eller för att de ville se bättre ut (26,7 %). Ingen belöning gavs till deltagarna och 

studien hade inget bortfall.  

Material 

För att utforska könsskillnader i välbefinnande utifrån fysisk aktivitet användes ett 

självskattningsformulär som mäter välbefinnandet här och nu (SCAS) samt en 

hälsobedömningsenkät som mäter den generella hälsan (GHQ-12) där deltagarna fick kryssa i 

de påståenden som låg dem närmast utifrån deras subjektiva uppfattning om sin egen hälsa. 

Enkäten som helhet blev ett självskattningsformulär med fyra delar varav SCAS stod för del 

två och fyra, GHQ-12 del tre och den första delen bestod av tio demografiska frågor. Därtill 

bör nämnas att GHQ-12 syftar till att se deltagarnas generella hälsotillstånd, för att se om det 

påverkat svaren och alltså inte för att se skillnader i välbefinnande utan den biten mäts enbart 

med SCAS.  

Demografiska frågor. Frågorna var till för att lättare kunna urskilja och jämföra 

faktorer av intresse. De mest relevanta frågorna för studiens analys var kön, ålder, hur länge 

har du tränat, hur ofta tränar du i genomsnitt, hur länge tränar du varje pass samt varför tränar 

du?  

Självskattningsformulär. Deltagarnas subjektiva upplevelse av välbefinnande mättes 

med SCAS, ett självskattningsformulär som indikerade välbefinnandet i den stund deltagarna 

svarade på frågorna både precis före och efter utförandet av en fysisk aktivitet (Västfjäll m.fl., 

2002). Skalan var enligt tidigare studier validerad och reliabel och därmed tillförlitlig 
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(Västfjäll & Gärling, 2007). Deltagarna skattade fyra adjektivpar som handlade om positiva 

och negativa känslor på en niogradig skala från 1 = negativa känslor till 9 = positiva känslor. 

Exempelvis känner du dig slö/ passiv/ sömnig eller pigg/ aktiv/ vaken?  Cronbachs Alfa som 

beräknades för de fyra adjektivparen var (,78).  

Generell hälsoenkät. GHQ-12 avsåg att mäta individernas mentala hälsotillstånd som 

bestod av tolv frågor, varav hälften var positivt formulerade och hälften negativa. Det vill 

säga hur många positiva variabler deltagarna upplevde så som ”jag kan koncentrera mig på 

vad jag gör” och likaså negativa exempelvis ”jag känner mig olycklig och nedstämd” för att 

sedan kunna summera deras unika nivå av mental hälsa. Tillförlitligheten och giltigheten i den 

aktuella studien hade en Cronbachs Alfa på (,86), även detta test var sedan tidigare både 

validerad och reliabel (Molina, Rodrigo, Losilla & Vives, 2014; Sánchez-López & Dresch, 

2008). I den engelska originalversionen av Goldberg m.fl. (1997) formulerades enkäten i 

frågor, sedan dess har den svenska versionen (Sconfienza, 1998) gjort om samma frågor till 

påståenden. Svarsalternativen var formulerade i fyra kategorier som uttryckte hur mycket 

personen instämde med det aktuella påståendet (1 = stämmer helt och 4 = stämmer inte alls), 

låga poäng indikerade god allmän hälsa och höga poäng visade på sämre hälsotillstånd 

(Sánchez-López & Dresch, 2008).  

Procedur  

Studien började med missivbrevets utformning, där förklarades studiens syfte och enkätens 

delar redogjordes. Vidare beskrevs det att deltagarna skulle besvara frågorna utifrån det 

svarsalternativ som bäst överensstämde med individens personliga vanor. Därefter förklarades 

det att all insamlad data var konfidentiell, anonymt, frivilligt samt att deltagarna när som helst 

fick avbryta sin medverkan och i så fall behandlandes inte deras svar. Avslutningsvis 

informerades deltagarna om att om de godtog riktlinjerna och lämnade in enkäten hade de 
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som uppgiftslämnande samtyckt till att delta i studien. Vidare uppgavs även en mejladress för 

ytterligare frågor kring enkäten.  

Enkäten delades ut till slumpmässigt valda deltagare som föll inom ramen för studiens 

urvalsgrupp. Deltagarna besvarade enkäten genom självskattning av den individuella hälsan 

och upplevt subjektivt välbefinnande. Dessutöver fick de instruktioner om den ungefärliga tid 

det tog att fylla i formuläret (cirka 5 minuter), plus den individuella träningstiden (beroende 

på aktivitet men cirka 60 minuter) samt efter genomförd aktivitet ifylldes eftertestet under 

någon minut.  

Statistiska analyser 

För att testa studiens hypotes och besvara forskningsfrågan användes Statistical Package for 

the Social Sciences version 22 för utförandet av analysen då undersökningen var en 

kvantitativ tvärsnittsstudie (Field, 2009). Först beräknades deskriptiv statistik, därefter ett 

beroende t-test på välbefinnande före och efter utförande av fysisk aktivitet (SCAS) för att se 

hur fysisk aktivitet påverkar välbefinnandet. Vidare genomfördes en ANOVA för upprepade 

mätningar där kön, fysisk aktivitet, SCAS och GHQ-12 jämfördes för att se om det fanns en 

effekt i ökat välbefinnande och i den generella hälsan utifrån kön och val av fysisk aktivitet. 

Avslutningsvis genomfördes två stycken envägs ANCOVA, en för GHQ-12 och en för SCAS 

eftertest som kontrollerade för om ”antal träningstimmar per vecka” (kovariansen) påverkade 

eventuella könsskillnader i resultatet.  

Resultat 

Studiens hypotes var om det fanns en effekt mellan män och kvinnor i val av fysisk aktivitet, 

gällande vilket aktivitet som gav störst ökning av den generella hälsan i ökat subjektivt 

välbefinnande: Finns det könsskillnader i ökat välbefinnande utifrån val av fysisk aktivitet? I 

studien undersöktes två oberoende variabler kön (män och kvinnor) och fysisk aktivitet 
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(styrketräning, konditionsträning och vardagsmotion i form av promenad). De beroende 

variablerna var GHQ-12 och SCAS testet. Tabell 1 visar medelvärde och standardavvikelse 

för studiens huvudvariabler. Som framgår av tabellen fanns det skillnader i välbefinnande 

(SCAS) för båda könen mellan första och andra mätningstillfället. Exempelvis promenad, 

män innan (M = 4,45, SD = 1,93) mot män efteråt (M = 7,07, SD = ,91).  Gällande den 

generella hälsan (GHQ-12) beskriver tabellen skillnaderna utifrån vilket kön som utförde 

vilken fysisk aktivitet. Exempelvis skillnad mellan styrketräning och konditionsträning, den 

generella hälsan för män som styrketränade (M = 1,92, SD = ,69) var högre än för de män som 

konditionstränade (M = 1,77, SD = ,39).  

Tabell 1  

Medelvärde och standardavvikelse mellan studiens huvudvariabler 

Välbefinnande SCAS 
 före 

 SCAS 
efter 

 GHQ-12  

 M  SD M SD M SD 
Promenad        
     Män 4,45 1,93 7,10 ,91 1,95 ,35 

Kvinnor 5,43 1,94 6,80 1,67 1,84 ,75 
Kondition       
     Män 5,50 1,28 6,93 1,44 1,77 ,39 

Kvinnor 5,20 2,04 7,70 1,25 2,00 ,57 
Styrka       
     Män 4,65 1,83 6,75 1,03 1,92 ,69 

Kvinnor 5,10 1,49 7,10 1,32 1,72 ,41 
 

Total 5,50*** 1,74 7,05*** 1,28 1,87 ,54 
Not: N = 60, välbefinnandet (SCAS) besvarades enligt en niogradig skala från 1 = negativa känslor till 9 = 
positiva känslor och den generell hälsa (GHQ- 12) besvarades i en fyragradig skala där 1 = stämmer helt och 4 = 
stämmer inte alls.  
*** p < .0001 

 

För att undersöka om det fanns skillnader i upplevelsen av det subjektiva 

välbefinnandet (SCAS) före utövandet av en fysisk aktivitet (M = 5,05, SD = 1,74) gentemot 

efteråt (M = 7,05, SD = 1,28) genomfördes ett beroende t-test. Analysen visade att det fanns 
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en signifikant ökning i välbefinnandet av positiva känslor efter utövande av fysisk aktivitet, t 

(59) = 11,09, p < .0001. Dock fanns det ingen specifik skillnad mellan könen.  

För att se om det fanns skillnad i ökat välbefinnande och den generella hälsan utifrån 

kön och val av fysisk aktivitet beräknades en ANOVA för upprepade mätningar mellan kön, 

fysisk aktivitet, SCAS före och efter samt GHQ-12. Resultatet visade att det inte fanns någon 

större skillnad i den generella hälsan mellan män (M = 1,88, SD = ,49) och kvinnor (M = 1,86, 

SD = ,59). Men, de män som skattade högst på den generella hälsan var de som promenerade 

(M = 1,95, SD = ,35) och för kvinnor var de som mådde bäst de som konditionstränade (M = 

2, SD = ,57). Värdena för det subjektiva välbefinnandet (SCAS) fick samma indikationer. De 

män som hade ökat mest i välbefinnande av den fysiska aktiviteten var de som promenerade 

från (M = 4,45, SD = 1,93) till (M = 7,1, SD = ,91). Samma mätning för kvinnor visade att de 

som hade ökat mest i välbefinnande efter fysisk aktivitet var de som konditionstränade från 

(M = 5,2, SD = 2,04) till (M = 7,7, SD = 1,25). 

Resultatet hade ingen huvudeffekt men en signifikant interaktionseffekt mellan hälsa 

(SCAS och GHQ-12), kön och val av fysisk aktivitet. Alltså hade kön och fysisk aktivitet 

tillsammans en inverkan på välbefinnandet och den generella hälsan men inte var för sig, F 

(2,54) = 3, 69, p < .03, η2 = ,12.  

Därtill gjordes två kovariansanalyser för att kontrollera för om män och kvinnor 

tränade olika mycket samt om det påverkade resultatet. Den första kovariansanalysen var en 

envägs ANCOVA med generell hälsa som beroende variabel, kön och fysisk aktivitet som 

oberoende variabel och antal gånger av träning per vecka som kovarians. Resultat visade inga 

signifikanta huvudeffekter eller interaktioner, även huvudeffekten av antal träningstimmar var 

inte signifikant, F (1,53) = 3,60, p = ,06, η2 = ,06.   

Den andra kovariansanalysen var en envägs ANCOVA med SCAS (eftertestet) som 

beroende variabel, kön och fysisk aktivitet som oberoende variabel och antal gånger av 
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träning per vecka som kovarians. Detta resultat var inte heller signifikant, alltså att både män 

och kvinnors träningstid inte påverkade resultatet, F (1,53) = 1,15, p = ,29 , η2 = ,02. 

Sammanfattningsvis visade resultatet på en signifikant ökning av välbefinnande efter 

fysisk aktivitet men inga könsskillnader. Dock fanns en signifikant interaktionseffekt, att de 

män som promenerade och de kvinnor som konditionstränade skattade sitt subjektiva 

välbefinnande högst i den generella hälsan. Analysen kontrollerade även för om män och 

kvinnor tränade olika mycket, dock fanns det inga belägg för detta.  

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om individens val av fysisk aktivitet hade en effekt på den 

generella hälsan och det subjektiva välbefinnandet samt om det fanns könsskillnader i dessa. 

De belägg som framkom var att det fanns en signifikant ökning av deltagarnas upplevda 

välbefinnande efter utövande av en fysisk aktivitet oavsett kön, dock gav olika aktiviteter 

varierande ökningar för könen. Vidare hade kön och den fysiska aktiviteten var för sig inte 

någon inverkan på välbefinnandet eller den generella hälsan. Emellertid fanns det en 

signifikant interaktionseffekt, att kön och den fysiska aktiviteten ihop hade en betydande roll 

för såväl hälsan som välbefinnandet.  

Utöver tidigare forskningsresultat (Breslin & McCay, 2012; Diener m.fl., 1999; Ku 

m.fl., 2014; Taylor & Brown, 1988) om att könet inte påverkar den fysiska aktiviteten, 

påvisades stöd för att könet och den fysiska aktiviteten tillsammans hänger samman med om 

välbefinnandet och den allmänna hälsan ökade eller inte. Ytterligare en upptäckt var att män 

ökade sitt välbefinnande och det generella hälsotillståndet mest genom att promenera och 

kvinnor genom högintensiv konditionsträning.  

Beror interaktionseffekten mellan kön och den fysiska aktiviteten på hypotesen om 

människans fiktiva självuppfattningar, att välbefinnandet påverkas av exempelvis genetiska 
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aspekter, uppväxt och den sociala miljön istället för könstilldelningen (Breslin & McCay, 

2012; Fletcher m.fl., 1992; Taylor & Brown, 1988)? Är det därför kön eller fysisk aktivitet 

enbart har en inverkan på välbefinnandet eller den generella hälsan tillsammans? Tänkvärt är 

även resultatet kring att män mådde bäst av att promenera och kvinnor av att konditionsträna 

då tidigare studier (Fletcher m.fl., 1992) hävdar att val av fysisk aktivitet inte har en 

betydande roll för välbefinnandet utan att träning generellt ökar både det fysisk och psykiska 

välbefinnandet. En teoretisk förklaring kan vara miljöaspekten, att träna i en naturlig miljö är 

mer hälsofrämjande mot konstgjorda miljöer så som en träningsanläggning (Mitchell, 2013). 

Likväl borde väl promenad i så fall även vara det bästa alternativet även för kvinnor, vilket 

det inte var? Men forskning (Mitchell, 2013) anser även att olika miljöer främjar olika 

positiva emotionella vinster. Det kanske då gjorde att kvinnorna upplevde fler positiva 

aspekter vid konditionsträning (inomhus) än män och att det i sin tur påverkade resultatet. 

En oförutsedd faktor var samhällssynens inverkan på könens val av fysisk aktivitet 

(Breslin & McCay, 2012; Ingersoll-Dayton m.fl., 2004; Rohlfsen & Jacobs-Kronenfeld, 

2014). Ofta ägnar män sig åt högintensiv styrketräning medan kvinnor vardagsmotionerar 

eller går på exempelvis yoga (Rohlfsen & Jacobs-Kronenfeld, 2014). Beror det på 

samhällssynen om slanka kvinnor och muskulösa män? Det intressanta var hur stor påverkan 

samhällets normer har på individens träningsform, när den lämpligaste träningsformen för 

ökat välbefinnande enligt denna studies resultat visade på motsatta fysiska aktiviteter. 

Eventuella begränsningar var deltagarurvalet, hade fått fram en bättre power med fler 

deltagare. Vidare hade resultater kanske blivit annorlunda med ett bredare åldersspann eller 

uppdelade åldersgrupper, exempelvis 20-30 åringar och 30-40 åringar då de befann sig i olika 

livsskeden. Frågan är om det hade hjälp eller stjälpt då exempelvis äldre kvinnor kommer in i 

klimakteriet vilket kan påverka hälsotillståndet och tillförlitligheten i deras svar. Vidare var 

deltagarna olika vana motionärer vilket kan ha inverkat på resultatet då exempelvis de som är 
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ovana motionärer ofta får snabbare resultat i början av fysisk aktivitet medan vana motionärer 

har en stabilade ökning av välbefinnandet och generell hälsa vilket inte framkom varken i 

SCAS testet eller i GHQ-12 (Sconfienza, 1998; Västfjäll & Gärling, 2007). Dessutom kunde 

intervjuer ha inkluderats för få fram fler aspekter som deltagarna kände under utförandets 

gång men som inte framkom i frågeformuläret samt lättare upptäcka om det fanns frågor som 

var svåra att förstå. Därför kan det vara bra att vara försiktig med att generalisera resultaten 

till populationen av intresse, alltså välbefinnande för män och kvinnor utifrån fysisk aktivitet.  

Studiens styrkor var inkluderingen av olika fysiska aktiviteter då det minimerade 

risker för påverkan av ovidkommande variabler. Exempelvis de deltagare som varken 

styrketränade eller konditionstränade utförde då istället den tredje aktiviteten (promenad). 

Därtill var det en styrka att ha två oberoende variabler (kön och fysisk aktivitet) och två 

beroende (GHQ-12 och SCAS) då det tydligare visade vilka faktorer som påverkade varandra 

och underlättade jämföringen av resultaten mellan välbefinnandet och den generella hälsan 

utifrån deltagarnas fysiska aktiviteter. Vidare hade studien inget bortfall och lika många 

deltagare med en jämn könsfördelning i vardera grupp vilket var positivt då grupperna hade 

samma utgångsläge. Ytterligare en aspekt var användandet av redan reliabla och validerade 

enkäter då studien alltså mätte det tänkta och gav ett trovärdigt resultat.  

Avslutningsvis anses fysisk aktivitet vara en av de viktigaste prediktionerna för att öka 

välbefinnandet och folkhälsan oavsett bakgrund, kön eller livsstil (Breslin & McCay, 2012; 

Fletcher m.fl., 1992; Ku m.fl., 2014). Hur kan då samhället lyckas förebygga ohälsa och bättre 

anpassa lämplighetsgraden av den fysiska aktiviteten? Förslagsvis skulle framtida studier 

kunna använda ett större deltagarantal och även inkludera intervjuer för säkrare resultat. 

Vidare vore det även bra att genomföra testet vid upprepade tillfällen för att få bort felkällan 

om olika vana motionärer. Då kanske det tydliggörs större ålders- eller könsskillnader i GHQ-

12 och i SCAS testet. Dessutom kan deltagarnas yrkesgrupp studeras närmare då vissa 
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deltagare kanske redan fått tillräckligt med vardagsmotion genom jobbet, exempelvis en 

byggarbetare. Studiens resultat kan ses som en guide för en mer individanpassad träningsform 

gällande vilken fysisk aktivitet som kan vara lämpligast att börja med för ovana motionärer. 

Män behöver i detta fall inte den pulshöjande effekten för att börja må bättre medan kvinnor 

fortare ökar välbefinnandet genom pulshöjande aktiviteteter.  
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Bilaga A 

En undersökning om fysiskt och psykiskt välbefinnande 

Jag är en student från Örebro Universitet som läser psykologi C och i samband med detta 
genomför en enkätundersökning för min C-uppsats. Syftet är att kartlägga effekten av 
könsskillnader och olika träningsformer inverkan på välbefinnandet och den allmänna hälsan.  

Enkäten är utformad i fyra delar, den första delen avser generell information om dig 
som deltagare. Den andra delen avser deltagarens känsla av välbefinnande här och nu, denna 
del återkommer även sist i frågeformuläret för att mäta välbefinnande efter utförd aktivitet på 
en skala mellan 1 till 9. Enkätens tredje del utgår ifrån ett antal frågor med olika 
svarsalternativ på följande skala: Stämmer helt, stämmer bra, stämmer delvis, stämmer inte 
alls. Vänliga läs varje del noggrant. Du besvarar frågorna med det svarsalternativ som i störts 
utsträckning stämmer överrens med dig själv och dina personliga vanor.  

All insamlad data behandlas konfidentiellt och ditt deltagande är anonymt, de 
insamlade uppgifterna används endast för forskningsändamål. Deltagandet är frivilligt och du 
kan när som helst avbryta din medverkan om så önskas. Dina svar kommer då inte att 
behandlas. Godtar du ovanstående, fyller i enkäten och lämnar in den har du som 
uppgiftslämnande samtyckt till att deltaga i studien. 

Vid allmänna frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta: 
 
Rebecca Öhlund 
rebeccaohlund@outlook.com 

  

 Tack för din medverkan 
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En undersökning om fysisk och psykisk välbefinnande 

Kön:                    Man q               Kvinna  q  

Civilstånd:          Singel q             Sambo q             Gift q  Annat: ____________  

Yrke: ____________ 

Ålder: ____________år 

Längd: ____________cm 

Vikt: ____________kg 

Hur länge har du tränat?____________________ 

Hur ofta tränar du i genomsnitt? 

Varje dagq   4-5 gånger i veckanq   2-3 gånger i veckanq    

En gång i veckanq  En gång i månaden q  Annat: ____________ 

Hur länge tränar du varje pass i genomsnitt?___________________ 

Varför tränar du? 

Det är roligt q   För att må bra q  Som en social aktivitet q  

Jag vill se bättre ut q   Av sjukdomsskäl q  Annat q  

 

Del 2  
Ringa in den siffra som bäst passar in på hur du känner dig just nu. Låg siffra indikerar 
negativa känslor och högre siffra syftar till positiva känslor utifrån skala 1-9 (1 = mycket 
ledsen, 9 = mycket glad). 

Ledsen      Glad 
Nedslagen       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Munter 
Missnöjd      Belåten 
 
Slö       Pigg 
Passiv       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Aktiv 
Sömnig      Vaken 
 
Uttråkad      Intresserad 
Oengagerad       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Engagerad 
Pessimistisk      Optimistisk 
 
Spänd      Avspänd 
Orolig       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Lugn 
Nervös      Avslappnad 
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Del 3  
Jag vill veta hur du har känt dig under de senaste veckorna. Det finns inget ”rätt” eller 
”fel” svar, resultaten kommer att behandlas konfidentiellt. Besvara alla frågorna, kryssa inte 
mellan svarsalternativen, kryssa bara i en ruta för varje fråga. 

   Stämmer     Stämmer     Stämmer      Stämmer  
   helt              bra              delvis           inte alls 

__________________________________________________________________________________________ 
 
1. Jag kan koncentrera mig på vad jag gör       q              q              q              q   
 
2. Jag har svårt att sova p.g.a. problem och svårigheter      q              q              q              q  
 
3. Jag känner att jag spelar en betydelsefull roll för andra  q              q              q              q  
 
4. Jag känner mig kapabel att fatta beslut       q              q              q              q  
 
5. Jag känner mig väldigt pressad        q              q              q              q  
 
6. Jag kan inte klara av det dagliga problemet        q              q              q              q  
 
7. Jag kan uppskatta det positiva i tillvaron        q              q              q              q  
 
8. Jag kan ta itu med svårigheter        q              q              q              q  
 
9. Jag känner mig olycklig och nedstämd        q              q              q              q  
 
10. Jag har känt att mitt självförtroende har minskat       q              q              q              q  
 
11. Jag har tänkt på mig själv som en betydelselös person q              q              q              q  
 
12. Jag har känt mig ganska lycklig på det hela taget       q              q              q              q  
 
Del 4 (Ifylles efter utförd aktivitet) 
Ringa in den siffra som bäst passar in på hur du känner dig just nu. Låg siffra indikerar 
negativa känslor och högre siffra syftar till positiva känslor utifrån skala 1-9 (1= mycket 
ledsen, 9= mycket glad). 
Ledsen      Glad 
Nedslagen       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Munter 
Missnöjd      Belåten 
 
Slö       Pigg 
Passiv       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Aktiv 
Sömnig      Vaken 
 
Uttråkad      Intresserad 
Oengagerad       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Engagerad 
Pessimistisk      Optimistisk 
 
Spänd      Avspänd 
Orolig       1        2         3         4         5         6         7         8         9 Lugn 
Nervös      Avslappnad  


