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Abstrakt 

Bakgrund: Allt fler människor upplever sig stressade i dagens samhälle. Fysisk aktivitet har 

visat sig ha många positiva hälsofördelar, inte minst på upplevelsen av stress. Trots det så 

prioriteras det oftast inte av individer som upplever stress. Att vara fysiskt inaktiv är en 

riskfaktor som i kombination med stress kan leda till allvarliga sjukdomar och psykisk ohälsa. 

Fysisk aktivitet leder inte enbart till bättre fysisk hälsa utan även till ökat välmående och 

överlag högre livskvalité.  

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka om 100 minuter gruppträning i veckan 

under 5 veckor hade någon effekt på upplevelsen av vardaglig stress, välmående och 

kondition hos fysiskt inaktiva individer med måttlig till hög grad av stress. 

Deltagare: 30 individer (24 kvinnor, 5 män och 1 icke-binär) mellan åldrarna 20-40 år deltog 

i studien. Två grupper slumpades, interventionsgrupp (n=15) och kontrollgrupp (n=15). 

Deltagarna höll inte på med någon fysisk aktivitet och skattade sig som måttligt (totalsumma 

>14) till högt stressade (totalsumma >27) på PSS-10.  

Metod: Deltagarna fick fylla i en enkät kopplat till upplevd, vardaglig stress (PSS-10), en 

enkät om välmående (VS) och genomförde ett submaximalt cykelergometertest (EB-test). 

Samtliga enkäter och cykelergometertest gjordes igen efter en 5 veckors intervention. Där 

interventionsgruppen hade deltagit i 100 minuter gruppbaserad cirkelträning per vecka och 

kontrollgruppen uppmanades fortsätta leva som vanligt. 

Resultat: Signifikanta skillnader hittades hos interventionsgruppen mellan pre- och post-

tester för skattning på PSS-10 (p=0,0001) och VS (p<0,0001). Inga skillnader hittades mellan 

interventionsgrupp och kontrollgrupp gällande någon parameter. 

Konklusion: 100 minuter gruppträning per vecka, under specifika omständigheter, verkar 

påverka upplevd stress och välmående hos tidigare inaktiva, stressade individer. Vilken 

enskild faktor som har lett till reduktion av stress och ökat välmående kan ej pekas ut. 

 

Nyckelord: Vardaglig stress, Gruppträning, Psykisk ohälsa, Hälsa  
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Abstract 

Background: In today’s society it has increasingly become common to experience a high 

degree of negative stress. Despite the fact that physical activity has many health benefits, for 

example when it comes to reduce perceived stress, individuals feeling stressed does not 

prioritize physical activity. Being physically inactive in combination with a high degree of 

negative stress can lead to a variety of psychological diagnoses and physical problems. 

Physical activity does not only give rise to a better health, but also a higher sense of well-

being and life quality.  

Purpose: The purpose of the present study was to investigate if 100 minutes of group training 

per week during 5 weeks had an effect on perceived life stress, well-being and physical fitness 

in physically inactive individuals with moderate to high perceived stress. 

Participants: 30 participants (24 women, 5 men and 1 intergender) between the ages of 20-

40 years participated in the study. The participants were randomized into two groups, an 

intervention group (n=15) and a control group (n=15). They did not engage in any physical 

activity and estimated themselves as moderately (total sum>14) to highly stressed (total 

sum>27) on PSS-10. 

Method: The participants filled in got to answer a questionnaire related to perceived life 

stress (PSS-10), a questionnaire about well-being (VS) and performed a submaximal bicycle 

ergometer test (EB-test). After a 5 week intervention period the questionnaires were 

distributed again and the bicycle ergometer test was performed. The intervention group 

participated in 100 minutes of group based circuit training per week while the control group 

was requested to continue to live as before. 

Results: Significant differences were found in the intervention group pre- and post test results 

for PSS-10 (p=0,0001) and VS (p<0,0001). No differences between the intervention group 

and the control group were found on regarding any parameters. 

Conclusion: 100 minutes of group training per week, under specific circumstances, seems to 

have an effect on perceived stress and well-being on previously inactive individuals with 

moderate to high stress. A single cause that lead to a reduction in stress and higher well-being 

can not be determined. 

 

Key words: Life stress, Group training, Mental illness, Health 
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1. Introduktion 

Människan har alltid varit tvungen att hantera stress och fysiologin är anpassad därefter. 

Stress är därför något naturligt men när den blir långvarig och negativ kan det skapa problem 

(Socialstyrelsen, 2009). Negativ stress handlar om en obalans mellan krav och förväntningar 

som finns samt förmågan att hantera dem (Perski, 2002). Kroppens system är utformade för 

att kunna möta och hantera yttre fysiska hot eller tillfällig inre stress, exempelvis energibrist. 

Dock har den stress människan utsätts för förändrats. Psykosocial stress har blivit en faktor 

som räknas in i vardagen för många (Socialstyrelsen, 2009). Det leder i många fall till andra 

besvär som sömnproblem, smärta i kroppen, nedstämdhet, problem med minne och sänkt 

prestationsförmåga. I värsta fall kan detta leda till psykiska sjukdomstillstånd, exempelvis 

depression och utmattningssyndrom. Det psykiska välmåendet hos befolkningen har 

försämrats sedan 1980-talet (Socialstyrelsen, 2009). Enligt statistik från 

folkhälsomyndigheten (2016) upplevde 14 procent av befolkningen i Sverige måttlig till hög 

grad av stress. En ökad stressnivå bidrar till ett nedsatt psykiskt välmående 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Ett lägre psykiskt välmående verkar i sin tur kunna utlösa 

stress. Individer med låg självkänsla och negativa känslotillstånd tenderar att uppleva 

händelser i livet som mer stressfulla (Watson & Clark, 1984). Utifrån detta kan det tänkas att 

stress och välmående påverkar varandra.  

 

Betydelsen av fysisk aktivitet har blivit alltmer uppmärksammad i takt med att människors 

fysiska inaktivitet ökar. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2002), är fysisk inaktivitet 

en av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa i världen. Den ökande trenden är direkt 

alarmerande och kan i förlängningen leda till allvarliga sjukdomar och psykisk ohälsa 

(Kopleman, 2007). Fysisk aktivitet definieras som “all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” 

(Shephard & Balady, 1999). Fysisk aktivitet har både akuta och långvariga effekter på hjärnan 

och nervsystemet (Henriksson & Sundberg, 2015). Exempelvis så har det påträffats ett starkt 

positivt samband mellan aerob kapacitet och kognitiva funktioner (Åberg et al. 2009). 

Henriksson & Sundberg (2015) förklarar att koordination, balans och reaktionsförmåga 

påverkas positivt vilket i sin tur ofta ökar människors välmående. De nämner precis som 

Åberg et al. (2009) att den kognitiva förmågan bibehålls vid upprepad fysisk aktivitet. Detta 

kan i sin tur leda till minskade depressionssymtom (Henriksson & Sundberg, 2015). Vidare 

verkar fysisk aktivitet och psykologisk stress vara relaterade till varandra, där fysisk aktivitet 
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kan bidra till att minska olika stressrelaterade tillstånd (Dun, Trivedi & O’Neal, 2001; Farmer, 

Locke, Mościcki, Dannenberg, Larson & Radloff, 1988). Flera studier visar på att personer 

som är fysiskt aktiva upplever att de är mindre stressade än personer som är fysiskt inaktiva 

(Brown & Siegle, 1988; Crews & Landers, 1987; Norris, Carroll & Cochrane, 1992; VanKim 

& Nelson, 2013; von Haaren, Haertel, Stumpp, Hey, & Ebner-Priemer, 2015; Hassmen, 

Koivula & Uutela, 2000). I en metaanalys (Crews & Landers, 1987) visade det sig att 

sambandet mellan fysisk aktivitet och psykologisk stress var oberoende av vilken testmetod 

som användes för att mäta respektive faktor. Sambandet finns även vid omvända förhållanden 

där högre grad av psykologisk stress predicerar mindre grad av fysisk aktivitet och/eller ett 

mer stillasittande beteende (Stults-Kolehmainen & Sinha, 2014). Detta blir kontraproduktivt i 

och med att de som är stressade skulle behöva utöva fysisk aktivitet för att reducera stress. På 

grund av att de är stressade är dock risken stor att de inte kommer göra det. I en studie av 

Brown (1991) visades det att de personer med god fysisk hälsa var mindre sårbara för de 

negativa effekter som stress har på människan, till skillnad från de som hade en sämre fysisk 

hälsa. Individer som regelbundet är fysiskt aktiva rapporterar även en bättre livskvalitet, 

oavsett population, ålder och socioekonomiska faktorer (Murphy, Nevill, Neville, Biddle, & 

Hardman, 2002). 

 

De mekanismer som gör att fysisk aktivitet har en påverkan på stress kan dels ha fysiologiska 

förklaringar men även psykologiska (Brown & Siegel, 1988). Det finns en uppfattning om att 

regelbunden träning leder till en ökad känsla av kontroll och ökad tilltro till den egna 

förmågan, som går att applicera på andra områden i livet. Det är viktigt att påpeka då det har 

visats att känslan av att ha kontroll reducerar mottagligheten för stress (Brown, 1991). Tilltron 

till den egna förmågan är en viktig faktor när det kommer till att ändra ett beteende (Bandura, 

1997). Det är en betydelsefull främjande mediator för att uppnå en ökad fysisk aktivitetsnivå 

(SBU, 2007). Det finns också teorier om att fysisk aktivitet fungerar som en copingstrategi, 

genom att förkorta den autonoma återhämtningstiden eller som ett verktyg för att lättare 

hantera stress (Crews & Landers, 1987). Ytterligare verkar fysisk aktivitet bidra till att 

förflytta fokus från det som utlöser en stressrelaterad respons (Brown, 1991). Genom att 

skapa en temporär frizon från stress, kan träning fungera som en återställande funktion som 

gör det möjligt för människor att hantera stressiga omständigheter mer effektivt. Utifrån ett 

fysiologiskt perspektiv så leder långvarig stress till förhöjda kortisolnivåer som påverkar 

kognitionen negativt och även får hippocampus att krympa. Detta sker på grund av minskad 

syntes av brain-derived neurotrophic factor (BDNF), en tillväxtfaktor i det centrala 
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nervsystemet (Castrén, Võikar & Rantamäki, 2007). Stresshormoner, exempelvis adrenalin, 

ökar vid träning vilket kan tänkas vara negativt när en individ inte mår bra eller är stressad i 

vardagen. Som tidigare nämnt verkar dock regelbunden fysisk aktivitet förbättra kroppens 

stresshantering. Fysisk aktivitet bidrar till ökad frisättning av BDNF men även av andra 

neurotransmittorer. På kort sikt kan detta leda till ökad vakenhet och koncentrationsförmåga, 

där dopamin är en verkande neurotransmittor (Henriksson & Sundberg, 2015). Fysisk 

aktivitet påverkar hormoner och neurotransmittorer i olika utsträckning vilket kan förändra en 

individs sinnesstämning. Endorfin är ett peptidhormon som bildas i hypofysen och 

hypotalamus vid ansträngande träning, upphetsning, smärta och har en förmåga att öka 

känslan av välmående och bedöva smärta. Det verkar finnas en viktig länk mellan 

endorfinutsöndring och minskade depressionssymtom (Dinas, Koutedakis & Flouris, 2011). 

Enligt WHO (2017) finns en positiv korrelation mellan fysisk aktivitet och ökad psykisk 

hälsa, vilket även Paluska & Schwenk (2000) påpekar. De mekanismer som sker i människans 

hormonsystem och nervsystem vid fysisk aktivitet tycks påverka det allmänna välmåendet. I 

sin tur verkar det bidra till en reduktion av stresshormoner och minskad nedstämdhet i 

vardagen. Psykisk ohälsa påverkas av både psykologiska och fysiologiska faktorer, 

exempelvis stresshantering, hantering av intryck och hormoner. Det kan klart sägas att fysisk 

aktivitet har en positiv påverkan på flera av kroppens vävnader, mekanismer och det psykiska 

välmåendet (Henriksson & Sundberg, 2015). 

 

Som tidigare nämnt har stress och fysisk aktivitet visats ha ett samband. Dock undersöks 

oftast fysisk aktivitet som ett verktyg för att mildra stress. I en systematisk review 

undersöktes det omvända förhållandet, hur stress påverkar fysisk aktivitet (Stults-

Kolehmainen & Sinha, 2014). I den kunde de se att en högre grad av stress predicerade 

mindre grad av fysisk aktivitet. Vilket även påpekas av Mouchacca, Abbott & Ball (2013), 

som fann ett samband mellan ökad grad av stress och minskad mängd vardagsmotion. Vidare 

verkar högintensiv träning vara mest effektiv för att reducera stress. Detta visades i en 10 

veckor lång interventionsstudie av Norris, Carroll & Cochrane (1992). I samma studie 

upptäcktes det även att de individer som hade rapporterat högre grad av fysisk aktivitet ansåg 

sig vara mindre stressade och upplevde lägre grad av depression. VanKim & Nelson (2013) 

visade på liknande resultat i sin tvärsnittsstudie där de som följde rekommendationerna för 

fysisk aktivitet rapporterades ha bättre mental hälsa. 
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De studierna ovan talar för är att individer som upplever sig stressade i vardagen verkar 

prioritera bort fysisk aktivitet vilket kan leda till minskat välmående. Samtidigt verkar sämre 

mående leda till minskad träningsmängd. Ett av problemen är hur stressade individer som 

även mår psykiskt dåligt ska aktivera sig i vardagen, när de inte kan motivera sig själva till att 

göra det. Det kan verka som ett stort steg för en fysiskt inaktiv person som samtidigt är 

stressad att komma upp i dagens rekommendationer vad gäller fysisk aktivitet. Dagens 

rekommendationer är att fysisk aktivitet bör bedrivas 150 minuter per vecka på en måttlig 

intensitet eller 75 minuter på hög intensitet (Jansson, Hagströmer & Anderssen, 2016; WHO, 

2010). Tiden ska gärna delas upp i flera pass per vecka. Utöver det rekommenderas det även 

att bedriva muskelstärkande träning två gånger per vecka (Jansson et al. 2016). Det finns en 

kunskapslucka när det kommer till att undersöka effekter av en reducerad träningsmängd 

jämfört med rekommendationerna. Det kan även vara av betydelse att undersöka kortare 

interventioner då de flesta interventionsstudier inom detta område har sträckt sig över längre 

perioder. Utöver det behöver fler träningsformer och upplägg vidare studeras för att 

undersöka om effekten på stress är densamma. Det är därför av intresse att undersöka om en 

mindre mängd träning utfört i grupp under en kortare period har en effekt på denna 

population.  

1.1 Syfte 

Syftet med den föreliggande studien var att undersöka om 100 minuter gruppträning per 

vecka under 5 veckor hade någon effekt på upplevelsen av vardaglig stress, välmående och 

kondition hos fysiskt inaktiva individer med måttlig till hög av grad av stress. 

1.1.1 Frågeställningar 

•   Hur kommer upplevelsen av vardaglig stress att förändras hos en grupp fysiskt inaktiva 

individer efter en 5 veckors träningsintervention?  

• Hur kommer den subjektiva känslan av välmående att förändras hos en grupp fysiskt 

inaktiva individer efter en 5 veckors träningsintervention? 

• Hur kommer estimerat VO2max (ml/kg/min) att förändras hos en grupp fysiskt inaktiva 

individer efter en 5 veckors träningsintervention? 
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2. Metod 

2.1 Urval och deltagare 

Testdeltagare till studien söktes genom affischering (bilaga 1) runt om på Umeå universitet 

och inom Umeå stadskärna samt via sociala medier (Facebook). De som var intresserade av 

att delta i studien ombads maila intresse till studieledarna. Därefter skickades ett 

standardiserat mail ut till deltagarna med vidare instruktioner för att fylla i en webbaserad 

stressenkät, Perceived stress scale (PSS-10). 40 deltagare genomförde PSS-10, varav 30 av 

dessa slutligen valde att delta i studien (n=30). Av dessa var 24 kvinnor, 5 män och 1 icke 

binär. Åldern på deltagarna var 30,5 ± 6,2 (åldersspann 20-40 år). Deltagarna randomiserades 

därefter in i kontrollgrupp respektive interventionsgrupp. Innan interventionen startade 

testades det om någon signifikant skillnad förelåg mellan dem utifrån resultatet på PSS-10. 

Ingen sådan skillnad fanns (p= 0,429). Större delen av informationen som har lämnats till 

deltagarna har skett skriftligt via mailkontakt. För att säkerställa att alla deltagare har fått 

samma information har det utformats standardiserade mail som använts i det syftet. 

Ytterligare information har lämnats i samband med de olika testtillfällena och vid 

träningspassen.  

 

Tabell 1. Deltagarnas ålder, poäng på PSS-10 och VS samt VO2-max som en funktion av grupp (Mdn = median, 

M = medelvärde, SD = standardavvikelse). 

 

Ålder (år) 

 M ± SD 

PSS-10 (poäng) 

Mdn 

VS (poäng)  

Mdn 

VO2-max (ml/kg/min) 

M ± SD 

Interventionsgrupp 

(n=15) 30,3 ± 6,7 25 33 34,3 ± 8,6 

Kontrollgrupp 

(n=15) 30,7 ± 5,8 23 39 35,8 ± 7,3 

 

2.1.1 Inklusionskriterier 

Det fanns tre inklusionskriterier för att få delta i studien. Deltagarna behövde vara mellan 20-

40 år. Detta grundades i att individer under 44 år ansåg sig mer stressade år 2016 än de som 

var äldre, enligt Folkhälsomyndigheten (2016). Samt att kvinnor mellan 16-29 var den grupp 

som upplevde högst stress (Folkhälsomyndigheten, u.å). Författarna ville att studien skulle 

vara riktad till alla, oavsett könsidentitet, och att deltagarna skulle vara myndiga. De skulle ha 
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varit fysiskt inaktiva de senaste tre månaderna. För att säkerställa detta fick deltagarna svara 

på en fråga i samband med PSS-10 ifall de i genomsnitt motionerat mer än en gång varannan 

vecka de senaste 3 månaderna, där svaret behövde vara nej för att de skulle få delta i studien. I 

samband med detta informerades det även om ”att motion är en planerad eller strukturerad 

fysisk aktivitet som syftar till att förbättra eller upprätthålla en eller flera komponenter av 

fysisk kondition som till exempel: syreupptagningsförmåga, muskelstyrka, muskeluthållighet, 

balans och koordination, rörlighet och kroppssammansättning. Motionsaktiviteter innebär 

oftast ett ombyte till träningskläder” (Folkhälsomyndigheten, u.å). Varför detta var ett 

kriterium för att få delta var för att individer som upplever sig stressade verkar bortprioritera 

fysisk aktivitet. Ju lägre aktivitetsnivå en individ har, desto större hälsoskillnader och effekter 

ger det om aktivitetsnivån höjs (Jansson et al, 2016). Deltagarna skulle även ha en totalsumma 

på 14 eller högre på PSS-10, vilket innebar att de ansågs ha måttlig till hög grad av stress. 

Ifall de har en totalsumma på lägre än 14 skulle det vara osannolikt att en intervention med 

fysisk aktivitet skulle ha någon effekt på deras stressnivå, det går ej att eliminera stress som 

inte finns.  

2.2 Mätmetoder 

Datainsamlingen bestod av tre delar. Två enkäter, PSS-10 (Cohen & Williamson, 1988) och 

Välmåendeskalan (VS) (Ström & Carlbring, 2014) samt Ekblom-Bak cykelergometertest 

(EB-test; Ekblom‐Bak, Björkman, Hellenius & Ekblom, 2014). PSS-10 var webbaserad och 

genomfördes så fort deltagarna meddelat sitt intresse för att vara med i studien. Detta då 

resultatet från PSS-10 var avgörande för inkludering. Vid det första fysiska besöket 

genomfördes VS och EB-test på Idrottsmedicinska enheten. Hälften av försökspersonerna fick 

börja med att fylla i enkäten och hälften fick börja med cykeltestet. Efter slutförd intervention 

fick alla deltagare återigen genomföra EB-test, fylla i PSS-10 och VS. Samma protokoll 

användes som vid pre-tester förutom för interventionsgruppen som utöver enkäterna även fick 

svara på två öppna frågor kring deras upplevelse av träningspassen. 

2.2.1 Perceived stress scale (PSS-10) 

För att mäta upplevd stress användes PSS-10 (bilaga 2). Instrumentet är en av de mest 

använda för att mäta generell stress. Originalversionen (PSS-14) som består av 14 frågor har 

god validitet och reliabilitet (Cohen, Kamarck  & Mermelstein, 1983). En svensk version med 

tio frågor användes i studien. Nordin & Nordin (2013) har testat denna version och bedömde 

den som en passande enkät för att mäta upplevd stress hos en svensk population. Instrumentet 
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visades ha god inre reliabilitet (α = 0,84) och konstruktvaliditet när det kommer till andra 

psykiska problem. Instrumentet mäter en parameter och den svarande får skatta sig på en 

skala mellan 0 = aldrig till 4 = väldigt ofta. Fyra av frågorna är omvända. Högre poäng 

indikerar högre grad av upplevd vardaglig stress med maxpoäng 40. Poäng mellan 0-13 

indikerar låg grad av stress, 14-26 indikerar måttlig grad av stress och 27-40 indikerar hög 

grad av stress. 

2.2.2 Välmåendeskalan (VS) 

För att få ett mått på deltagarnas subjektiva psykiska välmående användes välmåendeskalan 

(bilaga 3). Instrumentet mäter endast en parameter och består av totalt 18 frågor. Den 

svarande uppmanas att fundera över hur det har varit den senaste veckan och får utifrån det 

skatta sig på en skala mellan 0 = aldrig till 4 = väldigt ofta. Maxpoäng är 72 och en högre 

totalsumma indikerar ett högre subjektivt välmående hos den svarande (Ström & Carlbring, 

2014). Den svenska versionen av skalan är psykometriskt undersökt på en svensk population 

innefattande både en klinisk grupp och en icke-klinisk grupp (Braconier, 2015). Den visade 

sig ha god inre reliabilitet gällande både den kliniska (α = 0,95) och den icke-kliniska (α = 

0,93) gruppen, god validitet och test-retest reliabilitet (7 ± 1 dagar; ICC = 0,80) och bedömdes 

vara ett tillförlitligt mätinstrument för subjektivt välmående. 

 

2.2.3 Ekblom-Bak Cykelergometertest (EB-test) 

Det test som användes för att mäta VO2max var EB-test. Det är ett submaximalt cykeltest där 

det maximala syreupptaget estimeras. EB-test innebär liten risk för försökspersonen, är 

tidseffektivt och passar att genomföra på en stor population. Testet är en förbättring av det 

tidigare väletablerade Åstrand-testet, då det visats ha högre reliabilitet och validitet. 

Medelpuls vid två belastningar, kön och ålder tas i beaktande i ekvationen. Testpersonen får 

cykla fyra minuter på vardera belastning för att uppnå “steady state”. Den första belastningen 

är en standardbelastning på 0,5 kilopond (kp) och den andra belastningen är baserat på 

individens aktivitetsnivå, ålder och kön. De vanligaste belastningarna är 1,5 kp för kvinnor 

och 2,0 kp för män. Vid minut fem, efter en minuts arbete på den högre belastningen får 

testpersonen ge en skattning av allmän upplevd fysisk ansträngningsgrad enligt Borgs RPE-

skala. Om den angivna graden ligger på 11 eller under, ökas belastningen. Om 

skattningsgraden är mellan 12-16 fortsätter testet. Puls tas fyra gånger under den sista minuten 

för varje belastning och medelvärdet används sedan i beräkningen. Innan testets början 

kalibrerades cykelergometern (Monark ergomedic 828 E), sadelhöjden ställdes in och 
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testpersonens vikt noterades. Borgs RPE-skala introducerades. Polar-klocka och pulsband 

användes för att monitorera puls. Trampfrekvensen var 60 varv/min genom hela testet. Ingen 

uppvärmning utfördes (Ekblom‐Bak, Björkman, Hellenius & Ekblom, 2014). 

2.3 Procedur 

I samband med ifyllandet av PSS-10 fick deltagarna ytterligare information om studien, dess 

syfte och att deltagandet var frivilligt samt att de när som helst kunde avbryta utan att behöva 

motivera varför. Efter ifylld enkät blev deltagarna meddelade via mail ifall de hade uppfyllt 

inklusionskriterierna eller inte, samt fick vidare information inför nästa steg. Som var att boka 

in tid för pre-tester. Det skedde en vecka innan interventionens start. I samband med testet 

fick deltagarna återigen information om studien, dess syfte och deras rättigheter både skriftligt 

och muntligt samt att de gavs möjligheten att ställa frågor. De fick även svara på ifall de tar 

några mediciner och vilka samt uppmanades skriva upp eventuella sjukdomar/problem som 

kan komma att påverka dem vid ansträngning/fysisk aktivitet. Vid det här tillfället fick 

deltagarna även skriva under ett samtyckesformulär. Efter testet fick deltagarna veta ifall de 

hamnat i kontrollgrupp eller interventionsgrupp. I slutet av testveckan skickades ett 

standardiserat mail ut till alla deltagare, ett för kontrollgruppen och ett för 

interventionsgruppen, med tydliga instruktioner inför interventionen. Interventionen började 

veckan därefter och pågick under fem veckor för båda grupperna. För interventionsgruppen 

innebar det att gå på två av de tre erbjudna träningspassen varje vecka på IKSU sport. Ett pass 

var planerat till 50 minuter. Alla deltagare skulle totalt, efter interventionens slut i snitt ha 

tränat 100 minuter per vecka. Passtider som deltagarna fick välja mellan varje vecka var 

tisdag kl. 16:00-17:00, onsdag 19:15-20:15 och söndag 19:15-20:15. Studieledarna var 

närvarande under hela interventionens gång och höll i alla träningspassen med deltagarna. 

Kontrollgruppen uppmanades fortsätta leva som vanligt. Veckan efter interventionens slut 

fick deltagarna återigen boka in sig på en tid för att göra cykeltest och fylla i enkäterna. Vid 

detta tillfälle fick även deltagarna i interventionsgruppen besvara några frågor om hur de hade 

upplevt träningen för att få en mer nyanserad bild av deras upplevelse. 

2.3.1 Interventionsprotokoll 

Varje pass började med tio minuter uppvärmning som innefattade gång/jogg, dynamiska 

rörlighetsövningar och någon form av lek. Upplägget på alla pass var detsamma men övningar 

byttes ut eller flyttades om veckovis. Passet innehöll fem stationer, två övningar per station 

och tio repetitioner per övning. Muskelstärkande aktivitet rekommenderas involvera kroppens 
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stora muskelgrupper och innehålla 8-10 övningar med 8-12 repetitioner (Jansson et al., 2016). 

En övning var mer fokuserad på styrka och en mer på att höja puls. Deltagarna var på varje 

station i tre minuter och cirkeln gjordes två varv. Det var en minut vila mellan stationerna och 

två minuter vila mellan varven. Alla pass var tänkta att både höja deltagarnas puls, men även 

jobba med styrkeövningar. Muskelstärkande och aerob träning kombinerades i samma 

träningspass och omfattade två träningspass på 50 minuter per vecka för 

interventionsgruppen.  

 

För att säkerställa intensiteten på träningspassen gjordes ett stickprov under sista veckan av 

interventionen där hjärtfrekvens under träningspasset undersöktes (tabell 2). Detta 

genomfördes på två slumpmässigt utvalda individer i testgruppen och de utrustades med 

pulsband och pulsklocka. Monitoreringen skedde under uppvärmning och följande 

träningstid. Stickprovet säkerställde att träningen låg på måttlig till hög intensitet (Matsson, 

Jansson & Hagströmer, 2016). Pulsklocka som användes var Garmin forerunner 235 (USA).  

 

Tabell 2. Medelpuls och maxpuls för två deltagare i interventionsgruppen under ett av träningspassen. 

 
Person 1 (40 år) Person 2 (25 år) 

Medelpuls 147 bpm 173 bpm 

Maxpuls 175 bpm 196 bpm 

2.4 Statistiska metoder 

När deltagarna hade fyllt i den webbaserade enkäten och uppfyllt inklusionskriterierna blev de 

randomiserade i två grupper, en kontrollgrupp (n=15) och en interventionsgrupp (n=15). Detta 

gjordes med hjälp av en slumpgenerator. När grupperna var klara kontrollerades det i 

statistikprogrammet JASP (Department of psychological methods, University of Amsterdam, 

The Netherlands) med ett Mann-Whitney U-test om det förelåg någon signifikant skillnad 

mellan grupperna. Vid de avslutande statistiska analyserna användes JMP12 (SAS, 

Buckinghamshire, U.K) och alphavärde (α) sattes till 0,05. 

2.4.1 Percieved stress scale (PSS-10) 

Data som samlats in via PSS-10 sammanställdes i Excel för att få fram deltagarnas totala 

summa från instrumentet. För vidare analyser gjordes Kruskal-Wallis test för att undersöka 

om det fanns skillnader mellan pre- och post-tester för respektive grupp samt mellan 
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grupperna. Efter det gjordes ett post-hoc test för att se vart skillnad förelåg. Detta gjordes via 

JMP12 (SAS, Buckinghamshire, U.K). 

2.4.2 Välmåendeskalan (VS) 

Data som samlats in via VS sammanställdes i Excel för att få fram deltagarnas totala summa 

från enkäten. För vidare analyser gjordes Kruskal-Wallis test för att undersöka om det fanns 

skillnader mellan pre- och post-tester för respektive grupp samt mellan grupperna. Efter det 

gjordes ett post-hoc test för att se vart skillnad förelåg. Detta gjordes via JMP12 (SAS, 

Buckinghamshire, U.K). 

 

En korrelations- och regressionsanalys gjordes mellan PSS-10 och VS med hjälp av 

funktionen KORREL och via Dataanalys; Regression i Excel. Spearman correlation table 

användes för att undersöka om sambandet var signifikant (α< 0,05). 

2.4.3 Ekblom-Bak cykelergometertest (EB-test) 

För att estimera VO2max utifrån EB-test användes en standardiserad elektronisk uträkning 

som tar hänsyn till kön, ålder, vikt, puls vid två olika belastningar och faktor för högre 

belastning (GIH, 2016). Data sammanställdes därefter i Excel och vid statistiska analyser 

användes det relativa värdet (ml/kg/min). Data analyserades med en Oneway ANOVA via 

JMP12 (SAS, Buckinghamshire, U.K). Detta för att undersöka om det fanns skillnader mellan 

pre- och post-tester för respektive grupp samt mellan grupperna. 

2.5 Etiska överväganden 

Forskningsetiska regler och riktlinjer har följts innan interventionens start och under studiens 

gång, i enlighet med Helsingforsdeklarationen (Declaration of Helsinki. Ethical Principles for 

Medical Research Involving Human Subjects, 2014). Deltagarna i studien fick, redan från 

första kontakt ta del av studiens syfte och bakgrund, interventionens upplägg och information 

om konfidentialitet. I samband med det första testtillfället fick de fylla i ett 

samtyckesformulär (bilaga 4). Vid all mejlkontakt var deltagarna anonyma för varandra 

genom att funktionen “Hemlig kopia” användes. Vid slumpning av grupper, testbokning och 

vid all datahantering var deltagarna kodade i siffror, så att deras namn inte kunde kopplas 

ihop med deras resultat. Det togs hänsyn till att kontrollgruppen inte fick någon träning med 

studieledarna på IKSU. De erbjöds efter studiens slut ett gemensamt träningspass och en 

inspirationsföreläsning om träning och stress.  
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3. Resultat 

3.1 Bortfall 

Det var totalt 30 deltagare som lämnade samtycke om att delta i studien och genomförde alla 

tre pre-tester. Av dessa var det 22 stycken som fullföljde hela studien. Av de åtta som inte 

fullföljde var en från interventionsgruppen och sju från kontrollgruppen. Deras resultat på 

pre-testerna används fortfarande i studien. Alla deltagare i interventionsgruppen hade ej 

möjlighet att delta på alla pass. Nio deltagare närvarade vid alla pass, totalt tio tillfällen. 

Övriga fem deltagare närvarade vid nio tillfällen. 

3.2 Resultat Perceived stress scale (PSS-10) 

Medianen från resultatet på PSS-10 minskade från 25 poäng före till 12 poäng efter för 

interventionsgruppen. Medianen från resultatet på PSS-10 minskade från 23 poäng före till 

18,5 poäng efter för kontrollgruppen. Kruskal wallis-testet visade att det fanns statistiskt 

signifikanta skillnader (p=0,0002) mellan grupperna i analysen. I post hoc-testet som följde 

visades en signifikant skillnad (p=0,0001) mellan pre- och post-tester hos 

interventionsgruppen. Det fanns en skillnad (p=0,0934) mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen efter interventionen, men den var ej signifikant (figur 1). 

 

 

Figur 1. Skillnad i totalpoäng för PSS-10 före och efter interventionen (* = signifikanta resultat, x = 

medelvärde, ⎯⎯ = medianvärde). 
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3.3 Resultat Välmåendeskalan (VS) 

Medianen från resultatet på VS ökade från 33 poäng före till 53 poäng efter för 

interventionsgruppen. Medianen från resultatet på VS ökade från 39 poäng före till 45 poäng 

efter för kontrollgruppen. Kruskal wallis-testet visade att det fanns statistiskt signifikanta 

skillnader (p=0,0001) mellan grupperna i analysen. I post hoc-testet som följde visades en 

signifikant skillnad (p<0,0001) mellan pre- och post-tester hos interventionsgruppen. Det 

fanns en skillnad (p=0,0938) mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen efter 

interventionen, men den var ej signifikant (figur 2). 

 

Det fanns, både innan (r= -0,443, n=30) och efter (r= -0,908, n=22) interventionen ett 

negativt, signifikant (p<0,05) samband mellan PSS-10 och VS för hela populationen (figur 3). 

 

 

Figur 2. Skillnad VS före och efter interventionen (* = signifikanta resultat, x = medelvärde, ⎯⎯ = medianvärde). 
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Figur 3. Samband mellan PSS-10 och VS innan (r= -0,443) och efter (r= -0,908) studien. 

 

3.4 Resultat Ekblom-Bak cykelergometertest (EB-test) 

Det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,376) hos någon av grupperna i estimerat VO2max 

mellan pre- och post-tester (figur 4). 

 

 

Figur 4. Skillnad EB-test före och efter interventionen (x = medelvärde, ⎯⎯ = medianvärde) 
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4. Diskussion 

4.1 Metodologisk diskussion 

4.1.1 Perceived stress scale (PSS-10) 

PSS är ett välanvänt instrument som har god validitet och reliabilitet (Cohen et al, 1983). I 

denna studie användes en variant med tio frågor som var översatt till svenska. Den bedömdes 

som en bra enkät för att mäta stress hos en svensk population (Nordin & Nordin, 2013), vilket 

studieledarna ansåg var passande. I den föreliggande studien visades den interna konsistensen 

för PSS-10 vara relativt hög (α = 0,784). Eftersom instrumentet är enskaligt och mäter 

upplevd stress var det ett tydligt mått på det som önskades mäta. En enkät med tio frågor 

ansågs lämpligt. Detta för att deltagarna faktiskt skulle lägga ner tanke i påståendena och inte 

ta förhastade beslut. PSS-14 fanns med som förslag vid val av instrument. Den skulle ha 

kunnat ge ytterligare en dimension till och kan möjligtvis stärkt tillförlitligheten. Anledningen 

är för att PSS-14 är ett mer testat instrument, kopplat till validitet och reliabilitet. Den fanns 

dock inte översatt till svenska vilket gjorde att PSS-10 upplevdes som mer lämplig. 

 

En felkälla som bör nämnas var att personerna som fyllde i PSS-10 var individer som ville 

delta i studien. De visste att studien var intresserade av hög stress. Vilket kunde göra att de 

kan ha skattat sig som mer stressade för att de ville vara med i studien. De visste dock inte 

vad studieledarna hade bestämt för poängkrav för att få delta. Det kan även upplevas svårt att 

uppskatta hur stressad en individ har varit under den senaste perioden, veckor till en månad. 

Då en negativt laddad händelse kan påverka resultatet av enkäten. Detta påpekar även Cohen 

et al (1983).  

4.1.2 Välmåendeskalan (VS) 

VS är ett relativt nytt instrument som har skapats för att mäta subjektivt välmående. Den är 

inte lika väletablerad som andra instrument och har inte utvärderats lika mycket. I dagsläget 

finns det endast en studie som har undersökt hur väl den svenska versionen av VS fungerar 

som ett instrument för att mäta subjektivt välmående. I den studien visade det sig att VS hade 

både god inre reliabilitet (α = 0,93-0,95), god validitet och test-retest reliabilitet (7 ± 1 dagar; 

ICC = 0,80) (Braconier, 2015). Dock kan det diskuteras huruvida det hade varit bättre med en 

annan skala som är mer studerad. Detta för att säkerställa en god validitet och vilka 

populationer som enkäten är reliabel för. I den föreliggande studien visades den interna 

konsistensen för VS vara relativt hög (α = 0,836). Att mäta subjektivt välmående via en enkät 
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kan dock vara svårt. Yttre omständigheter kan ha påverkat personens inställning till frågorna 

och därmed även resultatet. Att studera det subjektiva välmåendet var inte huvudsyftet för den 

här studien och enkäten valdes för att den i sin utformning liknande PSS-10, som deltagarna 

redan var van vid. Originalversionen är på svenska och har relativt enkla frågor att besvara, 

bland annat genom att de är lätta att förstå sig på.  

4.1.3 Ekblom-Bak cykelergometertest (EB-test) 

EB-test anses vara ett passande test när ett maximalt syreupptagningstest inte är lämpligt eller 

möjligt att genomföra, vilket då var adekvat för populationen i denna studie. Individerna var 

ej vana vid träning eller fysisk ansträngning. Att genomföra ett maximalt syreupptagningstest 

skulle endast inneburit hälsorisker och gett obehag åt deltagarna. För den här populationen 

hade det förmodligen inte gett ett mer rättvisande resultat. EB-testet kräver ingen avancerad 

utrustning, är tidseffektivt och testpersonen behöver inte byta om. Detta var en av några 

anledningar till att testet valdes av studieledarna. Ekvationen som används för att beräkna 

VO2max (ml/kg/min) vid ett EB-test är validerat för ett stort åldersspann (20-86 år) och för en 

varierande konditionsnivå (19-76 ml/kg/min) (Björkman, Ekblom-Bak, Ekblom & Ekblom, 

2016). Alla deltagare i studien låg innanför dessa spann vilket ökade tillförlitligheten av 

resultatet. Beräkningen i EB-testet kräver att kön fylls i (Man/Kvinna). Det kan bli 

problematiskt om individer inte definierar sig som något kön. I studien deltog en icke-binär 

individ. I dagens samhälle där kön inte är av lika stor betydelse kan det upplevas kränkande 

och svårt om individen har genomgått någon form av könskorrigering och/eller 

hormonbehandling. Detta löstes genom att välja en viss belastning och sen som vanligt vid ett 

EB-test kontrollera motståndet med hjälp av Borgs RPE-skala. 

 

Felkällor vid genomförande av ett EB-test är dels standardiseringen vid testtillfällena. Ett 

protokoll användes för hur testet skulle genomföras men den mänskliga faktorn bör även 

räknas in. Deltagarna hade aldrig tidigare sett Borgs RPE-skala vilket ofta kräver träning för 

att kunna uppskatta korrekt ansträngning. Vilket kan ha lett till felbedömning vid ökad 

belastning. Sen försummades det även, från studieledarnas sida, att meddela om att 

koffeinhaltiga drycker inte fick intas inför pre-testerna. Detta gjorde att informationen heller 

inte gavs inför post-testerna, för att inte förändra förutsättningarna.  

4.1.4 Interventionsprotokoll 

Träningsinterventioner pågår oftast under en längre period, 10 veckor eller mer (Norris et al. 

1992; von Haaren et al. 2015). När träning i grupp har undersökts har det visat sig att bäst 
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effekt nås ifall träningen pågår under minst 6 månader (SBU, 2007). På grund av kursens 

omfattning fanns det inte möjlighet att ha en längre interventionstid än fem veckor. Samtidigt 

var det intressant att undersöka om en kortare träningsperiod kunde ge någon effekt på 

deltagarnas stressnivå och välmående. Vid val av antal pass, övningar, intensitet och 

omfattning togs det hänsyn till deltagarnas fysiska nivå i samråd med de rekommendationer 

som finns idag (Jansson et al., 2016; WHO, 2010). Studieledarna ansåg att det varken var 

lämpligt att deltagarna skulle öka sin fysiska aktivitet med fem pass á 30 minuter per vecka 

eller att de skulle bedriva träning med alltför hög intensitet. Detta med tanke på att deltagarna 

i studien var tidigare fysiskt inaktiva individer. Studien tog även hänsyn till att personer som 

upplever att de är stressade ofta prioriterar bort fysisk aktivitet (Stults-Kolehmainen & Sinha, 

2014; Mouchacca et al. 2013). Därför ville studieledarna bedriva en träning som uppfattades 

som rolig och samtidigt var effektiv (100 minuter per vecka). På grund av det kombinerades 

aerob träning med muskelstärkande träning eftersom det också har visat sig ha positiva 

effekter på välmåendet (Jansson et al., 2016). En del av studiens syfte var att se ifall det för 

den här populationen går att få positiva effekter av en mindre mängd fysisk aktivitet än vad 

som idag rekommenderas. Genom att sänka durationen och omfattningen och istället öka 

intensiteten ville studieledarna skapa ett träningsschema som passade in i deltagarnas redan 

stressade vardag.   

 

Vid definition av måttlig respektive hög intensitet krävs en ökning av puls och andning 

(Jansson et al., 2016). Det är inget som har tagits i åtanke i den här studien till den grad att 

deltagarnas puls har registrerats under varje tillfälle. Dock gjordes ett stickprov under sista 

veckan av interventionen. Det finns givetvis många faktorer som kan ha påverkat hur mycket 

eller lite som deltagarna har ansträngt sig vid varje träningspass. Dels kan studieledarnas 

framtoning och muntliga feedback skilja sig åt och därmed påverka deltagarna olika men även 

hur många och vilka deltagare som var där på det specifika passet. Stickprovet bekräftade att 

träningspassen låg på en intensitet som räknas som måttlig till hög, då en viss variation 

förväntades bland deltagarna. Hög intensitet benämner Matsson et al. (2016) som 74-95 % av 

maxpuls. En högre intensitet ville uppnås då träningstiden var komprimerad jämfört med 

dagens rekommendationer. Eftersom muskelstärkande övningar och konditionsträning 

kombinerades fanns risken att pulsen inte skulle drivas upp på samma sätt. Stickprovet visade 

att så inte var fallet. I en studie av Von Haren et al. (2015) tränade deltagarna i vad de 

refererade till som zon två, eller över deras aeroba tröskel. Vilket kan likställas med en 

högintensiv zon. De deltagare som fick träna i denna zon visade lägre känslomässig 
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stressrespons efter en 20-veckors intervention. I en systematisk reviewartikel visade det sig att 

akut aerob träning kan fungera som en buffer för att hantera vardaglig stress. För att få en 

signifikant effekt räckte det med en intensitet motsvarande 50% av VO2max eller 60-70% av 

åldersbaserad maxpuls i 20-30 minuter. Större effekter noterades när intensiteten höjdes och 

var högre än 60% av VO2max eller 75% av maxpuls i minst 20 minuter (Hamer, Taylor & 

Steptoe, 2006). Liknande resultat finns även att hitta i en annan studie som kunde se att 30 

minuter fysisk aktivitet på en intensitet motsvarande 50% av VO2max gav en signifikant 

effekt på blodtryck och andra fysiologiska responser kopplat till stress (Quinn, 2000). De 

konstaterade också att längre träning med en högre intensitet gav ännu bättre effekt.   

 

För att säkerställa att deltagarna fick så lika träning som möjligt innehöll alla pass under en 

vecka samma övningar. Upplägget såg även likadant ut under hela interventionen. Intensitet 

och motstånd (i form av vikter eller ej) ansvarade deltagarna för själva. Det var inget som 

bestämdes i förväg utifrån exempelvis deras kroppsvikt eller estimerat VO2max. På så sätt 

blev interventionen individuellt anpassad. Vissa deltagare kan ha ansträngt sig mer än andra 

och därmed fått en större effekt både på stress och välmående men även estimerat VO2max.  

4.2 Etiska överväganden 

Studieledarnas tanke var att de som passade in på inklusionskriterierna skulle få fylla i 

samtycke vid första testtillfälle, när de inkluderades i studien. Något studieledarna i efterhand 

kom till insikt med var att ett samtyckesförmulär redan skulle ha fyllts i när individerna 

anmälde sitt intresse och genomförde PSS-10 (webbaserat)  

 

Vidare diskuterades det hur etiskt korrekt det var att “förbjuda” en grupp från att träna under 

fem veckor när det har bevisats vara positivt för hälsan. Samt att hypotesen var att träningen 

skulle reducera stressnivåer och öka välmåendet. Speciellt när de själva har visat intresse för 

att börja komma igång med fysisk aktivitet men känner att de behöver hjälp på vägen. Många 

upplevdes motiverade att börja träna. Dock hade de inte varit fysiskt aktiva innan studien så 

någon förändring krävdes ej från dem. För att kompensera för detta och för att motivera dem 

efter studiens slut erbjöds ett gemensamt träningspass och en inspirationsföreläsning om kost 

och träning.  
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4.3 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om 100 minuter gruppträning per vecka under 5 

veckor hade någon effekt på upplevelsen av vardaglig stress, välmående och kondition hos 

fysiskt inaktiva individer med måttlig till hög grad av stress. 100 minuter gruppträning i 

veckan resulterade i signifikant lägre stressnivå och ett signifikant ökat välmående hos 

interventionsgruppen. Ingen signifikant skillnad fanns mellan kontroll- och 

interventionsgrupp vid varken pre- eller post-tester. Även om det inte fanns en signifikant 

skillnad mellan grupperna kunde vi ändå se att det har uppstått en skillnad. Där 

interventionsgruppen har fått en större förändring än vad kontrollgruppen har. Det har via 

verbal kontakt med deltagarna efter interventionens slut framkommit att vissa ur 

kontrollgruppen har bedrivit någon form av fysisk aktivitet under interventionens gång. Detta 

kan vara en av anledningarna till att det inte är en signifikant skillnad mellan grupperna vid 

post-testerna. Studieledarna har inte haft möjlighet att kontrollera kontrollgruppen men var 

tydliga med att påpeka att de förväntades fortsätta leva precis som de hade gjort innan. 

Deltagarna var till en viss grad motiverade till att börja träna och därmed fanns det en risk för 

att de skulle börja göra det på egen hand. Den risken gick inte att eliminera då det inte vore 

etiskt korrekt att förbjuda dem från att göra det. Det framgick även via samtal under post-

testerna att vissa inom kontrollgruppen var intresserade av att se om de hade förbättrats. 

Vilket ytterligare stärker hypotesen om att flera ur kontrollgruppen hade börjat träna på egen 

hand. 

 

Studien hade ett bortfall på åtta individer varav sju från kontrollgruppen. Dock valdes det 

ändå att använda all data, både från pre- och posttester. Anledningen var att det gav ett större 

och mer pålitligt baseline-mått för den population som ville undersökas. Denna faktor kan ha 

påverkat resultatet. 

 

Den föreliggande studiens främsta syfte var att undersöka om fysisk aktivitet kan minska 

upplevelsen av stress. Utifrån det syftet såg vi en signifikant reducering i poäng på PSS-10 

hos deltagarna i interventionsgruppen. Vid pre-test hade de ett medianvärde på 25 och vid 

post-test ett medianvärde på 12. Enligt graderingen på PSS-10 visar detta att 

interventionsgruppen ej längre räknas som en population med måttlig till hög grad av stress. 

14 poäng eller högre på instrumentet tyder på måttlig grad av stress, i dagsläget räknas 

därför interventionsgruppen som helhet ha låg grad av stress. Kontrollgruppen hade ett 

medianvärde på 23 vid pre-test och ett medianvärde på 18,5 vid post-test vilket gör att de 
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som population fortfarande anses ha måttlig grad av stress enligt PSS-10. Studieledarna 

valde att mäta även välmående för att nyansera studien och ge den ytterligare en dimension. 

Detta i och med att välmående och stress har visat sig påverka varandra (Watson & Clark, 

1984). Utifrån resultatet kunde vi se att det fanns ett signifikant negativt samband mellan 

välmående och stress både vid pre- och post-test. Sambandet var dock större vid post-

testerna. Det var således inte linjärt men tyder ändå på att lägre stressnivåer leder till ökat 

välmående. Vi kunde se en tydlig förbättring även på VS där deltagarna i 

interventionsgruppen hade ett medianvärde på 33 vid pre-test och ett medianvärde på 53 vid 

post-test. Kontrollgruppen hade ett medianvärde på 39 vid pre-test och ett medianvärde på 

45 vid post-test. Reduceringen i poäng på PSS-10 och ökningen i poäng på VS indikerade 

att större förändring hade skett hos interventionsgruppen, trots att det inte fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

Fortsättningsvis går det inte att klargöra om det endast var den fysiska aktiviteten i sig som 

hade gett effekt. Det finns många andra faktorer som kan ha bidragit till att deltagarna i 

interventionsgruppen upplevde sig mindre stressade och skattade sitt välmående högre. Att 

träningen har skett i grupp kan vara en sådan bidragande faktor. Att känna samhörighet är en 

viktig grundpelare för inre motivation som kan ha ökat individernas deltagande i 

interventionen men också deras upplevelse utav den (Ryan & Deci, 2000). I en studie på 

äldre människor kunde de se att sociala interaktioner som var integrerade i träningsmiljön 

var en viktig faktor för ökat välmående hos studiedeltagarna (McAuley, Blissmer, Marquez, 

Jerome, Kramer & Katula, 2000). Att tillhöra en grupp utvecklar, stärker och bekräftar en 

persons identitet samt reducerar känslan av osäkerhet (Gilovich, 2016). Att få träna 

tillsammans med individer med samma bakgrund skapar en gemenskap som i den här 

studien kan ha påverkat resultatet positivt. Detta genom att öka deltagarnas välmående och 

på så vis även deras stressnivåer. Att träna i närvaro av andra leder även till bättre prestation 

så länge övningarna är individuella och förhållandevis enkla (Gilovich, 2016). En 

systematisk litteraturöversikt visade att träning i grupp ledde till ökad fysisk aktivitet på lång 

sikt. Bäst effekt nåddes om träningen initialt var övervakad och omfattade 45-60 minuter vid 

två till tre tillfällen per vecka (SBU, 2007). Att studieledarna hela tiden var på plats och höll 

i passet med deltagarna kan således också ha påverkat resultatet. Detta genom att påverka 

hur väl de presterade genom att studieledarnas närvaro gjorde att de utmanande sig mer 

fysiskt. Studieledarna fungerade även som ett socialt stöd och gav positiv feedback. 
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Upplevelsen av socialt stöd är positivt förknippat med tillfredsställelse och positiv feedback 

ökar bland annat individens och gruppens tilltro till den egen förmågan (Høigaard, Jones & 

Peters, 2008). Det är en viktig faktor då ökad tilltro till den egna förmågan har visat sig 

reducera mottagligheten för stress (Brown, 1991). Deltagarna hade dessutom kännedom om 

studiens syfte. Detta kan ha gjort att de förväntade sig att träningen skulle ge effekt, både på 

deras fysiska förmåga men även på stressnivå och välmående. Det kan också vara så att 

årstiden har påverkat resultatet. Under interventionens gång har det blivit ljusare utomhus. 

Vilket kan ha påverkat att båda grupperna skattade sig som mindre stressade och med högre 

välmående vid post-testerna. För framtida forskning kan det vara intressant att försöka 

urskilja vilken av dessa parametrar som ger den största effekten. Detta för att ta reda på om 

det är möjligt att få samma resultat ifall studiedeltagarna endast utövar fysisk aktivitet på 

egen hand. Utan vare sig andra deltagare eller en instruktör/studieledare till hands.   

 

Det var inga statistiskt signifikanta skillnader för estimerat VO2max (ml/kg/min) hos 

interventionsgruppen. Trots en ökning i aktivitetsnivå från att inte träna alls kan 5 veckor 

anses vara för kort tid för att se stora skillnader för just denna variabel. Speciellt när 

träningsprotokollet inte har utformats specifikt för att öka VO2max. Denna studies 

interventionsprotokoll inkluderade även en muskelstärkande del då deltagarna skulle få träna 

på ett skonsamt och varierat sätt. Bacon, Carter, Ogle & Joyner (2013) undersökte i sin 

metaanalys olika träningsinterventioner och vilken som ökade VO2max på bästa sätt. De 

exkluderade protokoll kortare än 6 veckor. Ju fler veckor studien pågick desto mer ökade 

VO2max. Detsamma gällde vid längre duration på passen. Intervallträning med hög intensitet 

verkade mest effektivt och den skulle varieras med ett pass med kontinuerlig intensitet, totalt 

sex gånger per vecka i 10 veckor. Träningen var även av aerob karaktär, så som cykling eller 

löpning (Bacon et al. 2013). Det hade varit av stort intresse att se vad interventionen i denna 

studie hade haft för effekt på VO2max under en längre period. Resurser och tidsbrist gjorde att 

den endast kunde pågå i 5 veckor. EB-test kan ses som en mätmetod som inte är tillräckligt 

tillförlitlig för att så små variationer ska visas.  

 

Utifrån föreliggande studie fanns det inget samband mellan ett högt VO2max och ökat 

välmående eller minskade stressnivåer. Ett högt VO2max innebär inte per automatik att en 

person kommer att må bättre psykiskt. Det är den fysiska aktiviteten som verkar öka 

välmåendet och minska stressnivåerna. Därmed blir kontinuitet och regelbundenhet viktigare. 

Precis som tidigare studier visar så upplever individer som är regelbundet fysiskt aktiva att de 
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är mindre stressade i jämförelse med de som är fysiskt inaktiva (Brown & Siegle, 1988; 

Crews & Landers, 1987; Norris et al. 1992; VanKim & Nelson, 2013; von Haaren et al. 2015; 

Hassmen et al. 2000). Dessutom rapporterade regelbundet fysiskt aktiva personer att de kände 

att de hade en bättre livskvalitet (Murphy et al. 2002). I linje med tidigare studier har även 

samma effekt framkommit i föreliggande studie. Vid post-test ställdes några reflekterande 

frågor till deltagarna i interventionsgruppen (bilaga 5). Sex personer beskrev att de kände sig 

piggare efter interventionen. Det framgick även att vissa upplevde att de sover bättre, är mer 

avslappnade och orkar mer. Vidare verkar träningen ha påverkat deltagarnas välmående i 

form av att de upplevde sig gladare samt uppgav att de generellt mår bättre. Dessa utlåtanden 

stödjer det faktum att interventionen har gett effekt hos deltagarna som även syns i resultatet. 

Det finns studier som visar på att personer med god fysisk hälsa är mindre sårbara för de 

negativa effekter som stress har på människan (Brown, 1991). Vad som räknas som god 

fysisk hälsa kan dock diskuteras och behöver inte innebära ett högt VO2max. Den träning som 

skulle krävas för att öka VO2max maximalt skulle inte vara rimlig för individer som inte har 

varit fysiskt aktiva sedan innan. Det skulle även vara svårt och obekvämt för dessa att ligga på 

en sådan hög ansträngningsgrad. Inte minst skulle det högst troligen leda till en större risk att 

de inte skulle genomföra hela interventionen. Samt även att de inte skulle känna sig 

motiverade till att fortsätta träna efter interventionens slut.  

 

Avslutningsvis, om mer resurser hade varit tillgängliga och studien hade haft fler deltagare 

hade det varit intressant att dela upp dem i undergrupper. Detta kunde ha gjorts utifrån deras 

skattning på PSS-10. Då skulle det kunnat undersökas om de med måttlig eller hög grad av 

stress hade fått en större effekt av interventionen. Varför detta skulle vara givande att 

undersöka är för att se hur stress påverkas vid olika former av träning och vad som är mest 

effektivt. Ytterligare forskning borde även fortsätta undersöka hur träningsinterventioner bör 

utformas för att locka den här populationen till att börja vara fysiskt aktiva. 

5. Slutsats 

Studiens resultat visade på en signifikant reducering av stress och en signifikant ökning av 

välmående hos interventionsgruppen men ingen signifikant förbättring av VO2max hittades. 

Vidare fanns inga signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

Således verkar 100 minuter gruppträning per vecka, under specifika omständigheter, påverka 

upplevd stress och välmående hos tidigare inaktiva individer med måttlig till hög grad av 

stress. Vilken enskild faktor som har lett till en reduktion av stress och ökat välmående kan ej 
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pekas ut, vilket sänker tillförlitligheten. Att fysisk aktivitet är positivt för det psykiska 

välmåendet kan sägas med säkerhet. Även att stress och välmående påverkar varandra. 

Fortsatt forskning behövs kring vilka faktorer och för vilken population en viss typ av träning 

passar. Samt hur de individer som upplever stress ska börja vara fysiskt aktiva.  
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http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/Rekommendation_om_FA_for_vuxna_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-definitioner_FINAL_2016-12.pdf
http://www.fyss.se/wp-content/uploads/2017/09/FA_Begrepp-och-definitioner_FINAL_2016-12.pdf
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Bilaga 1. Inbjudan till studie 
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Bilaga 2. PSS-10 
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Bilaga 3. Välmåendeskalan 
Fundera över hur det har varit för dig den senaste veckan/veckorna (inklusive idag). Gå 

igenom alla påståenden och ringa in den siffra (0-4) som bäst motsvarar hur det varit för dig 

under den senaste veckan.  

I hur hög grad har du den senaste 

veckan... 
Aldrig  Sällan Ibland  

Mycket  

Ofta          ofta  

... känt dig lugn och avspänd?  0  1  2  3  4  

... sovit gott och lagom mycket?  0  1  2  3  4  

... haft god aptit och matlust?  0  1  2  3  4  

... kunnat vara fokuserad och koncentrerad på dagens göromål?  
0  1  2  3  4  

... kunnat ta initiativ och komma igång med sådant du velat göra?  
0  1  2  3  4  

... känt intresse för olika aktiviteter och för människor omkring dig?  
0  1  2  3  4  

... känt dig optimistisk och sett saker från den ljusa sidan?  0  1  2  3  4  

... känt dig glad och harmonisk?  0  1  2  3  4  

... känt dig pigg och energifylld?  0  1  2  3  4  

... känt dig tillfreds med dig själv?  0  1  2  3  4  

... känt stark livslust?  0  1  2  3  4  

... kunnat fatta beslut och följa dem?  0  1  2  3  4  

... kunnat säga ifrån och hävda dig själv när det behövts?  
0  1  2  3  4  

… kunnat vara närvarande i stunden och släppa problemtankar?  
0  1  2  3  4  

… känt dig nöjd med ditt liv som det ser ut nu?  0  1  2  3  4  

... haft kraft att återhämta dig, om något varit stressigt eller besvärligt?  
0  1  2  3  4  

... känt att din tillvaro är meningsfull?  0  1  2  3  4  

… känt dig frisk och vid god hälsa?  0  1  2  3  4  
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Bilaga 4. Samtyckesformulär 
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Bilaga 5. Formulär vid eftertest av interventionsgrupp 
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Bilaga 6. Formulär vid eftertest av kontrollgrupp 
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Bilaga 7. Etikredovisning 

 

Blankett för etikredovisning/etikprövning vid empiriska 

examensarbeten på grund- och avancerad nivå. 

 

Examensarbetets titel: 

Träningens effekt på upplevd vardaglig stress och subjektivt välmående - en 5-veckors 

interventionsstudie genomförd på otränade individer med måttlig till hög grad av stress. 

Sökande 1 namn: 

Isabella Wedin 

Arbetet avser utgöra underlag för följande examen: 

Kandidatexamen                       Magisterexamen                      Masterexamen    

Adress: 

Stipendiegränd 4B 

Telefon: 

0705837891 

E-post: 

isabella_wedin@hotmail.se 

Sökande 2 namn: 

Tove Larsson 

Arbetet avser utgöra underlag för följande examen: 

Kandidatexamen                       Magisterexamen                       Masterexamen    

Adress: 

Fysikgränd 41 

Telefon: 

0708649290 

E-post: 

larssontove@live.se 

Handledares namn: 

Marius Sommer 

Telefon: 
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E-post:  

marius.sommer@umu.se 

 

1. Plats/-er där examensarbetet skall genomföras (ange inrättningar/-ar, institution/-er, klinik/-er): 

Idrottslabbet och IKSU sport 

2. Syfte och frågeställningar: 

Syftet med den här studien är att undersöka om 100 minuter cirkelträning i veckan 

påverkar tidigare fysiskt inaktiva individer och deras upplevelse av vardaglig stress, 

välmående och kondition. Hur kommer välmående, kondition och upplevelsen av 

vardaglig stress att förändras hos en grupp fysiskt inaktiva individer efter en 5-veckors 

intervention? Hur kommer skillnaden att vara mellan testgrupp och kontrollgrupp? 

3. Tidigare kunskap inom området för examensarbetet (max 300 ord inklusive 2-3 huvudreferenser): 

Fysisk aktivtet har visat sig vara viktigt för den psykiska hälsan. När det kommer till 

mildare former av psykiska sjukdomar som exempelvis depression och ångest, verkar 

träning ha en positiv effekt. I dagens samhälle är vi exponerade för många stressorer som 

i sin tur kan vara en bidragande faktor till utvecklandet av psykiska sjukdomar. Den 

ökade belastningen på människan gör att vi väljer bort vissa basala saker som fysisk 

aktivitet, trots att det har visat sig vara bra för vår psykiska hälsa. Vissa studier har visat 

att de individer som har rapporterat högre grad av fysisk aktivitet har också skattat sig 

som mindre stressade och med en lägre grad av depression. 

 

Paluska, S. A., & Schwenk, T. L. (2000). Physical activity and mental health. Sports 

medicine, 29(3), 167-180. 

Norris, R., Carroll, D., & Cochrane, R. (1992). The effects of physical activity and 

exercise training on psychological stress and well-being in an adolescent population. 

Journal of psychosomatic research, 36(1), 55-65. 

4. Redogör översiktligt för undersökningsprocedur, datainsamlingen, datas karaktär (bifoga enkät, 

intervjuguide etc. samt informationsbrev* till undersökningspersonerna): 

I ett första skede fick deltagarna fylla i en enkät kopplat till stress (perceived stress scale, 

PSS) via ett program på datorn. Därefter har de blivit kontaktade för att boka in en tid för 

att göra ett cykeltest (Ekblom-bak). När de väl kommer och gör testet kommer de även att 

få fylla i ett samtyckesformulär och svara på en enkät om välmående. Datainsamlingen 
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kommer såväl att ske både digitalt och manuellt men allt kommer föras in i ett 

gemensamt dokument som endast vi har tillgång till. De data som kommer att samlas in 

är dels deras totalsumma på respektive enkät men också deras uppskattade VO2max-

värde utifrån cykeltestet.  

5. Hur görs urvalet av personer som ska medverka i examensarbetet? 

Affischer har satts upp på anslagstavlor runt om i Umeå kommun och på Umeå 

universitet samt delats i sociala medier (facebook). För att få medverka i studien får 

personerna ej ha motionerat (syftar till fysisk aktivitet som innebär ett ombyte till 

träningskläder och vars syfte är att upprätthålla eller förbättra en eller flera komponenter 

av fysisk kondition) mer än en gång varannan vecka de senaste tre månaderna samt få en 

totalsumma över 14 i PSS.  

6. Redogör för ev. insamling av personuppgifter, kodning, förvaring av personuppgifter, PUL-

information, deltagarnas rätt att få del av uppgifter och samt personuppgiftsansvarig: 

Vid visat intresse för studien skickades ett standardsvar till deltagarna där de 

uppmanandes fylla i en enkät där deras namn, kön, ålder, sysselsättning och mailadress 

efterfrågades samt att de fick fylla i PSS-enkäten för att se om de uppfyllde 

inklusionskriterierna. Denna information har sedan sparats i databasen för Websurvey 

(programmet som använts för att göra enkäten) som endast vi och vår handledare har 

tillgång till. Därefter har deltagarna sifferkodats allteftersom de har svarat på enkäten och 

visat sig uppfylla de inklusionskriterier som vi har. Vi har även kodat dem utifrån kön 

och sysselsättning. Personuppgifterna kommer inte att lagras på någon av våra datorer 

utan kommer att förvaras på en webbaserad server. Vi har informerat deltagarna om sina 

rättigheter kopplat till studien vid första kontakt (via mail) samt även vid första 

testtillfället där de även får fylla i ett samtyckesformulär. Vid första kontakt med 

deltagarna informerades de även om att det finns en möjlighet att ta del av resultatet av 

studien när den är färdigställd. Personuppgiftsansvarig är Umeå universitet.  

7. Beskriv hur och när information ges då personen tillfrågas: 

Den största delen av information har deltagarna fått via mail och via enkäten (PSS) samt 

att de även kommer att få information vid första testtillfället, då sker den både muntligt 

och genom text (se bilaga 2). 

8. Beskriv vem som frågar om deltagande, när detta sker och hur det informerat samtycke dokumenteras: 

Vid första testtillfället kommer deltagarna få fylla i en samtyckesblankett som innehåller 

information om studien och deras rättigheter kopplat till studien. De ombeds läsa igenom 
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blanketten i lung och ro och säga till ifall de har några frågor. Därefter kommer någon av 

oss att dubbelkolla så att de har förstått informationen och därefter be dem att skriva 

under att de samtycker till deltagande i studien. 

9. Start för datainsamling: 

10/2-2018 

10. Beskriv var och hur länge materialet kommer att förvaras samt vem som har till gång till 

datamaterialet: 

Datamaterialet förvaras på en webbaserad server som endast de vi har tillgång till. Svaren 

från PSS finns sparad i en databas på Websurvey som vi och vår handledare har tillgång 

till. Materialet kommer att förvaras tills dess att kursen är avklarad och arbetet godkänt.  

11. Vilken/vilka risker för etiska problem kan uppstå? 

Att vi frånhåller en grupp från att börja träna (kontrollgrupp) vilket inte är enligt de 

rekomendationer som finns.  

12 Vilka åtgärder har planerats för att eliminera eller minska dessa etiska risker? 

Vi kommer att hålla i ett gemensamt cirkelträningspass efter avslutad studie med alla 

deltagare och i samband med det även en föreläsning kopplat till träning, där vi även tar 

upp resultatet från studien. 

13 Vilken är den förväntade relevansen/nyttan av examensarbetet? 

Att visa att 100 minuter fysisk aktivitet per vecka (mindre än de rekommendationer som 

finns idag) räcker för att minska upplevelsen av vardaglig stress, öka välmåendet och 

förbättra konditionen. 

14. Hur kommer resultaten att offentliggöras? 

De kommer att laddas upp i DiVA och redovisas för övriga studenter i kursen, granskare 

och lärare samt för deltagarna i studien genom föreläsningen. 

15. Övriga upplysningar (ex. tidigare erfarenheter av liknande arbeten eller dylikt) 

Vi arbetar båda som instruktörer på IKSU men ingen tidigare akademisk kunskap som 

forskare. 

 

Bilagor   
Insänt med ansökan Bilaga nr Beskrivning 

 1 Informationsbrev till deltagare  

 2 Blankett för informerat samtycke* 

 3 Enkät, frågeformulär, intervjuguide eller liknande 
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 4 

 

 

 

 

Informationsbrev till verksamhetschef eller motsvarande 

 5 

 

 

 

Övriga bilagor        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 

 

 

 

Övriga bilagor        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De personer som ska svara på frågor, observeras eller på annat sätt studeras inom ramen för 

examensarbetet ska på ett lättillgängligt sätt informeras om arbetets syfte och metod, så att de förstår 

konsekvenserna av att delta i studien. Informationen syftar till att den informerade ska ha underlag för att 

aktivt kunna ta ställning till om de vill ge sitt samtycke till medverkan, informerat samtycke. Den 

informerade ska också upplysas om att de när som helst kan dra tillbaka sitt samtycke utan konsekvenser, 

oavsett om samtycke getts i ett tidigare skede 

 

Studentens/ernas namnteckning/ar, ort och datum 

 

 

Umeå, den                   2018           

 

 

 


