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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie var att undersöka löpträningens effekter på välbefinnandet med hjälp 

av Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ). 

- Hur påverkar löpträning välbefinnandet? 

- Hur påverkar styrketräning välbefinnandet i jämförelse med löpträning?  

- Hur påverkar tv-tittande välbefinnandet i jämförelse med löpträning? 

 

Metod 

För att besvara frågeställningarna användes en kvantitativ metod av experimentell karaktär. 

Deltagare till studien rekryterades på två träningsanläggningar och 36 vuxna deltagare utförde 

tre aktiviteter: löpträning, styrketräning och tv-tittande under tre skilda tillfällen under olika 

dagar. Deltagarna fyllde i en enkät inom 30 minuter före och efter varje aktivitet. Enkäten 

innehöll skattningsskalan EmRecQ. Jämförande analyser genomfördes för att undersöka: a) 

skillnader i välbefinnande före och efter löpträning och b) skillnader i välbefinnande mellan 

löpträning och styrketräning respektive tv-tittande. 

 

Resultat 

Löpträningen visade signifikant högre medelvärden i välbefinnandet för samtliga fem 

EmRecQ-faktorer (glädje, trygghet, harmoni, kärlek och vakenhet) före jämfört med efter 

löpträningen (p < 0,05). Inga signifikanta skillnader i medelvärden gällande skillnader mellan 

före och efter kunde ses mellan löpträning och styrketräningen. Signifikanta högre 

medelvärden i skillnader mellan före och efter kunde dock ses mellan löpträning och tv-

tittande för samtliga fem EmRecQ-faktorer (p < 0,025). 

 

Slutsats 

Fysisk aktivitet verkar vara positivt för välbefinnandet oavsett om det är i form av löpträning 

eller styrketräning.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Dagens samhälle innebär många utmaningar, såsom förväntningar på att skaffa familj och att 

skaffa en utbildning, få ett bra arbete och dessutom vara vältränad och frisk. Detta kan för 

vissa vara ett pussel som är svårt att få ihop och därmed fungera som en utlösande faktor till 

ett försämrat välmående. Allt fler människor bor i städer och stadslivet kan innebära att 

hjärnan aldrig riktigt kan koppla av då vi ständigt matas med intryck från stadens liv. Stress i 

livet kan för vissa vara så omfattande att brist på återhämtning kan leda till ett minskat 

välbefinnande. (Lundberg 2003, s. 1894) Psykisk ohälsa leder till ett lidande för individen 

som drabbas och innebär bland annat en kostnad för samhället om individen tvingas att 

sjukskriva sig. Folkhälsorapporten från 2011 visat att uppemot en tredjedel av alla kvinnor 

känner ett lidande i form av oro, ängslan och ångest. Enligt Folkhälsorapporten har det även 

skett en ökning av psykisk ohälsa i gruppen unga i åldern 21-24 år. (Stockholms läns 

landsting 2011, s. 7, 18) I dag räknas psykisk ohälsa till ett av våra folkhälsoproblem. 

Upplevda symptom på psykisk ohälsa kan vara oro och ångest. För att minska utbredningen 

av psykisk ohälsa behövs olika typer av metoder för att koppla av, stressa ner, minska ångest 

och öka individers välbefinnande. (Dalman, Forsell & Magnusson 2011, s. 12) 

 

Det finns en koppling mellan den fysiska och mentala hälsan och fysisk aktivitet. Brist på 

fysisk aktivitet har visat sig vara en faktor som bidrar till psykisk ohälsa. (Dalman et al. 2011, 

s. 12) En form av fysisk aktivitet som har vuxit i antalet utövare de senaste åren är löpträning, 

om man ser till antalet anmälda till olika motionslopp och det mediala intresset. De fysiska 

fördelarna, såsom att hjärtats kapacitet förbättras genom exempelvis en ökad slagvolym och 

förbättrad syreupptagningsförmåga, som konditionsträning ger i form av exempelvis 

löpträning är väldokumenterade. (Larsen & Mattson 2013, s. 90) Däremot är det inte lika 

välstuderat vilka effekter löpträning som fysisk aktivitet har på det känslomässiga 

välbefinnandet. Jag vill med detta examensarbete därför studera löpträningens effekter på 

människors välbefinnande och dessutom jämföra det med styrketräning och tv-tittande. Jag 

hoppas att min studie kan ge ökad kunskap inom området och vara till hjälp för att ge bättre 

rekommendationer till människor som känner nedstämdhet, stress eller upplever psykisk 

ohälsa. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Fysisk aktivitet 

Definitionen av fysisk aktivitet är enligt Världshälsoorganisationen (WHO) all kroppsrörelse 

utfört av skelettmuskulatur som ger en ökad energiförbrukning (WHO 2014). Fysisk aktivitet 

har en mängd olika hälsofördelar såsom att preventivt skydda mot eller fungera som 

behandling mot en mängd olika folksjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, övervikt, 

hjärt- och kärlsjukdomar, osteoporos, vissa cancerformer och även depression. Fysisk 

aktivitet är en viktig del av livet för att behålla en god hälsa och livskvalité livet ut. 

(Warburton, Nicol & Bredin 2006, s. 801 ff.; Powell & Pratt 1996, s. 126) Ett av de nationella 

folkhälsomålen är att öka mängden fysisk aktivitet hos befolkningen för att förebygga 

utvecklingen och spridningen av ovan nämnda sjukdomarna (Ågren 2003, s. 14). Idag sker 

många dödsfall i världen på grund av dessa sjukdomar orsakade av våra levnadsvanor såsom 

bristande fysisk aktivitet (WHO 2013). Rekommendationerna för fysisk aktivitet för vuxna är 

minst 30 minuter medelintensiv fysisk aktivitet per dag. Dessa 30 minuter kan delas upp i tre 

10 minuters perioder. (Powell & Pratt 1996, s. 126; Nelson, Rejeski, Blair, Duncan, Judge, 

King, Macera & Castaneda-Sceppa 2007, s. 1439) 

 

1.2.2 Välbefinnande 

Välbefinnande kan beskrivas på två plan, antingen som fysiskt eller psykiskt välbefinnande. 

Det kan också beskrivas som en kombination av dessa. Välbefinnande kan kopplas till 

individens hälsa. Enligt WHO kan hälsa definieras som fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande. Detta behöver inte betyda frånvaro av sjukdom. Hälsa och välbefinnande 

innefattar en individuell tolkning. (WHO 1948) I en sammanfattande artikel av Lundqvist 

kring tidigare forskning kopplat till välbefinnande, idrottare och tävlingsidrott beskrivs hur 

människor uppnår välbefinnande och olika faktorer inom välbefinnande. Två typer av 

välbefinnande nämns i artikeln, nämligen det psykologiska och det subjektiva välbefinnandet. 

Det subjektiva välbefinnandet utgår från individen och dennes tolkningar och värderingar 

kring vad välbefinnande är. Det kan ses som den balans individen känner mellan hur livet ser 

ut och hur personen vill att det ska se ut. Det psykologiska välbefinnandet kan beskrivas i 

termer av individens självacceptans, positiva relationer till andra, autonomi, den omgivande 

miljöns påverkan och den personliga utvecklingen. Det sociala välbefinnandet beskrivs i 

termer av hur väl personen fungerar i sociala sammanhang, hur pass socialt accepterad 
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personen känner sig, positiva känslorna gentemot samhället och omgivningen denne lever i, 

det sociala stödet och delaktighet. Att skilja socialt från psykologiskt välbefinnande kan vara 

svårt. De båda överlappar varandra och går hand i hand. Hur välbefinnande uppnås förklaras 

genom två olika perspektiv, hedonic perspectiv och eudaimonic perspetive. Hedonic 

perspective speglar välbefinnandet i människans behov och livsönskningar. Välbefinnandet 

uppnås genom en tillfredställande sysselsättning och att sträva efter uppsatta mål i livet. 

Lycka och belåtenhet är nyckelord och det subjektiva välbefinnandet är i fokus. I eudaimonic 

perspective är välbefinnandet sammankopplat med de aktiviteter och utmaningar som 

människan hänger sig åt för att utveckla sin fulla potential. (Lundqvist 2011, s. 110 ff.)  

 

1.2.3 Mätmetoder för välbefinnande 

Det finns många olika skattningsskalor som används för att mäta individens välbefinnande. 

Det vanligaste är att subjektivt mäta välbefinnandet med hjälp av olika skattningsskalor. Ett 

problem med dessa är att en siffra för en individ inte alltid har samma betydelse för en annan 

individ, vilket kan försvåra jämförbarheten mellan individer. Det kan vara svårt att göra 

mätningar av välbefinnandet på en annan individ därför att man aldrig exakt kan veta hur en 

annan människa känner eller upplever något. (Hansson, Airaksinen, Forsell & Dalman 2009, 
s. 5) Nedan kommer jag redogöra för tre olika sätt att mäta välbefinnandet. 

 

The short-scale, utvecklades av Wilhelm och Schoebi år 2007. Syftet med skalan är att mäta 

de tre olika humörtillstånden: nöjdhet, lugn och vakenhet. Med hjälp av sex olika frågor som 

alla börjar med ”just nu känner jag mig...” får individen välja ett av två alternativ som passar 

bäst in på denne. Validitets- och reliabilitetstestning av skalan visade att de tre 

humörtillstånden som skalan innefattar korrelerade högt och därför kan användas för att 

jämföra resultat för individen i mätningar över tid. (Wilhelm & Schoebi 2007, s. 260 ff.)  

 

Profile of mood states (POMS) är troligtvis den mest använda skattningsskalan för 

välbefinnande och humör som används inom området fysisk aktivitet. Den skapades år 1971. 

POMS mäter fler variabler än the short-scale. Men likt the short-scale ska individen känna 

efter hur den känner sig just nu relaterat till 65 olika adjektiv eller påståenden som beskriver 

humörstillstånd och därefter välja den siffra som stämmer bäst överens med humörtillståndet 

på en fem gradig skala, där 0 står för ”inte alls” (känner inte känslan) och 4 står för ”helt och 

hållet” (känner känslan). De 65 olika adjektiven grupperas ihop och summeras i olika 
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kategorier. (Terry, Lane & Fogarty 2003, s. 125 ff.; Berger & Motl 2000, s. 71 f.) En 

nackdelen med skalan är att den innefattar väldigt många faktorer vilket kan upplevas jobbigt 

för testpersonen. Dock ger skalan en bra helhetsbild över en persons välbefinnande. Det finns 

alternativa förkortade varianter av POMS. (Curran, Andrykowski & Studts 1995, s. 80 ff.) 
 

En skattningsskala som kan användas både individuellt och som komplement till andra 

mätmetoder är visual analogue scale (VAS). Mäter skalan humör och välbefinnande brukar 

den kallas visual analogue mood scale. Denna mätmetod kan anses vara lätt att använda för 

individen. Individen sätter ett kryss på en uppmätt horisontell linje där krysset visuellt visa 

välbefinnande. Ju bättre välbefinnande personen upplever desto längre till höger har personen 

satts sitt kryss. Det horisontella strecket är en specifik uppmätt strecka så att numeriska 

värden kan användas vid en analys. Denna metod går att använda för att jämföra utvecklingen 

av välbefinnandet över tid. (Folstein & Luria, 1973, s. 480 f.) 

 

Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ) är en relativt ny mätmetod som utvecklats för 

att mäta psykologiska faktorer vid återhämtning hos idrottare (Lundqvist & Kenttä 2010, s. 

469). EmRecQ är den mätmetod som jag kommer att använda mig av i denna uppsats (för att 

läsa mer om EmRecQ se 2.4.1). 

 

1.3 Existerande forskning  

I resterande delen av Inledningen kommer jag redogöra för existerande forskning inom 

området. Jag börjar med att redogöra för fysiskt aktivitet och välbefinnande och sedan gå in 

på de respektive aktivitets – löpträning, styrketräning och tv-tittande – påverkan på 

välbefinnandet. 

 

1.3.1 Fysisk aktivitet och välbefinnande 

Deltagande i idrottsliga aktiviteter kan förknippas med ett främjande av positiva känslor, 

välbefinnande och hälsa hos barn, vuxna och äldre (Lundqvist 2011, s. 109). Människor som 

är fysiskt aktiva verkar känna ett bättre välmående jämfört med fysiskt inaktiva. Två studier 

som visat på detta är en tysk studie publicerad år 2010 och en finländsk studie publicerad år 

2000. I den tyska studien genomförde 13 försökspersoner självvalda aktiviteter som de 

redogjorde för i en standardiserad dagbok. Under de 10 veckor som data samlandes in 
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skattades humör i relation till aktiviteterna med hjälp av Multidemensional mood 

questionnaire. Aktiviteterna som noterades var både fysiska och fysiskt inaktiva aktiviteter. 

Skattningsskalan mätte variabler som korrelerar med humör. De tre olika variablerna som de 

fysiska aktiviteterna gav en ökad känsla av var vakenhet, lugn och nöjdhet. (Kanning & 

Schlicht 2010, s. 255) I den finländsk populationsstudie var antalet deltagare 3403 personer. 

Studiens kvantitativa metod utformades på så sätt att deltagarna fyllde i en enkät innehållande 

frågor om fysiska aktivitetsvanor som sedan analyserades i relation till välmående. Utöver 

enkäten fyllde deltagarna också i olika skattningsskalor för att mäta välmående. En av dessa 

skalor syftade till att upptäcka olika symptom på depression och en annan undersökte hur pass 

mycket aggression personerna kände. Även tilltro till andra människor och stress mättes. 

(Hassmén, Koivula & Uutela 2000, s. 18) Både den finska och tyska studien visade att fysisk 

aktivitet har en positiv påverkan på välbefinnandet och att det är en viktig faktor för ett 

välmående. (Hassmén et al. 2000, s. 22; Kanning & Schlicht 2010, s. 259) I den tyska studien 

ovan nämnd fanns det en signifikant skillnad mellan humör och fysisk aktivitet. De som var 

mer fysiskt aktiva hade ett bättre humör. (Kanning & Schlicht 2010, s. 258). Den finländska 

studien visade att de som tränade 2-3 gånger i veckan var minst deprimerade och kände sig 

minst arga jämfört med gruppen som inte tränade alls och gruppen tränade som tränade mer. 

Kvalitén på forskningen i studierna ovan kan diskuteras. Att dra slutsatser från studier med 

lågt deltagarantal såsom i den tyska studien av Kanning och Schlichts (2010) kan anses 

olämpligt då det inte kan generaliseras till en populationsnivå. Det finns även nackdelar med 

självrapportering av aktiviteter då mycket ansvar ligger på individen och det kan vara svårt att 

hitta eventuella okända faktorer som kan påverka humöret både före och efter träningen. 

Resultatet från den finländska populationsstudien visade ett statistiskt säkerställt resultat 

gällande samvariation mellan mängden fysisk aktivitet och välbefinnande (Hassmén et al. 

2000, s. 22). Ett problem med stora populationsstudier kan dock vara att det är svårt att 

studera detaljerad individuell nivå och resultatet blir endast giltigt på gruppnivå.  

 

Ju mer fysisk aktivitet desto ökat välmående stämmer inte alltid. I den finländska 

populationsstudien visade resultatet att de som tränade dagligen hade fler 

depressionssymptom jämfört med de som tränade 2-3 gånger i veckan (Hassmén et al. 2000, 

s. 21). En anledning till detta kan vara att tävlingsinriktad idrott kan under pressande 

omständigheter verka stressande fysisk och psykiskt för idrottaren. Ständig press på individen 

kan leda till ångest, utbrändhet och en fysisk stress kan leda till överträningssyndrom. 

(Lundqvist 2011, s. 109) Överträningssyndrom är ett tillstånd som kan uppkomma efter 
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period av hög träning och/eller tävling med symptom av försämrad prestation (Koutedakis, 

Budgett & Faulmann 1990, s. 248; Meeusen, Duclos, Gleeson, Rietjens, Steinacker & 

Urhausen 2006, s. 2). En engelsk studie visar till exempel, att överträningssymptom även ger 

negativa förändringar i humör skattat med POMS. Försämring sågs vad gäller spänning, 

depression, aggression, förvirring och energi. Vila lede till att dessa faktorer förbättrades. 

(Koutedakis et al. 1990, s. 248)  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att forskning visar att fysisk aktivitet påverkar 

välbefinnandet positivt. Dock bara till en viss gräns. Om mängden återhämtning blir för liten i 

förhållande till träningsdosen kan detta leda till försämrat välbefinnande. 

 

1.3.2 Löpning och välbefinnande 

Nedan kommer jag redogöra för studier som har undersökt löpträningens akuta psykologiska 

effekter på utövaren efter genomfört pass. Dessutom redogör jag för studier innehållande 

jämförelser av psykologiskt välbefinnande mellan löpare och individer som inte tränar 

löpning.  

 

Enligt sammanställningen Fysiska aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

(FYSS) 2008 har löpträning en positiv effekt på välbefinnandet på individer som lider av 

depression. Experiment har genomförts där löpträning som en del av en behandling var 

effektivare än behandling med enbart läkemedel. I FYSS beskrivs också att risken att 

återinsjukna minskar om en patient som haft diagnosen depression förblir fysisk aktiv med 

hjälp av löpträning. (Andersson, Kjellman, Martinsen & Taube 2008, s. 284 f.) 

 

En studie som visar akuta effekter av löpning på välbefinnandet är en engelsk studie av 

Morris och Salmon. I studien användes Mood adjective checklist vilken är en enkät utformad 

utifrån POMS, men som fokuserar mer på positiva emotioner jämfört med POMS. Enkäten 

fylldes i av löpare som deltog i ett ”fun-run” före och efter loppet. Efter loppet hade 

deltagarnas positiva emotioner ökat och de negativa minskat. (1994, s. 288) En liknande 

studie genomfördes i USA, med före- och eftermätningar. Där samlades data in från löpare 

som plockats från motionsspår och populära löparslingor. Resultatet visade positiva 

förändringar i löparnas emotioner efter ett löpträningspass. Denna studie undersökte även 

betydelsen av löparnas tankar under passet för förändringen av deras humör. Humör mättes 
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med hjälp av POMS och för att undersöka löparnas olika tankar användes Thoughts during 

running scale (TDSR). Studien visade att alla oavsett tankar under passet kände en ökad 

energi av träningen. De som tänkte på relationer kände även signifikant minskad spänning och 

ångest. (Goode & Roth 1993, s. 384) Resultaten från ovan nämnda studierna gäller endast 

löpare. Dessa studier inkluderar alltså inte icke-löpare som börjar löpträna och vilka effekter, i 

form av ökat eller förbättrat välbefinnande de eventuellt skulle få efter ett genomfört pass. 

Information saknas också om löpträningens intensitet och tidsåtgång. Indikationer på hur 

löpträningspass ska utformas för att ge bästa möjliga effekt på välbefinnandet är också 

outforskat. 

 

En amerikansk studie jämförde löpare med icke-löpare med hjälp av en enkät. Enkäten 

utformades med hjälp av diagnoskriterier för psykiska sjukdomar. Utifrån diagnoskriterierna 

fick deltagarna svara på hur väl de olika kriterierna stämde överens med deras psykiska hälsa. 

Studiens resultat visade att i gruppen icke-löpare var det vanligare med ångestrelaterade 

sjukdomar och en större andel hade ätit ångestdämpande mediciner än i gruppen löpare. 

Löparna visade på lägre nivåer av depression och ångest jämfört med icke-löpare. Löparna 

angav även att löpträningens effekter innefattade minskad stress i samband med träningen. 

(Leedy 2000, s. 257)  

 

Med hjälp av skattningsskalan POMS har en studie visat vilka psykologiska faktorer i relation 

till humör som förändras efter genomför löpträning. Studien innefattar en träningsintervention 

på 10 veckor och visade på signifikanta skillnader gällande att deltagarna kände en ökad 

energi och var mer nöjda med sig själva efter jämfört med innan. (Walter, Harren, Löffler, 

Härtel, Jansen, Werner, Stumpp, Bös & Hey 2013, s. 6) En engelsk-amerikansk studie visar 

liknande resultat. Löparna som deltog i denna studie kände en ökad energi efter avslutat 

träningspass jämfört med innan. Även signifikanta skillnader i en upplevd minskad känsla av 

spännig och ångest kunde ses efter passet. (Goode & Roth 1993, s. 384) 

 

Frånvaro av löpning kan ge minskat välbefinnande visar en studie på 60 löpare, vilka delades 

upp i två grupper med 30 personer i varje. Den ena gruppens löpare var för tillfället skadade 

och kunde inte genomföra sin träning. Med hjälp av mätningar med POMS, Zung depression 

scale och Rosenberg self-esteem scale visade studien att de som inte kunde löpträna var mer 

psykologiskt nedstämda än de som tränade. De som inte kunde löpträna upplevde en ökad 

ångest, spänning och förvirring och kände mera aggressioner samt hade högre 
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depressionspoäng och upplevd sämre självkänsla jämfört med de som kunde genomföra sin 

löpträning. (Chan & Grossman 1988, s. 877 ff.) 

 

Sammanfattningsvis visar forskning att löpning kan ge ett ökat psykologiskt välbefinnande. 

Löpträningen ger utövaren mer energi och utövaren känner sig piggare psykiskt (Goode & 

Roth 1993, s. 384; Walter et al. 2013, s. 6). Löpare visar minskade tecken på depression och 

ångest (Leedy 2000, s. 257; Goode & Roth 1993, s. 384) och efter ett träningspass syns 

minskad känsla av en mängd negativa emotioner (Morris & Salmon 1994, s. 288; Chan & 

Grossman 1988, s. 879). Något motsägande i detta är att löpträning kan ses som en beroende 

faktor för välmående då frånvaro av löpträningen kan ge negativ påverkan på välbefinnandet. 

(Chan & Grossman 1988, s. 877 ff.) 

 

1.3.3 Styrketräning och välbefinnande 

Styrketräningens effekter på välbefinnandet är inte lika väl studerad som löpträningens 

effekter. Därför kommer jag nedan redogöra för de studier jag funnit gällande styrketräning 

och välbefinnande. Studierna är genomförda på äldre människor eller sjuka individer. De 

flesta av studierna är av experimentell karaktär och visar skiftande resultat.  

 

En studie på äldre som genomgått en träningsintervention i upp till 6 månader med två 

träningstillfällen per vecka med styrketräningsmaskiner genomfördes av Paw, van Poppel, 

Twisk och van Mechelen (2004, s. 2). En annan studie genomförde styrketräning med äldre i 

12 veckor med tre pass per vecka (Katula, Rejeski & March, 2008 s. 2). Ytterligare en studie 

är en 8 veckors träningsstudie med äldre som genomförde träning i träningsmaskiner vid ett 

tillfälle per vecka (Perrig-Chiello, Perrig, Ehrsam, Staehelin & Krings 1998, s. 470).  

 

Två av dessa tre ovan nämnda studier visade upplevd bättre hälsa efter genomförd träning. 

Studien av Paw och kollegor visades att de äldre som deltog i träningsgruppen upplevd en 

bättre hälsa jämfört med kontrollgruppen (2004, s. 3). Katula och kollegor visade att de äldres 

tilltro till sin egen förmåga ökades vid styrketräning (2008, s. 5). I Perrig-Chiello och 

kollegors studie syntes däremot inga signifikanta skillnader i skattat välbefinnande inom och 

mellan experimentgruppen och kontrollgruppen efter träningsinterventionen (1998, s. 472). 
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Sammanfattningsvis är styrketräningens påverkan på välbefinnandet ett område som kräver 

fortsatt forskning. Lite forskning finns genomförd med friska vuxna individer. Ett problem 

med studierna redovisade ovan är ett litet deltagarantal vilket kan vara en bidragande orsak till 

att få statistiska samband kunde ses mellan styrketräning och förbättrat välbefinnande. 

 

1.3.3 Tv-tittande och välbefinnande 

Tv-tittande är en stillasittande aktivitet, vilket kan sammankopplas med en mängd 

ohälsosamma åkommor, såsom en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar (Grøntved & Hu 2011, s. 2450; Stamatakis, Hamer & Dunstan 2011, s. 292 

ff.). Att ha en stillasittande fritid kan även innebära en ökad risk att drabbas av mentala 

problem visar en spansk studie. I studien hade de som hade en mer fysiskt aktiv fritid en 

reducerad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med de som hade en stillasittande fritid. 

(Sanchez-Villegas, Ara, Guillén-Grima, Bes-Rastrollo, Varo-Cenarruzabeitia & Martinez-

Gonzállez 2008, s. 831) Liknade resultat visar en studie genomförd av Hammermeister, 

Brock, Winterstein och Page som jämfört människor som tittade på tv och de som inte tittade 

på tv. De personer som tittade mycket på tv kände bland annat mer ensamhet och det var 

vanligare med depression inom gruppen jämfört med de som inte tittade. De som tittade 

mycket på tv skattade även sin självkänsla som lägre än den gruppen som spenderade ytterst 

lite av sin lediga tid framför tv:n. (2005, s. 259) 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att undersöka löpträningens effekter på välbefinnandet med hjälp 

av Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ).  

 

För att besvara syftet utformades följande frågeställningar: 

- Hur påverkar löpträning välbefinnandet? 

- Hur påverkar styrketräning välbefinnandet i jämförelse med löpträning?  

- Hur påverkar tv-tittande välbefinnandet i jämförelse med löpträning?  

 

Utifrån tidigare forskning är min hypotes att löpträningen kommer ha en större påverkan på 

välbefinnandet jämfört med både styrketräning och att tv-tittande. Det finns starkare belägg 
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för löpträningens påverkan på välbefinnandet jämfört med styrketräningens. Tidigare studier 

har dessutom visat att tv-tittande har en negativ påverkan på välbefinnandet. 

2 Metod 
För att undersöka löpträningens effekter på välbefinnandet valdes en kvantitativ metod. Detta 

för att kunna göra en jämförande analys. En kvantitativ metod möjliggör en studie av många 

människor och därmed fanns en förhoppning om att finna en gemensam påverkan av 

välbefinnandet på gruppnivå. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85)  

 

2.1 Val av studiedesign 

Studiens syfte var att undersöka löpträning påverkan på välbefinnandet. Studiedesignen blev 

därför av experimentell karaktär med enkät innehållande skattningsskala Emotional recovery 

questionnaire (EmRecQ) som syftar till att mäta välbefinnandet. (Hassmén & Hassmén, 2008, 

s. 91; Lundqvist & Kentää, 2010, s. 470). Jag valde att studera välbefinnandet ur en subjektiv 

synvinkel och deltagarna fick utifrån sin egen känsla av välbefinnande skatta detta med hjälp 

av EmRecQ. EmRecQ beskrivs mer utförligt i 2.5 Mätning av välbefinnande. Anledningen till 

att löpträningen studerades i relation till andra aktiviteter var för att se om aktivitet i sig har en 

positiv påverkan på välbefinnandet, oavsett om det är en fysisk aktivitet eller inte. De valda 

jämförande aktiviteterna är styrketräning och tv-tittande. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Deltagarna i studien fick till uppgift att genomföra alla tre aktiviteterna, löpträning, 

styrketräning och tv-tittande, en gång under skilda dagar. Varje aktivitet skulle pågå i minst 

30 sammanhängande minuter. För att undersöka skillnader i välbefinnande före och efter 

aktiviteterna fylldes EmRecQ i inom 30 minuter före och efter varje aktivitet (se Figur 1). 

Dessutom fick deltagarna i anslutning till enkäten ange om de hade sprungit ute eller inne på 

löpband, om de sprungit ute vilket väder det då hade varit och om deltagaren lyssnat på musik 

eller inte vid löpträningen. För styrketräningen fick deltagarna ange vilka typer av redskap de 

använde i sin träning och för tv-tittande fick de ange vilket program de tittande på. Dessutom 

skulle deltagarna vid varje aktivitet ange hur länge de genomförde aktiviteten. (Se bilaga 2) 
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Figur 1 - Upplägg för aktivitet och ifyllning av EmRecQ i samband med vald aktivitet. 

 

Enkäterna delades ut på två olika träningsanläggningar. Detta förenklade utdelningsprocessen 

eftersom de som kom dit redan var fysisk aktiva och hade möjlighet att på plats på 

träningsanläggningens gym utföra två av de tre aktiviteterna (löpträning och styrketräning). 

Enkäterna delades ut vid sex olika tillfällen under mars månad 2014, mellan den 5:e och 17:e 

mars. Vid utdelningen av enkäten befann jag mig vid anläggningarnas receptioner och frågade 

människor som passerade in och ut om de ville delta i ett min studie. De som var intresserade 

av att delta fick först läsa igenom ett missivbrev (se bilaga 3). De som sedan valde att delta på 

en gång fick en enkät innehållande en bakgrundsdel och EmRecQ-enkäter för varje aktivitet 

samt detaljerade instruktioner om hur studien gick till via ett instruktionsbrev (se bilaga 4). 

Efter att deltagaren läst igenom instruktionsbrevet gavs instruktionerna ytterligare en gång 

muntligen för att undvika missförstånd. Ett instruktionsbrev följde med som bilaga till 

enkäten samt mina kontaktuppgifter så att deltagarna kunde höra av sig om de hade några 

frågor. Alla deltagare genomförde sedan aktiviteterna på egen hand. Jag fick således lita på att 

de som valde att vara med följde de instruktionerna som gavs. De ifyllda enkäter lämnades in 

i receptionen på respektive anläggning där jag sedan kunde hämta dem. Sista inlämningsdag 

för ifyllda enkäter sattes först till 31:a mars men flyttades sedan fram till 2:a april 2014, för att 

möjliggöra för fler enkäter att inkomma. En vecka innan sista inlämningsdag skickades en 

påminnelse om enkäten ut till alla deltagare via sms eller e-post. 

 

1.	  Inom	  30	  minuter	  
innan	  aktivitetens	  

start	  fyller	  i	  
EmRecQ	  

2.	  Genomför	  vald	  
aktivitet	  i	  minst	  30	  

minuter	  

3.	  Inom	  30	  minuter	  
efter	  avslutad	  
aktivitet	  fylldes	  	  
EmRecQ	  i	  

ytterliggare	  en	  gång	  
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2.3 Träningsanläggningarna och städerna 

Deltagare till studien rekryterades via två träningsanläggningar belägna i två städer inom 

samma kommun i Södermanland. Träningsanläggningen är del av ett friskvårds- och 

träningsföretag och har samma ägare. Deltagarna som tillfrågades att vara med i studien var 

medlemmar i detta företag. Medlemmarna har på träningsanläggningarna tillgång till 

konditionsmaskiner, såsom löpband och styrketräningsredskap, såsom fria vikter och 

maskiner. Företaget har totalt 1700 medlemmar. 

 

2.4 Deltagarna  

2.4.1 Urval 

Studien genomfördes med vuxna människor och för att delta var deltagarna tvungen att vara 

minst 18 år gamla. Det fanns ingen övre åldersgräns. Detta för att så många som möjligt 

skulle kunna delta. För att delta i studien var deltagarna tvungna att vara kapabla att 

genomföra alla tre aktiviteterna inom utsatt tid. Urvalet var ett bekvämlighets- och 

tillgänglighetsurval (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109) och eftersom jag rekryterade 

deltagarna på träningsanläggningen spreds sig ryktet om studien snabbt. Urvalsprocessen blev 

på så sätt snabbt, enkel och effektivt. Jag arbetar dessutom på träningsanläggningarna, vilket 

förenklade processen med att hitta deltagare till studien, eftersom de flesta som tränar på 

anläggningen redan var bekanta med mig sedan innan. Alla som ställde upp i studien var 

alltså fysiskt aktiva sedan innan, eftersom de redan tränade på träningsanläggningarna. 

 

2.4.2 Beskrivning av deltagarna 

Inledningsvis gick 96 personer med på att delta i studien. Av dessa 96 personer genomförde 

36 (38 %) alla tre aktiviteterna och fyllde i enkäten på ett korrekt sätt. Av de 36 deltagarna var 

20 (56 %) kvinnor och 16 (44 %) män. För hela gruppen var medelåldern 37,5 ± SD13,7 år 

(min = 18 och max = 62 år). Medelåldern för kvinnorna var 36,9 ± SD 14,1 år (min = 18, max 

= 60) år och för männen 38,5 år ± SD 13,7 år (min = 20, max = 62). 89 % av deltagarna 

arbetade, 8 % studerade och 3 % var arbetssökande. 31 % bodde tillsammans med en partner 

och barn, 28 % bodde med enbart en partner, 22 % med sina föräldrar, 11 % med enbart barn 

och 8 % bodde själva. 50 % av deltagarna tränade 1-3 gånger i veckan, 39 % tränade 4-5 

gånger i veckan och 11 % tränade 6-7 dagar i veckan. 57 % av deltagarna upplevde den 
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fysiska hälsan som bra, 23 % som mycket bra och 20 % som okej. 43 % upplevde den 

psykiska hälsan som bra, 40 % mycket bra, 14 % som okej och 3 % som dålig (se bilaga 3 för 

frågorna). 

 

2.4.3 Etiska aspekter 

Alla deltagare informerades om att deras deltagande i studien var anonymt. Varje enkät som 

delades ut hade ett unikt nummer. Endast jag visste vilken enkät som tillhörde vem. Detta för 

att påminnelser skulle kunna skickas ut. Deltagarna informerades om att deltagandet var 

frivilligt, på egen risk och att de kunde dra sig ur studien när som helst utan att bli ifrågasatta. 

(Forskningsetiska principer 2014, s. 6) 

 

2.5 Mätning av välbefinnande 

2.5.1 Emotional Recovery Questionnaire 

För att en idrottare ska kunna prestera bra krävs en god psykologiskt hälsa och ett gott 

välbefinnande. Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ) är en mätmetod som skapats 

för att mäta idrottares emotionella återhämtning i förhållande till träningsbelastning. 

(Lundqvist & Kenttä 2010, s. 470). EmRecQ består av 22 stycken items som tillsammans 

mäter fem emotionella tillstånd. Items i EmRecQ är olika adjektiv som syftar till att mäta fem 

olika faktorerna (emotionella tillstånd). De fem faktorerna är lycka, trygghet, harmoni, kärlek 

och vakenhet. Vid användningen av EmRecQ ska deltagaren ange hur väl varje påstående 

(item) stämmer överens med hur personen känner just nu på en femgradig skala (1 till 5). Ett 

står för instämmer inte alls och fem står för instämmer helt. Vid användningen av EmRecQ 

summeras varje items skattningsalternativ till de fem faktorerna. (Lundqvist & Kenttä 2010, s. 

471) (se bilaga 2 och 5). 

 

De 22 items är följande:  

1. På gott humör  

2. Trygg  

3. I balans  

4. Uppskattad  

5. Energisk  
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6. Lycklig  

7. Har kontroll  

8. Inre lugn  

9. Omtyckt  

10. Pigg  

11. Glad  

12. Stabil  

13. Harmonisk 

14. Tillhörighet  

15. Utvilad  

16. Munter  

17. Säker  

18. Tillfreds  

19. Närhet med andra  

20. Uppladdad  

21. Behagligt nöjd 

22. Stark  

 

De items som mäter glädje är på gott humör (nr 1) lycklig (nr 6), glad (nr 11) och munter (nr 

16). Faktor trygghet mäts av trygg (nr 2), har kontroll (nr 7), stabil (nr 12) och säker (nr 17). 

Harmoni mäts av i balans (nr 3), inre lugn (nr 8), harmonisk (nr 13), tillfreds (nr 18) och 

behagligt nöjd (nr 21). Kärlek mäts av uppskattad (nr 4), omtyckt (nr 9), tillhörighet (nr 14) 

och närhet med andra (nr 19). Slutligen mäts faktorn vakenhet av energisk (nr 5), pigg (nr 

10), utvilad (nr 15), uppladdad (nr 20) och stark (nr 22) (se bilaga 2). (Lundqvist & Kenttä 

2010, s. 475) 

 

2.5.2 Validitet och reliabilitet  

Validiteten i en studie beskriver hur väl studien behandlar det som avses att undersöka 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 136; Thurén 1999, s. 22). EmRecQ är utvecklad i Sverige och 

validitets- och reliabilitetstestad. De 22 olika items uppdelade att mäta fem olika emotionella 

tillstånd testades på två olika idrottsskolor i Sverige. Sedan genomfördes korrelationstest på 

de olika items. Detta för att se vilka items som korrelerade med varandra och om det finns ett 

mönster. För att se hur pass väl EmRecQ mätte välmående i förhållande till återhämtning så 
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användes EmRecQ tillsammans med CR-10 som mäter träningsbelastningen hos individen. 

Testet av EmRecQ visade att vid högre träningsbelastning resulterade detta i en lägre poäng 

på EmRecQ. Vilket ger EmRecQ en bra validitet i syftet att mäta välmåendet i förhållande till 

återhämtning då hög träningsbelastning kan ge mindre tid för återhämtning (Hassmén, 

Gustafsson & Kentää 2005, s. 56) 

 

Reliabiliteten i en studie beskriver upprepbarheten av resultat (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

124; Thurén 1999, s. 22). Detta betyder att flertalet mätningar ska ge ett överensstämmande 

resultat gång på gång. Studien och mätningarna kan enkelt upprepas, men på grund av 

tidsbrist kunde deltagarna endast i denna studie genomföra varje aktivitet en gång. EmRecQ 

är reliabilitets testat med hjälp av confirmatory factor analysis (CFA). Vid utvecklandet av 

EmRecQ gjordes en jämförelse mellan test och re-test. Där sågs höga statistiskt signifikanta 

korrelationer. Både validiteten och reliabiliteten av EmRecQ visades sig alltså vara god. 

(Lundqvist & Kenttä 2010, s. 472 f.) 

 

Denna studie är av experimentell karaktär och alla aktiviteter testades under verkliga 

omständigheter vilket bidrar till en hög validitet då deltagarna utförde aktiviteterna på ett så 

naturligt sätt som möjligt för dem själva. Ett förtroende gavs till deltagarna – att de gjorde den 

vald aktivitet och inget annat i samband med ifyllandet av enkäten. Validiteten skulle kunna 

försämras om det visade sig att vissa deltagare inte genomförde rätt aktivitet vid ifyllnaden av 

EmRecQ. På grund av begränsat med tid fanns det dock inte möjlighet att kontrollera att alla 

deltagares utförande av aktiviteterna. Om alla aktiviteter hade utförts under övervakande 

former hade jag eventuellt haft en större påverkan på deltagarna och därför kunnat vara en 

bidragande faktor till resultatet. Jag kände en tilltro till att de som valde att vara med i studien 

kände en motivation till att delta och därför genomförde studien på ett korrekt sätt. Därför 

gavs deltagarna friheten att genomföra aktiviteterna självständigt.  

 

2.5.3 Pilotstudien 

Innan studien på de "riktiga" deltagarna påbörjandes genomfördes en pilotstudie. Syftet med 

pilotstudien var att testa enkäten som innehöll det tänkta informationsbrevet, 

bakgrundsenkäten och EmRecQ. I pilotstudien deltog fem personer, fyra kvinnor och en man. 

Medelåldern för deltagarna i pilotstudien var 23 år. Med hjälp av pilotstudien fanns det 

möjlighet att få feedback på utformningen av enkäten. Efter pilotstudien finjusterades 



16 

 

layouten i enkäten något. Eftersom antalet deltagare i pilotstudien är få så bör inga statistiska 

analyser genomföras. Men detta gjordes i alla fall för att se på eventuella tendenser till hur 

resultat skulle kunna bli. För redovisning av resultatet från pilotstudien se Bilaga 8. 

 

2.6 Dataanalys  

För analysen av data har Excel och Statistica 12 använts. För att redovisa deskriptiv data, 

användes medelvärden (M), standardavvikelser (SD), frekvens, i form av antal och procent, 

och min- och maxvärden. Data från EmRecQ – svarsskalorna fick numeriska värden (1-5) och 

behandlades som intervall/kvotdata (Lundqvist & Kenttä 2010). Som nämnt ovan i 2.5.1 

summerades de 22 olika item till de fem faktorerna (se bilaga 5 och 2.5.1 Emotional Recovery 

Questionnaire). Därefter togs ett medelvärde fram för varje emotion (till exempel: glädje: 

(item 1+ item 6 + item 11 + item 16) / 4)). För att besvara frågeställning 1 genomfördes en 

jämförelse mellan medelvärden för de fem faktorerna före och efter löpträning. För denna 

jämförelse användes t-test (beroende). T-test används när man vill se om det finns några 

skillnader mellan två populationer inom en viss faktor eller som i detta fall om det skiljer sig 

mellan för- och eftermätningen hos en individ. (Statistica utbildning, s. 31) Signifikansnivån 

sattes till p < 0,05. För att besvara frågeställning 2 och 3 – gjordes en jämförelse mellan 

förändringarna i välbefinnande (efter minus före) för löpträning jämfört med styrketräning 

respektive tv-tittande för de fem faktorerna. Även här genomfördes ett t-test (beroende). 

Eftersom data från löpträning används två gånger, vid jämförelsen mellan styrketräning och 

löpträning respektive tv-tittande och löpträning, sänktes signifikansnivån till p < 0,025. 

 

3 Resultat 
Se bilaga 6 för medelvärden (± SD) och min- och maxvärden för innan- och eftermätningar 

för varje item separat för samtliga tre aktiviteter (löpträning, styrketräning och tv-tittade). 

 

3.1 Hur påverkar löpträning välbefinnandet? 

Deltagarna i studien sprang i genomsnitt 44 ± 14 minuter. Av de 36 deltagarna lyssnade 50 % 

på musik under löpträningspasset. 56 % av deltagarna sprang ute. 
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Löpträning har en positiv påverkan på välbefinnandet uppmätt med EmRecQ. Alla fem 

faktorer visade signifikant högre värden efter löpträningen jämfört med före (p < 0,05). Störst 

skillnad i medelvärden mellan innan och efter visade faktorn harmoni och minst skillnad 

visade faktorn kärlek (se Tabell 1). 

  
Tabell 1 – Skillnad i välbefinnande före och efter löpträning (n = 36) 
Faktor för välbefinnande Före Efter p-värde 

 M (± SD) M (±  SD)  

Lycka  3,42 (0,74) 4,08 (0,70) < 0,001 

Trygghet 3,78 (0,69) 4,09 (0,67) 0,003 

Harmoni 3,26 (0,71) 4,08 (0,61) < 0,001 

Kärlek 3,58 (0,80) 3,81(0,82) 0,024 

Vakenhet 3,11 (0,62) 3,76 (0,76) < 0,001 

 

3.2 Hur påverkar styrketräning välbefinnandet i jämförelse med 
löpträning? 

I genomsnitt pågick deltagarnas styrketräningspass i 54 ± 21 minuter. 33 % använde fria 

vikter och kroppen, 25 % använda fria vikter, kroppen och maskiner, 17 % använde endast 

maskiner, 14 % använde endast fria vikter, 8 % använde kroppen och maskiner och 3 % 

använde kroppen och gummiband under träningspasset. 

 

Det syntes inga signifikanta skillnader i medelvärden mellan före och efter mätningarna vid 

jämförelse mellan löpträning och styrketräning (se Tabell 2). 

 
Tabell 2 – Skillnad i välbefinnande (efter minus före) mellan löpträning och styrketräning (n = 36) 
 
Faktor för välbefinnande Löpning M (±  SD) Styrka M (±  SD) p-värde 

Lycka 0,66 (0,65) 0,68 (0,67) 0,869 

Trygghet 0,30 (0,57) 0,25 (0,47) 0,632 

Harmoni 0,82 (0,62) 0,69 (0,65) 0,271 

Kärlek 0,22 (0,57) 0,15 (0,49) 0,375 

Vakenhet 0,65 (0,88) 0,51(1,07) 0,324 
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3.3 Hur påverkar tv-tittande välbefinnandet i jämförelse med 
löpträning? 

I genomsnitt tittade deltagarna 86 ± 41 minuter på tv. I bilaga 9 finns en förteckning över 

vilka tv-program som deltagarna såg på.  

 

En större skillnad mellan i välbefinnandet sågs för löpträning jämfört med tv-tittande. Alla 

fem faktorer visade signifikant högre värden efter löpträningen jämfört med tv-tittande (p < 

0,025). Störst skillnaden i medelvärden sågs för faktorn harmoni och minst för kärlek (se 

Tabell 3). 

 

Tabell 3 – Skillnad i välbefinnande (efter minus före) mellan löpträning och tv-tittande (n = 36) 

Faktor för välbefinnande Löpning M (±  SD) Tv M (±  SD) p-värde  

Lycka 0,66 (0,65) 0,035 (0,56) < 0,001 

Trygghet 0,30 (0,57) -0,10 (0,53) 0,005 

Harmoni 0,82 (0,62) -0,028 (0,69) < 0,001 

Kärlek 0,22 (0,57) -0,097 (0,38) 0,002 

Vakenhet 0,65 (0,88) -0,23 (0,55) < 0,001 

 

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syfte med denna studie var att undersöka löpträningens effekter på välbefinnandet med hjälp 

av Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ).  

 

För att besvara syftet utformades följande frågeställningar: 

- Hur påverkar löpträning välbefinnandet? 

- Hur påverkar styrketräning välbefinnandet i jämförelse med löpträning?  

- Hur påverkar tv-tittande välbefinnandet i jämförelse med löpträning?  

 

I denna studie utfördes en typ av intervention då samma grupp människor självständigt fick 

genomföra tre olika aktiviteter – löpträning, styrketräning och tv-tittande – under tre olika 

dagar och göra skattningar av välmående före och efter aktiviteterna. Syftet med studien var 

att undersöka löpträningens effekter på välbefinnandet och detta även i jämförelse till två 
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andra aktiviteter – styrketräning och tv-tittande – och se hur välbefinnande påverkandes av 

löpträningen. Mätinstrumentet som användes var Emotional Recovery Questionnaire 

(EmRecQ). Mätinstrumentet utvecklades för att mäta effekten av idrottarens emotionella 

återhämtning i relation till träningsbelastningen. (Lundqvist & Kenttä 2010, s. 470) I denna 

studie har inte återhämtningen som EmRecQ utvecklats för studerats utan olika aktiviteter och 

välbefinnande. Välbefinnandet har studerats ur ett subjektiv emotionellt perspektiv och de 

fem EmRecQ-faktorerna – glädje, trygghet, harmoni, kärlek och vakenhet är i fokus för att 

mäta välbefinnandet. Nedan följer en diskussion kring varje frågeställning. Sedan kommer 

metoden diskuteras följt av slutsats för denna studie. 

 

4.1.1 Hur påverkar löpträning välbefinnandet? 

Denna studie visar signifikanta skillnader i alla fem faktorerna som EmRecQ mäter efter 

jämfört med innan löpträning. Löpträningen gav alltså signifikanta skillnader i lycka, 

trygghet, harmoni, kärlek och vakenhet efter jämfört med innan träningen. Detta resultat 

stämmer överens med tidigare forskning inom området. Till exempel, visade Morris och 

Salomon att positiva emotioner ökade av löpträning i likt med denna studie (1994, s. 288). 

Ökad vakenhet och energi kan anses ha samma betydelse och forskning av både Goode och 

Roth (1993, s. 384) och Walter och kollegor visar att löpträning ger en ökad energi och 

därmed ökad vakenhet (2013, s. 6). Likt denna studie hade Goode och Roth en direkt före och 

en direkt eftermätning (1993, s. 377). Löpträning verkar ha akuta effekter men hur länge 

dessa effekter på välbefinnandet håller i sig är fortfarande oklart.  

 

Denna studie visades som ovan nämnts att löpträningen gav en positiv påverkan på 

välbefinnandet. Det som studien inte visar är om löpträningen i sig är det som verkligen har 

en påverkan eller om det är omgivande faktorer. En faktor i samband med löpträning som kan 

ha en positiv påverkan på välbefinnandet är om träningen sker utomhus. Om miljön utomhus 

anses vara vacker och grön kan detta ha en positiv påverkan på välbefinnandet. Naturen kan 

ha en positiv läkande kraft på mental trötthet, ge en ökad positivitet till livet och minskad 

stress. (Maller, Townsend, Pryor, Brown & Leger 2006, s. 50) 

 

En annan aspekt som kan ha en positiv påverkan på välbefinnandet är musik. 56 % av 

deltagarna lyssnade på musik under träningspasset. Musik kan sprida glädje och ge positiva 

känslor. Studie har visat att höra på musik som man tycker om verkar upplyftande för 
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människor och kan ge en uppmuntrande inverkan på löpträningen. Till exempel, visar en 

studie att vissa hjärnstrukturer som är involverade i glädje och belöningsupplevelsen aktiveras 

av musik som individen uppfattar som behaglig (Koelsh 2010, s. 135). De personer som 

tränade inne på träningsanläggningen kunde inte välja om de skulle träna med eller utan 

musik då musiken spelas högt i lokalen. Denna musik kan dock ha haft en positiv påverkan på 

deltagarna som sprang inomhus.  

 

En annan aspekt som kan ge en positiv påverkan på välbefinnandet är endorfiner. Vid träning 

och framför allt efter frigörs en mängd endorfiner, vilket är hormon som påverkar vårt 

belöningssystem positivt och ger oss en behaglig känsla. Endorfiner är säkerligen också en av 

de bakomliggande orsakerna till ett ökat välbefinnande. (Hawkes 1992, s. 249) Deltagarna i 

denna studie känner säkerligen av denna effekt efter genomfört träningspass vilket är trolig 

orsak till den positiva skillnaden som kunde ses för faktorerna i EmRecQ. 

 

Resultatet i studien visar att det inte var stora ökningar i medelvärde mellan för- och efter 

mätning. Därför kommer frågan upp om denna förändring är relevant för individen eller inte. 

Varje item i EmRecQ har en femgradig skala och den största förändringen i medelvärde 

syntes i harmoni (från 3,26 till 4,08). Frågan är om EmRecQ skulle fungera bättre om 

skattningsskalan var bredare? Det kan vara så att takeffekt uppnåtts i denna studie. Om 

möjligheten till en bredare skala fanns skulle detta kunna eventuellt leda till större skillnader. 

Eftersom siffran fem i dags läget är det högsta värdet i EmRecQ kan personer ha dragit sig för 

att använda det värdet. En anledning till detta kan vara att deltagarna kan ha känt att skatta en 

femma endast är möjligt om största möjliga välbefinnande uppnåtts.  

 

Studeras deltagarnas individuella variationer i medelvärden finns det dock stora skillnader 

mellan det minsta medelvärdet och det högsta medelvärdet. Ett lägre medelvärde för vissa 

faktorer efter löpträningen fanns hos vissa individer vilket kan tolkas som att det finns 

individuella variationer i löpträningens effekter (data ej presenterad). En anledning till dessa 

variationer är att de personliga attityderna till löpträningen kan vara avgörande för 

skattningarna. En dålig kondition eller ortopediska problem kan också försvåra löpträningen 

och göra den obehaglig. Vad individer har för syfte med sin träning kan även spela roll 

eftersom löpträning kan upplevas ta tid ifrån eller ”förstör” träningen.  
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Eftersom deltagarna i studien tränade sedan innan kan detta resultat endast gälla dessa redan 

tränade individer. Hur individer som inte tränar upplever sitt välbefinnande efter fysisk 

aktivitet med hjälp av EmRecQ ger inte denna studie svar på.  

 

4.1.2 Hur påverkar styrketräning välbefinnandet i jämförelse med 
löpträning? 

I jämförelse med styrketräning har löpträningen ingen signifikant större effekt på 

välbefinnandet enligt denna studie. Jag hade som hypotes innan datainsamlingen i denna 

studie påbörjades att löpträningen skulle påverka välbefinnandet mer positivt än 

styrketräningen. Alltså att löpträningen skulle ge mer ökat välbefinnande. Denna hypotes 

visade sig inte stämma utifrån i denna studie. Detta är intressant resultat eftersom tidigare 

forskning inom fysisk aktivitet och välbefinnande främst har involverat konditionsinriktade 

aktiviteter. Styrketräning har enligt denna studie också en positiv påverkan på välbefinnandet 

(även om jag bara testat detta indirekt statistiskt). Detta visar att det är den fysiska aktiviteten 

i sig som har en positiv påverkan på välbefinnandet och att typen av aktivitet alltså inte är 

avgörande. 

 

En orsak till att fysisk aktivitet (både i form av styrketräning och löpträning) verkar påverkar 

vårt välbefinnande positivt kan vara att det kan ses som något som bryter de faktorer som gör 

att vi känner oss nedstämda. Dessa faktorer kan till exempel vara ett krävande arbete eller en 

jobbig familjesituation (Hallsten, Bellaagh & Gustafsson 2002, s. 41). Att rekommendera 

fysisk aktivitet till en individ som känner nedstämdhet kan därför vara ett sätt att öka 

välbefinnandet och förebygga psykisk ohälsa. Rekommendation gällande val av fysisk 

aktivitet kan enligt denna studie antingen vara styrketräning eller löpträning och kan därför 

göras individuellt utifrån vad personen gillar mest. 

 

Tidigare forskning av Katula med kollegor visade att styrketräning gav en ökad tilltro till sin 

egen förmåga (2008, s. 5), vilket sannolikt har en positiv påverkan på välbefinnandet. Likaså 

ger sannolikt ett träningspass en upplevd bättre hälsa eftersom det är en handling som anses 

vara positiv för vår kropp (Paw et al. 2004, s. 3). De positiva effekter som styrketräningen 

eventuellt hade på deltagarna i jämförelse med löpträningen är att styrketräningen har en 

social aspekt då de flesta deltagarna utförde träningen på ett gym. På ett gym vistas oftast 

många människor samtidigt vilket gör att utövaren av styrketräningen kan få en närhet till 
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andra och kan känna en ökad trygghet. Vilket var item och en av faktorerna i EmRecQ som 

mättes i denna studie. Kommunikation kan ske mellan övningar och andra människor i 

närheten kan sprida en positiv energi vilket kan ha en positiv påverkan på välbefinnandet. 

WHO definierar hälsa som socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande (WHO 2003). 

Styrketräning i lokal tillsammans med andra kan anses öka alla dessa tre parametrarna. 

 

Undersöks skillnaderna i medelvärden mellan före- och eftermätning noggrant för de två 

aktiviteterna ser man att det finns större skillnader i medelvärden inom alla faktorer för 

löpträning förutom för faktorn lycka. Trots att inga signifikanta skillnader kunde ses mellan 

de två aktiviteterna väcker det funderingar kring om dessa skillnader beror på slump eller om 

det faktiskt finns en skillnad. Detta skulle eventuellt kunna ses om antalet deltagare i studien 

hade varit större.  

 

4.1.3 Hur påverkar tv-tittande välbefinnandet i jämförelse med 
löpträning? 

Löpträningen gav ett signifikant förbättrat välbefinnande jämfört med att se på tv. Detta 

stärker tidigare forskning inom området exempelvis forskning av Sanchez-Villegas med 

kollegor. Deltagarna i Sanchez-Villegas med kollegors studie som hade en stillassittande fritid 

kände mer psykisk nedstämdhet jämförelsevis med de som hade en aktiv fritid (2008, s. 831). 

Tv-tittande är en stillasittande aktivitet och är troligtvis i längden inte bra för människor. I 

jämförelsen med löpträningen där sågs det större skillnader mellan före och efter aktiviteten. 

Enligt min studie kunde inga större förändringar ses mellan före och efter mätningar i tv-

aktiviteten. Detta kan tolkas som att tv-tittande inte nämnvärt påverkar välbefinnandet. 

Deltagarna i studien fick själva välja vilket tv-program de skulle se. Därför är det troligtvis 

sannolikt att de valde program som de gillar. Trots detta såg ingen förändring i välbefinnande. 

 

Även om jag inte statistiskt testat för skillnaden mellan före och efter tv-tittande kan en liten 

minskning i välbefinnande för alla faktorer utom lycka ses om man tittar på medelvärdena för 

tv-tittande (se tabell 3). Tidigare forskning har visat att de som har en mer fysiskt aktiv fritid 

har en reducerad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med de som hade en stillasittande 

fritid (Sanchez-Villegas et al. 2008, s. 831), vilket kan innefatta att titta på tv. Inaktivitet över 

tid kan sannolikt leda till problem för individen både fysiskt och psykiskt. Stillasittande har 

visat sig vara en riskfaktor för en mängd olika sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och 
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det metabola syndromet och därmed leda till förtida död. (Ekblom-Bak & Ekblom 2012, s. 

1467) Tidigare forskning, exempelvis av Hammermeister och kollegor, visar att prevalensen 

av depression och nedstämdhet kan kopplats samman med individer som tittar mycket på tv 

jämfört med individer som spenderar mindre tid framför tv:en och ägnar mer tid åt fysisk 

aktivitet (2005, s. 259. Det är det fullt möjligt att de negativa siffror som syns mellan före och 

efter mätningarna av välbefinnande i samband med tv-tittande i längden leder till försämrat 

välbefinnande. Minskningarna medelvärden i EmRecQ faktorerna är ytterst små i denna 

studie. Tidigare forskning har ändå visat på försämrat välbefinnande. Om antalet deltagare i 

denna studie hade varit flera kunde detta ha gett liknande eller tydligare tendenser i resultatet. 

 

4.2 Metoddiskussion 

Om vald metoden inklusive mätmetoden är lämplig i förhållande till studiens syfte kan 

diskuteras. En bedömning av lämpligheten gjordes dock tillsammans med Lundqvist av 

EmRecQ och mätmetoden ansågs användbar. Tidigare validitets- och reliabilitetstestning av 

EmRecQ har också visat att enkäten är användbar (Lundqvist & Kenttä 2010, s. 472 f.) och 

efter genomförandet av denna studie kan det konstateras att mätmetoden fungerar bra för att 

mäta emotionellt välbefinnande hos individer. Fortsatt användning av EmRecQ kan göras 

inom välbefinnandeforskningen. För att stärka resultatet och jämförbarheten med andra 

skattningsskalor kan en kompletterande och mer utprövad och använd mätmetod för 

välbefinnande, exempelvis POMS, kunnat användas. Men pågrund av tidsbrist var detta inte 

möjligt i denna studie. Av de enkäter som lämnades in var det bara en enkät som inte kunde 

användas på grund av missförstånd i hur EmRecQ skull fyllas i. Därför kan EmRecQ anses 

vara lätt att förstå och använda av människor som tidigare inte har erfarenhet av 

skattningsskalan. 

 

En ytterligare faktor värd att diskutera angående EmRecQ är hur deltagarna förhöll sig till 

denna. Svarade deltagarna sanningsenligt utifrån hur de kände eller svarade de som de trodde 

förväntades av dem, så kallad social önskvärdhet. Här finns det säkerligen individuella 

variationer i hur deltagarna förhöll sig till studien. Inställning till studien och dess syfte kan 

även ha ett finger med i spelet i hur deltagarna förhöll sig till mätinstrumentet. Positiv 

inställning till studien kan leda till mer positiva resultat och negativ inställning till studien kan 

ha lett till negativa resultat i jämförelsen mellan före och efter skattingar med hjälp av 

EmRecQ. 
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En annan fråga värd att diskutera är om deltagarna gjorde som de blev tillsagda. Risk finns att 

individer i denna studie kan ha ”fuskat” sig igenom en eller flera aktiviteter, på grund av att 

de kände en ovilja mot aktiviteten och att de ändå ville lämna in enkäten. Detta har såklart en 

påverkan på resultatet. Det fanns inte möjlighet att kontrollera utförandet av aktiviteterna och 

ifyllandet av enkäten. Om detta hade gjorts hade det kunna påverka deltagarna. Under 

aktiviteterna kan det även ha inträffat händelser som eventuellt kan ha en påverkan på 

resultatet. Det fanns heller inte i studien något krav på under vilken tid på dygnet aktiviteterna 

skulle ha utförts, vilket kan ha påverkat resultatet. Människor tenderar till att vara olika pigga 

och glada under dygnet vilket till exempel kan ha en påverkat. Eventuellt hade studien varit 

bättre om ett krav på att aktiviteterna skulle genomföras under samma tid på dygnet under alla 

tre tillfällen hade införts. Men det positiva med studiens nuvarande genomförande var att 

aktiviteterna utfördes på ett naturligt sätt för deltagarna och var näst intill identiskt med en 

verklig situation. 

 

Det fanns ett stort initialt bortfall (65 %) i studien och alla orsaker till bortfallet är inte 

klarlagda. De kända orsakerna till bortfallet var att några deltagare hade glömt bort studien, 

andra hade drabbats av sjukdom, någon hade tappat bort enkäten och några angav som orsak 

att de inte hade tid. Det var ett bortfall från båda könen och i olika åldersgrupper därför kan 

detta inte ha någon större påverkan på resultatet. Det var dock endast en inlämnad enkät som 

föll bort på grund av ofullständig ifyllning av EmRecQ. 

 

4.3 Slutsats  

Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att fysisk aktivitet, oavsett om det är styrketräning 

eller löpträning, har en positiv påverkan på välbefinnandet. De båda aktiviteterna verkar ha en 

likartad påverkan på välbefinnandet. Tv-tittandet verkar ha en mindre positiv påverkan på 

välbefinnandet och kan troligtvis i längden leda till ohälsa eftersom fysik inaktivitet kan 

sammankopplas med ohälsa och detta kan troligtvis leda till ett försämrat välbefinnande för 

individen. 
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4.4 Vidare forskning 

Det vore intressant att studera vilka effekter otränade människor får i jämfört med individer 

som redan tränar gällande effekter av fysisk aktivitet på välbefinnande. Fortsatt vidare 

forskning kan vara att studera vad det är i den fysiska aktiviteten som påverkar välbefinnandet 

positivt respektive negativt. Ett exempel på hur den negativa aspekten skulle kunna studeras 

är kvalitativ med hjälp av intervjuer när en minskning i skattat välbefinnandet syns. Det skulle 

kunna ge en djupare förståelse för dessa processer. Även att ställa positiva emotioner mot 

negativa skulle kunna ge en bättre bild över det emotionella välbefinnandet. Att göra en studie 

med högre kontroll på individernas utförande av aktiviteterna vore också av intresse.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  
 
Syfte med denna studie är att undersöka löpträningens effekter på välbefinnandet med hjälp 

av Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ).  

 

- Hur påverkar löpträning välbefinnandet? 

- Hur påverkar styrketräning välbefinnandet i relation till löpträning?  

- Hur påverkar tv-tittande välbefinnandet i relation till löpträning?  

 

Min hypotes är att löpträningen kommer ha en större påverkan på välbefinnandet i jämförelse 

med både styrketräning och att se på TV.  

 
Vilka sökord har du använt? 
running+effect+stress, wellness+running, psychological+states+running, positive+effect+running, 
psycological+effects+running, mood+state+running, mental+health+running, stess+measurement+ 
scale, physical+benefits+of+running, effekt+av+löpträning, running+aerobic+capacity, 
styrketräning+effekter, mental+health, well-being, effect+of+running, 
benefits+of+being+physical+active, EmRecQ, sedentary+lifestyle, TV+risk 
 
Var har du sökt? 
Google scholar, Nationalencyklopedin, PubMed, DiVA, Ebsco, Sport Discus, SweMed+ 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Google Scholar: postive effect running, physical activity well-being, benefits of being 
physical active, välbefinnande 
PubMed: "effects of running" 
DiVA: EmRecQ 
Ebsco: Sedentary lifestyle, TV risk 

 
Kommentarer 
Mycket av mitt material har jag hittat från referenslistor i reviews jag läst samt Google 
Scholar gav mest lämpliga resultat. 



 

Bilaga 2 - Bakgrundsenkät och Emotional Recovery 
Questionnaire (EmRecQ) 

Bakgrundsenkät  
Du svarar genom att sätta ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens. Endast ett kryss är 

tillåtet på varje fråga. 

 

Ålder:_________________________ 

 

Kön: 

 Kvinna            Man                 

     

 

Sysselsättning:  

Arbetar         

    

Arbetssökande          

 

Studerar     

          

Sjukskriven     

      

Pensionär     

       

Annat 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Boendesituation:  

 

Bor med partner      

 

Bor med barn och partner 

    

Bor med barn     

 

Bor hos föräldrar  

 

Bor själv  

 

Annat 

 

 

Hur ofta tränar du?  

 

1-3 gånger i veckan  

 

4-5 gånger i veckan 

 

6-7 gånger i veckan  

 

Jag upplever min fysiska hälsa som:  

 

Mycket bra  

 

Bra  

 

Ok  

 

Dålig  

 

Mycket dålig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jag upplever min psykiska hälsa som:  

 

Mycket bra      

 

Bra  

 

Ok  

 

Dålig  

 

Mycket dålig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Löpträning  
Att fylla i så tätt inpå aktiviteten som möjligt (tidigast 30 minuter innan): 

 

Datum:____________________ klockan: ________________________ 

 

EmRecQ 

Nedan finns en lista över ord som beskriver olika känslor. Läs av varje känslouttryck 

noggrant och ringa in den siffra på svarsskalan som stämmer bäst överens med hur du känner 

dig just nu. Det finns inga rätt eller felaktiga svar. Försök att inte fundera alltför länge på 

varje enskilt påstående, utan svara spontant det du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

 

	   Instämmer	  inte	  alls	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	   	    

På	  gott	  humör	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Trygg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

I	  balans	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppskattad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Energisk	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Lycklig	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Har	  kontroll	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Inre	  lugn	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Omtyckt	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Pigg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Glad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stabil	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Harmonisk	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillhörighet	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Utvilad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Munter	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Säker	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillfreds	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Närhet	  med	  andra	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppladdad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Behagligt	  nöjd	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stark	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	    



 

 

Att fylla i direkt efter löpträningen (inom 30 minuter efter genomfört pass): 
EmRecQ 

Nedan finns en lista över ord som beskriver olika känslor. Läs av varje känslouttryck 

noggrant och ringa in den siffra på svarsskalan som stämmer bäst överens med hur du känner 

dig just nu. Det finns inga rätt eller felaktiga svar. Försök att inte fundera alltför länge på 

varje enskilt påstående, utan svara spontant det du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

Tidsåtgång för aktiviteten i minuter:____________________  

Lyssnade på musik (ringa in rätt svarsalternativ):                  Ja                        Nej 

Löpträning genomfördes(ringa in rätt svarsalternativ):               Utomhus           Inomhus 

Vid löpträning utomhus: Beskrivning av väder_____________Terräng:________________ 

	   Instämmer	  inte	  alls	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	   	    

På	  gott	  humör	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Trygg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

I	  balans	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppskattad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Energisk	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Lycklig	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Har	  kontroll	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Inre	  lugn	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Omtyckt	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Pigg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Glad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stabil	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Harmonisk	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillhörighet	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Utvilad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Munter	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Säker	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillfreds	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Närhet	  med	  andra	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppladdad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Behagligt	  nöjd	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stark	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	    



 

Styrketräning  

Att fylla i före aktiviteten: 

Datum:____________________ klockan: ________________________ 

EmRecQ 

Nedan finns en lista över ord som beskriver olika känslor. Läs av varje känslouttryck 

noggrant och ringa in den siffra på svarsskalan som stämmer bäst överens med hur du känner 

dig just nu. Det finns inga rätt eller felaktiga svar. Försök att inte fundera alltför länge på 

varje enskilt påstående, utan svara spontant det du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

 

 

 

	   Instämmer	  inte	  alls	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	   	    

På	  gott	  humör	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Trygg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

I	  balans	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppskattad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Energisk	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Lycklig	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Har	  kontroll	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Inre	  lugn	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Omtyckt	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Pigg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Glad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stabil	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Harmonisk	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillhörighet	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Utvilad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Munter	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Säker	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillfreds	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Närhet	  med	  andra	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppladdad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Behagligt	  nöjd	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stark	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	    



 

Att fylla i direkt efter styrketräningen (inom 30 minuter efter genomfört 

pass): 
EmRecQ 

Nedan finns en lista över ord som beskriver olika känslor. Läs av varje känslouttryck 

noggrant och ringa in den siffra på svarsskalan som stämmer bäst överens med hur du känner 

dig just nu. Det finns inga rätt eller felaktiga svar. Försök att inte fundera alltför länge på 

varje enskilt påstående, utan svara spontant det du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

 
 

 

 

	   Instämmer	  inte	  alls	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	   	    

På	  gott	  humör	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Trygg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

I	  balans	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppskattad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Energisk	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Lycklig	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Har	  kontroll	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Inre	  lugn	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Omtyckt	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Pigg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Glad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stabil	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Harmonisk	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillhörighet	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Utvilad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Munter	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Säker	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillfreds	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Närhet	  med	  andra	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppladdad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Behagligt	  nöjd	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stark	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	    



 

Tidsåtgång för aktiviteten i minuter:____________________ 

 

Typ av styrketräning, ett eller flera inringade alternativ är tillåtna:  

 

Fria vikter  

 

Maskiner 

  

Kroppen som belastning  

 

Gummiband  

 

Annat   

 

Vid val av annat beskriv typ av 

styrketräning:_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titta på TV 
Att fylla i före aktiviteten: 

 
Datum:____________________ klockan: ________________________  

 

EmRecQ 

Nedan finns en lista över ord som beskriver olika känslor. Läs av varje känslouttryck 

noggrant och ringa in den siffra på svarsskalan som stämmer bäst överens med hur du känner 

dig just nu. Det finns inga rätt eller felaktiga svar. Försök att inte fundera alltför länge på 

varje enskilt påstående, utan svara spontant det du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

 

	   Instämmer	  inte	  alls	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	   	    

På	  gott	  humör	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Trygg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

I	  balans	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppskattad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Energisk	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Lycklig	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Har	  kontroll	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Inre	  lugn	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Omtyckt	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Pigg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Glad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stabil	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Harmonisk	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillhörighet	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Utvilad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Munter	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Säker	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillfreds	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Närhet	  med	  andra	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppladdad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Behagligt	  nöjd	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stark	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	    



 

 

Att fylla i direkt efter Tv tittande(inom 30 minuter efter aktiviteten): 
EmRecQ 

Nedan finns en lista över ord som beskriver olika känslor. Läs av varje känslouttryck 

noggrant och ringa in den siffra på svarsskalan som stämmer bäst överens med hur du känner 

dig just nu. Det finns inga rätt eller felaktiga svar. Försök att inte fundera alltför länge på 

varje enskilt påstående, utan svara spontant det du tycker stämmer bäst in på dig själv. 

 
Tidsåtgång för aktiviteten i minuter:____________________ 

Program:___________________________________________________________________

Kanal:  __________________ 

	   Instämmer	  inte	  alls	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Instämmer	  helt	  
	   	    

På	  gott	  humör	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Trygg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

I	  balans	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppskattad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Energisk	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Lycklig	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Har	  kontroll	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Inre	  lugn	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Omtyckt	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Pigg	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Glad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stabil	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Harmonisk	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillhörighet	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Utvilad	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Munter	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Säker	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Tillfreds	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Närhet	  med	  andra	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Uppladdad	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Behagligt	  nöjd	  	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	  	    

Stark	  	   	   1	  	   2	  	   3	  	   4	  	   5	    



 

Bilaga 3 - Missivbrev 
Hej!  

Jag läser min sista termin till hälsopedagog på Gymnastik-och idrottshögskolan i Stockholm. 

Nu under våren kommer jag att skriva ett examensarbete där jag vill undersöka fysisk aktivitet 

och välbefinnande. Den psykiska ohälsan i samhället verkar öka och därför är det av intresse 

att studera välbefinnande i olika former. Jag hoppas att mitt arbete kan ge en ökad kunskap 

inom området. 

 

Syftet med min studie är studera löpträning, styrketräning samt tv tittande och välbefinnande. 

För att göra detta kommer jag att använda mig av en enkät – the Emotional Recovery 

Questionnaire (EmRecQ). 

 

Som deltagare i min studie kommer du genomföra aktiviteterna löpträning, styrketräning samt 

titta på tv och fylla i enkäten EmRecQ vid tre skilda tillfällen. Varje aktivitet ska pågå i 

minst 30 minuter. Enkäten, som består av skattningsskalor, tar bara några minuter att fylla i 

och innebär skattning av olika känslor. Enkäten fylls i inom 30 minuter innan aktiviteten 

startar och inom 30 minuter efter du genomfört aktiviteten. 

 

Du kommer som deltagare i studien vara helt anonym och ha möjlighet att avbryta studien när 

du vill utan att ange orsak till detta val. Resultaten kommer endast att presenteras på 

gruppnivå. 

 

Som deltagare måste du vara minst 18 år och kunna genomföra ett löpträningspass, då du 

springer/joggar i minst 30 minuter, kunna genomföra ett styrketräningspass och ha tillgång till 

en tv.  

 

Om du vill vara med i min studie så kan du enkelt lämna in din färdigt ifyllda enkät i 

receptionen på Hälsokaparna i Mariefred eller Strängnäs senast den 1 april 2014.  

 

Jag skulle vara enormt glad och tacksam om du ville delta. Om du har några frågor om 

studien, tveka inte att höra av dig!  

 

(Kontakt uppgifter)  

 



 

Bilaga 4 - Instruktionsbrev till deltagare  
Instruktionsbrev 

Som deltagare i studien ska du genomföra aktiviteterna löpträning, styrketräning och titta på 

tv. Du får själv välja i vilken ordning du vill göra aktiviteterna. Viktigt är att du genomför 

aktiviteterna under skilda dagar. Aktiviteterna ska också genomföras under minst 30 minuter 

vardera.  

 

Innan första aktivitetstillfället ska du fylla i en enkät där du anger lite information om dig 

själv och göra en första ifyllning av the Emotional Recovery Questionnaire (EmRecQ).  

 

Genomförandet av aktiviteterna:  

Omkring 30 minuter innan du börjar aktiviteten ska du fylla i EmRecQ. Inom 30 minuter efter 

avslutad aktivitet ska du fylla i EmRecQ igen plus fylla i lite information angående 

aktiviteten.  

 

När du har genomför alla tre aktiviteterna lämnar du in alla skattningsskalor i medskickat 

kuvert och lämna in i receptionen på hälsoskaparna i Mariefred eller Strängnäs senast den 1 

April 2014.  

 

Enkät och skattningsskala kommer att behandlas anonymt på gruppnivå då du kommer att få 

ett nummer angivet på de papper du fyller i. Endast jag som forskare kommer ha tillgång till 

vilket nummer du har.  

 

Ha du funderingar eller frågor tveka inte att höra av dig till mig Amanda.  

(Kontakt uppgifter) 

 



 

Bilaga 5 - Instruktion till EmRecQ 

 
Siffran inom parentes avser itemordningen i enkäten. Observera: I denna uppsats användes 

inte summan i varje faktor utan medelvärden (summan av item för respektive faktor 

dividerades med antalet item för faktorn).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gldth:45 
Pldth:459.8pt;height:245.9pt;visibility:visible;mso-left-percent:-10001;mso-top-pe 
Trygghet:  
Trygg (2) + Har kontroll (7) + Stabil (12) + Se;mso-left-percent:-10001;mso-top- 
Harmoni:  
I balans (3) + Inre lugn (8) + Harmonisk (13) + Tillfreds (18) + Behagligt nöjd (21) = 
summa mellan 5- 25  
K balans (3) + Inre lugn (8) + H 
Uppskattad (4) + Omtyckt (9) + Tillhnisk (13) + Tillfreds (18) + Behagligt nöjd (21) = 
summa  
Emotionell uppladdning/ vakenhet:  
Energisk (5) + Pigg (10) + Utvilad (15) + Uppladdad (20) + Stark (22) = summa mellan 5-
25 



 

Bilaga 6 - Medelvärden (±SD) för varje EmRecQ-item (n = 

36) 
 

Item Löpning Styrka TV 
 Före Efter Före Efter Före Efter 

1 På gott humör 3,58 (0,81) 4,11 (0,82) 3,53 (0,94) 4,22 (0,76) 3,72 (0,91) 3,86 (0,83) 

2 Trygg 4,06 (0,95) 4,11 (0,85) 3,86 (0,80) 4,11 (0,85) 4,08 (0,91) 3,94 (0,95) 

3 I balans 3,50 (0,70) 3,97 (0,88) 3,61 (0,77) 4,14 (0,68) 3,83 (0,88) 3,67 (0,86) 

4 Uppskattad 3,44 (0,91) 3,81 (0,92) 3,64 (0,76) 3,89 (0,89) 3,72 (0,94) 3,58 (1,00) 

5 Energisk 3,08 (0,81) 3,97 (1,02) 3,33 (1,01) 3,83 (0,94) 3,14 (0,87) 2,89 (0,89) 

6 Lycklig 3,53 (0,81) 4,19 (0,82) 3,50 (0,77) 4,08 (0,75) 3,56 (0,84) 3,69 (0,95) 

7 Har kontroll 3,69 (0,82) 4,17 (0,70) 3,75 (0,94) 4,06 (0,75) 3,75 (0,94) 3,61 (0,90) 

8 Inre lugn 3,17 (1,06) 4,11 (0,67) 3,39 (0,87) 3,97 (0,74) 3,58 (0,90) 3,61 (0,84) 

9 Omtyckt 3,64 (0,96) 3,92 (0,87) 3,67 (0,86) 3,81 (0,71) 3,72 (1,00) 3,56 (0,94) 

10 Pigg 2,86 (0,76) 4,00 (1,10) 3,03 (0,97) 3,94 (0,92) 3,03 (0,81) 2,72 (0,91) 

11 Glad 3,39 (0,90) 4,19 (0,71) 3,50 (0,88) 4,25 (0,73) 3,64 (0,87) 3,53 (0,94) 

12 Stabil 3,53 (0,81) 4,00 (0,68) 3,67 (0,83) 4,00 (0,76) 3,75 (0,84) 3,64 (0,93) 

13 Harmonisk 3,36 (0,96) 3,92 (0,77) 3,39 (0,93) 4,11 (0,71) 3,53 (0,88) 3,56 (0,97) 

14 Tillhörighet 3,56 (0,88) 3,72 (0,94) 3,53 (0,99) 3,61 (0,93) 3,47 (1,03) 3,42 (1,13) 

15 Utvilad 3,17 (0,97) 3,06 (0,98) 2,92 (1,02) 3,14 (0,99) 3,06 (0,86) 2,94 (0,98) 

16 Munter 3,19 (0,95) 3,83 (0,91) 3,06 (0,98) 3,75 (0,87) 3,31 (0,86) 3,28 (1,03) 

17 Säker 3,89 (0,71) 4,08 (0,84) 3,78 (0,93) 3,89 (0,78) 3,75 (0,84) 3,72 (1,03) 

18 Tillfreds 3,36 (0,83) 4,11 (0,78) 3,47 (0,94) 4,11 (0,75) 3,58 (0,87) 3,42 (1,02) 

19 Närhet med andra 3,69 (0,95) 3,78 (1,02) 3,42 (0,87) 3,58 (0,81) 3,31 (1.09) 3,25 (1,18) 

20 Uppladdad 3,14 (0,90) 3,50 (0,94) 3,19 (0,92) 3,64 (0,96) 2,83 (0,88) 2,69 (0,95) 

21 Nöjd 3,14 (0,87) 4,31 (0,71) 3,28 (0,81) 4,28 (0,74) 3,50 (0,85) 3,31 (1,04) 

22 Stark 3,31 (0,86) 4,28 (0,70) 3,39 (0,90) 4,06 (1,04) 3,19 (0,75) 2,83 (0,97) 

 

 
 

 



 

Bilaga 7 – Min- och maximvärden för varje EmRecQ-item (n 
= 36) 
 

Item Löpning Styrka TV 
 Före Efter Före Efter Före Efter 

 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 

1 På gott humör 2 5 2 5 1 5 2 5 1 4 2 5 

2 Trygg 2 5 3 5 3 5 2 5 2 5 2 
5 

3 I balans 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 
5 

4 Uppskattad 2 5 2 5 3 5 2 5 2 5 2 
5 

5 Energisk 2 4 1 5 2 5 1 5 2 5 2 
5 

6 Lycklig 2 5 2 5 2 5 3 5 1 4 2 
5 

7 Har kontroll 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 2 
5 

8 Inre lugn 1 5 3 5 2 5 3 5 2 5 2 
5 

9 Omtyckt 2 5 2 5 1 5 3 5 2 5 1 
5 

10 Pigg 1 4 1 5 1 5 2 5 2 5 1 
4 

11 Glad 1 5 3 5 1 5 2 5 1 5 2 
5 

12 Stabil 2 5 3 5 2 5 3 5 2 5 2 
5 

13 Harmonisk 2 5 3 5 1 5 3 5 1 5 2 
5 

14 Tillhörighet 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
5 

15 Utvilad 2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
5 

16 Munter 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
5 

17 Säker 3 5 3 5 2 5 2 5 1 5 2 
5 

18 Tillfreds 2 5 3 5 1 5 3 5 1 5 2 
5 

19 Närhet med 

andra 

2 5 1 5 2 5 2 5 1 5 1 
5 



 

20 Uppladdad 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 
5 

21 Nöjd 1 5 3 5 1 5 2 5 1 4 2 
5 

22 Stark 2 5 3 5 1 5 1 5 1 5 1 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 8 Resultat från pilotstudien 
Frågeställning ett i denna studie är: Hur påverkar löpträning välbefinnandet? Pilotstudien gav 

följande resultat redovisat i tabell 1.  

 

Tabell 1 – Pilotstudiens skillnader i välbefinnande före och efter löpträning (n = 5) 

Faktor Före M (± SD) Efter M (±SD) p-värde 

Lycka  3,45 (0,54) 4,25 (0,56) 0,0940 

Trygghet 3,45 (0,6) 3,95 (0,65) 0,154 

Harmoni 3,20 (0,75) 4,00 (0,58) 0,00481* 

Kärlek 3,70 (0,70) 4,15 (0,34) 0,255 

Vakenhet 2,92 (0,58) 3,76 (1,03) 0,215 

 

Signifikant skillnad syntes endast i harmoni. En indikation på en förändring i lycka syntes 

också.  

 

Frågeställning två: Hur påverkar styrketräning välbefinnandet i jämförelse med löpträningen? 

Pilotstudien gav följande resultat redovisat i tabell 2.  

 

Tabell 2 – Pilotstudiens skillnader i välbefinnande (efter minus före) mellan löpträning och 

styrketräning (n = 5) 

Faktor Löpning M (±SD) Styrka M (±SD) p-värde 

Lycka 0,80 (0,81) 0,50 (0,3) 0,448 

Trygghet 0,50(0,64) 0,30 (0,33) 0,512 

Harmoni 0,80 (0,32) 0,64 (0,26) 0,477 

Kärlek 0,45 (0,76) 0,60 (0,55) 0,772 

Vakenhet 0,84 (1,28) 0,68 (0,90) 0,512 

 

Inga signifikanta skillnader sågs. 

 

Analys av frågeställning tre: Hur påverkar tv-tittande välbefinnandet i jämförelse med 

löpträning? Pilotstudien gav följande resultat redovisat i tabell 3.  

 

  



 

Tabell 3 – Pilotstudiens skillnader i välbefinnande (efter minus före) mellan löpträning och tv-tittande 

(n = 4)  

Faktor Löpning M (±SD) Tv M (±SD) p-värde 

Lycka 0,81 (0,94) 0,00 (0,46) 0,127 

Trygghet 0,38 (0,66) 0,19 (0,55) 0,624 

Harmoni 0,70 (0,26) 0,20 (0,33) 0,155 

Kärlek 0,63 (0,75) 0,063 (0,31) 0,117 

Vakenhet 0,65 (1,39) 0,15 (0,44) 0,452 

 

Inga signifikanta resultat sågs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 9 Tv-program 
Tabell över var varje deltagare angav för tv-program, vissa såg flera och vissa personer valde 

att inte ange vad de såg på. 
Tv-program 

1. Melodifestival, Serie 

2. Tunnelbanan, Greys Anatomy 

3. Film 

4. Sveriges mästerkock, Efterlyst, Nyheterna 

5. Femmans växel 

6. Rusch, film 

7. Paralympics 

8. Top model 

9. Stand up 

10. Pegeneres show 

12. Ryttareliten 

13. Vetenskapens värld 

14. 

15. Talang sverige 

16. Mästarnas mästare 

 
17. Nyheterna, halv 8 hos mig, sveriges  
 
18. Mästerkock 

19. 
20. Vem vet mest, rapport, navy cis, aktuellt 

21. Nyhetsmorgon 

22. Lets dance 

23. Morden i midsomar 



 

24. Filmer 

25. Film 

26. Mästarnas mästare 

27. My best friends wedding 

28. Tjockare än vatten 

29. CSI 

30. Big bang theory, Sveriges mästerkock 
31. 24 

32. Tjockare än vatten 

33. City akuten 

34. Breaking bad 

35. Pretty little liars 

36. Mästarnas mästare 
 


