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Sammanfattning 

Befolkningens fysiska aktivitet har minskat och psykiskt nedsatt välbefinnande har blivit ett 

folkhälsoproblem. Därför är denna uppsats intresserad och undersöka skillnader i välmående 

för grupper med olika träningsvanor. Detta för att om det finns någon träningsform som är 

högre associerad med högt välmående så kunde den rekommenderas för dem som vill öka och 

befästa välmående. Grupperna som valdes var de som tränar styrka, kondition eller båda två. 

Undersökningen var också intresserad av att se om det var någon skillnad på dem som 

utövade idrott i förening eller inte samt de som tränade styrketräning eller kondition med 

andra eller inte. För att undersöka detta så fick personer fylla i en enkät om deras 

träningsvanor samt ett formulär som mäter välmående. Resultaten bearbetades i spss och 

visade att det flesta hade relativt högt välmående och inga stora skillnader mellan olika 

träningsformer kunde studeras. De som var högaktiva i konditonsträning, som tränade i 

förening och som alltid tränade med tillsammans med andra hade ett mycket högt medelvärde 

på välmående. Slutsats: för att höja välmående med träning bör den form som man är 

motiverad att träna rekommenderas men om man inte har så mycket tid att disponera till 

träning och målet endast är välmående så kan konditionsträning rekommenderas då den 

träningen var associerat med högst välmående med mindre träningstid för dem som var 

högaktiva i någon träningsform. Att idrotta i förening eller träna med vän eller i grupp kan 

också rekommenderas 

 

Abstract 

The physical activity in the population has reduced and low mental well-being has become a 

big problem in the country. This paper is therefore interested in study differences in well- 

being in groups with different training habits. Groups that trains either strength, endurance or 

both was chosen. This because if someone of these forms is stronger associated with well- 

being it could be recommended for those who would like to make their well-being higher. 

This paper was also interested to see if sport in organized form or training with a friend or 

group was associated with higher well-being than those who did not. To find this out a survey 

about forms of training and well-being was used to collect data. The results was analyzed in 

spss and it was shown that the most groups in this study hade a relatively high well-being and 



only small differences between the groups could be found. The groups who were highly active 

in endurance training, was member in organized sport and those who trained with a friend or 

in a group had the highest well-being. Conclusion: to get a higher well-being with training 

that form which the person is motivated is recommended but if that persons only goal is to 

achieve ha higher well-being and not so much time would like to be spent on training 

endurance training can be recommended because to be highly active in that was associated 

with better well-being than strength training. To be part of organized sport and to train with a 

friend or in group can also be recommended. 
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1. Inledning 

 
I takt med att vårt samhälle blivit allt mer automatiserat så har vi människor blivit mindre 

fysiskt aktiva. Under de senaste decennierna så har folkhälsan på många områden förbättrats 

rejält vilket beror på bättre sjukvård och ändrade levnadsvanor såsom mindre rökning, lägre 

blodtryck och blodfetter (Socialstyrelsen, 2014). Folkets psykiska hälsa har dock försämrats 

och nedsatt psykiskt välbefinnande är nu ett omfattande folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 

2014). Välbefinnandet påverkas av olika faktorer där levnadsvanor är en av dem 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Om man jämför historiskt så har vår regelbundna motion minskat mycket. Våra arbeten blir 

mindre och mindre fysiskt krävande och många människor väljer en stillasittande fritid 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). En ökning av den fysiska aktiviteten hör till de åtgärder som 

skulle ha den största positiva effekten på den svenska folkhälsan (Statens folkhälsoinstitut, 

2008). 

 

Det finns mycket forskning om hur fysisk aktivitet förbättrar den fysiska hälsan och det 

börjar komma mer och mer om dess effekt på den psykiska hälsan. Nu så finns det nog stark 

forskning som visar att fysiska aktivitet är effektiv i behandling av klinisk depression, att det 

kan minska ångest och förbättra självinsikt samt självförtroende (Fox, 1999). Det finns goda 

bevis på att fysiska aktivitet påverkar humöret på ett positivt sätt och att det finns ett samband 

mellan fysisk aktivitet och subjektivt välmående (Fox, 1999). Fysisk aktivitet har till och med 

börjats ge ut på recept för behandling av depression (Faskunger, Leijon, Ståhle, Lamming, 

2007). 

 

Det finns dock inte så mycket forskning som jämför olika typer av motion och vilka samband 

i subjektivt välmående som kan studeras vilket är syftet med denna studie. Välmående brukar 

beskrivas som att känna sig lycklig och tillfreds med livet (Diener, Oishi & Lucas, 2003). 

Konditionsträning och styrketräning är två av de vanligaste motionsformerna för dem som 

inte idrottar i en förening och jag har tänkt att undersöka skillnader i subjektivt välmående 

mellan grupper som tränar kondition, styrka eller båda dessa. Detta för att det vore intressant 

att se om det finns någon motionsform som kan rekommenderas mest för att öka och befästa 

välmående. 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan subjektivt välmående och olika 

träningsformer. De grupperna som jag har valt att inkludera är de som tränar styrketräning, 

konditionsträning, eller båda två. Syftet är också att se om det är någon skillnad på välmående 

för dem som idrottar i förening eller ej. Studien ska undersöka välmåendeför de som tränar 

styrka eller kondition med vän eller i grupp ser ut i jämförelse med dem som tränar ensamma. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur högt välmående har grupper som tränar styrketräning, konditionsträning eller båda 

två i jämförelse med varandra? 

 Vad har träningstid per vecka med styrketräning och konditionsträning för samband 

med välmående? 

 Hur högt välmående har de som tränar styrka och kondition med vänner eller i grupp 

jämfört med dem som alltid eller nästan alltid tränar ensamma? 

 Hur högt välmående har de som idrottar i en förening jämfört med dom som inte gör 

detta? 
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2. Litteraturbearbetning 

 
2.1 Välmående 

 
Välmående eller well-being som det heter på engelska har beskrivits som att känna sig lycklig 

och tillfredsställd samt att känna en hög livstillfredställelse, hög positiv affekt och låg negativ 

affekt (Diener, m.fl, 2003). En affekt är en upplevelse av en känsla. Det började forskas kring 

välmående för att få ett komplement till den patologiska forskningen som undersökte orsaker 

till depressioner, ångest och negativa känslor (Pavot & Diener, 1993). Heady och Wearing 

(1992) påstod att välmående delvis är beroende av genetik och detta stöds av Tellegen m.fl. 

(1988) som har menat på att välmående beror cirka 50 % på genetiken. Det har även 

framkommit att de flesta personer rapporterar ett högt välmående (Diener, Suh, Lucas & 

Smith 1999). 

 

2.2 Träning 

 
Träning i idrottssammanhang är en systematisk påverkan av systemet över tid med mål att 

förbättra de fysiska och psykiska förutsättningarna som spelar roll för prestationsförmågan 

(Beyer, Lund & Klinge 2008). För att det ska få kallas träning måste det ske en upprepning 

för att träning ska vara en systematisk påverkan av systemet och om det bara genomförs en 

enstaka gång är det bara en fysisk övning (Beyer m.fl. 2008). Detta är denna studies definition 

av vad som menas med träning. 

 

2.3 Konditionsträning 

 
Zacho (2008) beskriver konditionsträning som träning med stora muskelgrupper med en 

intensitet och duration som gör att andings- och bludcirkulationsfunktionen belastas hårt. 

Denna typ av träning leder över tid till att den maximala syreupptagningsförmågan förbättras. 

Detta beror på att hjärtats kontraktionskraft och slutdiastoliska volymen ökar samt att den 

muskulära ämnesomsättningsfunktionen förbättras. Den förbättrade funktionen i 

ämnesomsättningen i musklerna som används beror på ökad kapillärisering, 

mitokondrierinnehåll, ökad enzymaktivitet, insulinkänslighet och ökad aktivitet av bl.a. fett 

och sockertransporter i cellmembranen (Zacho, 2008). 
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2.4 Styrketräning 

 
Bojsen-Möller och Aagaard (2008) beskriver styrketräning som en högeffektiv rehabiliterings 

och motionsform för att förbättra allmän och specifik muskelfunktion. Styrketräning utförd på 

rätt sätt belastar rörelseapparatens strukturer periodiskt och leder till lokal anpassning i den 

kontraktila och kraftbärande vävnaden. Styrketräning leder också till förbättrad förmåga att 

aktivera och samordna muskler som gör att enkla och svåra rörelser kan utföras på ett bättre 

sätt. Styrketräning kan antingen riktas på speciella responsmekanismer som till exempel 

muskulär hypotrofi (ökning av muskelmassa) eller ökad aktivering av muskelnerver. 

Styrketräning kan genomföras med hjälp av redskap såsom fria vikter och 

styrketräningsmaskiner samt egen kroppsvikt. Anpassningarna av styrketräning kan delas in i 

3 olika grupper: muskulär, neural och strukturell (Bojsen-Möller & Aagaard, 2008). Den 

muskulära anpassningen innebär att mer kontraktilt protein byggs in i muskeln och att 

muskelns profil ändras samt att vinklarna som muskelfibrerna fäster på ökar. Den neurala 

anpassningen innefattar att förmågan att aktivera muskulaturen blir bättre efter styrketräning 

och att samarbetet mellan agonister, synergister och antagonister blir bättre. Den strukturella 

anpassningen är att benstomme, senor och ligament som ingår i de kraftbärande strukturerna i 

rörelseapparaten klarar ökade belastningar efter styrketräning (Bojsen-Möller & Aagaard, 

2008). 

 

2.5 Tidigare forskning 

 
Fox (1999) menar att det finns nog med bevis att fysisk aktivitet hjälper i behandling av 

depression och att det har en minskande effekt på ångest och i vissa fall höjer självförtroende. 

Han beskriver vidare att det finns goda bevis på att aerob samt styrketräning höjer humöret. 

Han slog fast att det finns goda bevis att träning kan främja mentalt välmående mestadels 

genom bättre humör och självinsikt. Enligt honom så har experiment studier visat att både 

styrketräning och aerob träning är effektiv i behandling av depression. Avslutningsvis menar 

han att det finns mycket forskning som visar ett samband mellan fysisk aktivitet  och 

subjektivt välmående (Fox, 1999). Överträning I någon form av träning är dock aldrig bra då 

detta kan leda till deprimerande humör, apati, lågt självförtroende, irritation, och 

koncentrationssvårigheter (Stone m.fl, 1991). 

 

Goldwater och Collis, 1985 visade hur ett konditionsträningsprogram kan öka psykiskt 

välmående och minska ångest. I en meta-analys studie visade det sig även att aerob träning 
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var associerat med positiv affekt och speciellt för dem som hade låg positiv affekt före 

intervention (Reed & Buck, 2009). Idrott utomhus i naturliga omgivningar har associerats 

med starkare känslor av vitalisering och positiva känslor, minskade spänningar, förvirring, 

ilska, depression och ge mer energi än samma aktivitet inomhus (Barton m.fl, 2011). Studien 

visade däremot att känsla av lugn kan minska av träning utomhus. Deltagare i denna studie sa 

sig känna starkare uppskattning och nöjdhet med att träna utomhus och var mer motiverade 

till att göra det igen än inomhus gruppen. Studien visade lovande effekter av höjning av 

välmående direkt efter träning i naturliga miljöer. 

 

 
Styrketräning har sagts kunna minska ångest och depression (Statens folkhälsoinstitut,  2008). 

I en experimentstudie med styrketräning så visade det sig att detta hade en god effekt för att 

förbättra humöret och minska förvirring, ilska och spänningar hos friska äldre personer. Dock 

sågs inga förbättringar på variabler som trötthet, depression och energi (Hunter, Mclafferty  jr 

& Wetzstein, 2004). I en annan experimentstudie där kontorsarbetare fick genomgå ett 15 

veckors långt lätt styrketräningsprogram så märktes en liten ökning i fysiskt välmående men 

inte på variablerna somatiska symptom, ångest, självförtroende, humör, stress eller nöjdhet 

med livet (Sjögren m.fl, 2006). Ett 8 veckors intensivt styrketräningsprogram har visats 

signifikativt minska upplevd stress jämfört med en aerobt tränande dansgrupp  (Bass, 

Dibresso, & Enochs, 2002). 

I ett experiment med manliga poliser som fick genomföra ett träningsprogram som antingen 

var aerobt eller anaerobt inriktat visade det sig att båda grupperna hade högre välmående och 

mindre stress än kontrollgruppen efter experimentet men att de som tränat aerobt fick bäst 

effekter (Carrol, Cochrane & Norris 1990). I en studie för att mäta långvariga effekter av 

träningsprogram som var antingen konditions, funktionellt eller styrkeinriktad för äldre 

personer visade det att alla grupper visade bättre förbättringar på välmående efter 4 månader 

(Halvari, Hopkins, Ommundsen & Solberg, 2014). Efter 12 månader hade dock bara 

konditionsgruppen små men däremot positiva effekter kvar men för den funktionella och 

styrkeinriktade grupperna hade träningsprogrammen varit trivialt eller till och med skadligt. 

Forskarna för denna studie kunde därför rekommendera konditionsträning för att höja 

välmående för äldre personer men de menar att det viktigaste för att få goda effekter på lång 

sikt av träning är beroende på vad personen är motiverad till för träning. En meta-analys 

studie som undersökte data från 36 studier kollade sambandet mellan fysisk aktivitet till 

välmående för friska äldre personer och kom fram till att aerob träning hade starkast samband 
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med välmående för dessa individer (Becker, Netz, Tenenbaum & Wu, 2005). Träning som 

förbättrade funktionalitet och styrka hade också positiv verkan på välmående i denna studie. 

Forskarna använde social-cognitive teorin för att förklara den fysiska aktivitetens påverkan på 

välmående. 

I en studie där data från alla svenska män födda 1950-1979 ingick så visade det sig att en god 

kondition vid 18 års ålder är associerat med goda kognitiva förmågor och det visade sig att 

även det fanns ett gott samband mellan god kondition vid 18 års ålder och senare framgång i 

livet när det kom till studier och socioekonomisk status (Åberg m.fl, 2009). Styrka vid 18 års 

ålder var inte associerat med samma saker i denna studie. 

Fox (1999) hävdar att det är tre mekanismer som diskuterats som gör att fysik aktivitet 

förbättrar välmående vilka är biomekaniska, fysiologiska och psykosociala. Han betonar att de 

sociala interaktionerna som träning kan ge genom att delta i sporter eller träningsgrupper kan 

ge socialt stöd och med det förbättra självförtroende och nöjdhet med livet. Downward och 

Rasciute (2011) fann också att den psykosociala hypotesen kan stämma då de i en studie fann 

att sportdeltagande kan förbättra välmående men mest om det leder till sociala interaktioner. I 

en tysk studie så visade det sig att deltagande i sport ha ett gott samband med välmående 

(Breuer, Hallman, Humphreys, Ruseski & Wicker 2014). 
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3. Metod 
 
Eftersom att syftet med denna studie var att jämföra välmående mellan olika träningsformer 

så valdes en kvantitativ inriktning. En kvantitativ metod är att föredra när variabler ska 

jämföras och mer ytlig information ska fås fram och när det gemensamma och genomsnittliga 

ska undersökas (Hassmen & Hassmen, 2014). I kvantitativa studier så används också ofta en 

enkät vilket denna studie också använde sig av (Hassmen & Hassmen, 2014) 

3.1 Urval 

 
Styrketräning och konditionsträning är två grundläggande träningsformer så därför valdes tre 

grupper i denna studie för att jämföra välmående emellan varandra (Beyer m.fl. 2008). De 

som endast styrketränar, de som endast konditionstränar och en grupp som tränade båda 

dessa. Totalt deltog 102 personer i denna studie varav 50 män och 52 kvinnor. Medelåldern 

var 33 år och den yngsta och äldsta som deltog var 15 respektive 62 år. Fördelningen mellan 

träningsformerna var 20 stycken som bara styrketränade, 21 stycken som bara tränade 

kondition och 61 st som tränade både styrka och kondition. 

3.2 Datainsamling 

 
Enkäten som användes ingick frågor om kön, ålder, om de idrottade i förening, hur många 

pass och träningstid med styrketräning respektive konditionsträning som de utförde under en 

normal vecka och hur ofta de tränade kondition och styrka tillsammans med en vän eller i 

grupp. I enkäten användes ”the satisfaction with life scale” för att mäta respondenternas 

välmående (Diener Griffin & Larsen, 1985). I den skalan så ska respondenten kryssa i en 

siffra från 1-7 hur väl de tycker att 5 påståenden stämmer överens på dem själva. 1 

representerar ”Stämmer inte alls” och 7 betyder ”Stämmer helt”. De 5 påståendena är ”Det 

mesta i mitt liv är nära mitt ideal”, ”Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta”, ”Jag är nöjd 

med mitt liv”, ”Så här långt har jag fått de saker som jag anser viktiga i livet” och ”Om jag 

kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra nästan någonting”. För att sedan få reda på 

välmående räknas ett medelvärde av svaren för de 5 påståendena ut. Detta medelvärde kan 

sättas in i 7 olika kategorier som lyder: “Extremely dissatisfied with your life”, “very 

dissatisfied with your life”, “slightly dissatisfied with your life”, “about neutral”, “somewhat 

satisfied with your life”, “very satisfied with your life” och “extremely satisfied with your 

life” (Deiner m.fl, 2002). 
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3.3 Tillvägagångssätt 

 
Två ägare av två olika gym och en ledare för en löpgrupp kontaktades för att höra om det gick 

bra om deras kunder och medlemmar fick tillfrågas om de ville delta i denna studie vilket gick 

bra i alla tre fallen. Fredag kväll och lördag eftermiddag stod jag i lobbyn i det ena gymmet 

och det andra gymmet besöktes måndag kväll för att samla in enkätsvar. På en tisdag kväll 

efter ett av löpgruppens träningspass som var vid ett springspår i ett skogsområde samlades de 

svaren in. Ett stort motionslopp en torsdag kväll besöktes också för att på plats kunna samla in 

respondenter. Alla som deltog i studien tillfrågades om de var intresserade av att delta och om 

de var det så gavs en kort information om studiens syfte och om att studien var anonym och 

kunde avbrytas när som helst utan förklaring. Enkäterna fylldes i på plats med mig närvarande 

i alla fallen. 

3.4 Databearbetning 

 
Data bearbetades med hjälp av SPSS där enkätsvaren matades in och medelvärden för 

välmående för de som endast tränade styrka respektive de som endast tränade kondition och 

gruppen som tränade båda formerna kunde räknas ut. Jämförelser i välmående mellan grupper 

som var högaktiva i de båda träningsformerna gjordes också. De som räknades som högaktiva 

var de som tränade mer än 1,5 timmar per vecka samt de med mer än 2 timmar i veckan i 

någon av disciplinerna. Medelvärden för välmående om man idrottade i förening och om man 

brukade träna styrka eller kondition med vän/grupp räknades också ut och jämfördes 

sinsemellan. Avslutningsvis så räknades korrelationen mellan alla deltagarnas välmående och 

träningstid/vecka i styrka och kondition ut. Korrelationerna utfördes för att kunna se vad 

träningstid/vecka hade för betydelse på välmående för de båda träningsformerna. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 
Positivt för reliabilitet och validitet i denna studie var att ”the satisfaction with life scale” 

användes för att mäta välmående då den visats ha hög korrelation med andra mätningar av 

välmående även för skilda personligheter (Diener m.fl, 1985). Den gör även en bra 

uppskattning när det finns olika åldrar i undersökningsgruppen (Diener m.fl, 1985). För att 

reliabiliteten och validiteten ska bli bra så ska datainsamlingen ske under så liknande former 

som möjligt (Hassmen & Hassmen, 2014). I vissa avseenden så gjordes inte detta vilket har 

försämrat reliabiliteten och validiteten. Ett par exempel på detta är att 7 st som skulle springa 

motionsloppet fyllde i enkäten före de sprang loppet och alla andra i studien fyllde i den  efter 
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att de sprungit loppet eller var färdig med sin träning på gym eller i löpgrupp. Negativt var 

också att ett av gymmen besöktes på fredag kväll och lördag eftermiddag och det andra 

gymmet och löpgruppen besöktes på måndag respektive tisdag kväll. Att detta är negativt 

beror givetvis på att det kan vara så att flera personer känner att de mår bättre på helgen än 

vad de gör i början av arbetsveckan för de som har ett måndag-fredag jobb. Eftersom att det 

informerades om att studien handlade om träning och välmående så kan också respondenterna 

svarat vad de tycker är socialt önskvärt och kan därmed ha fyllt i högre än vad som är sant på 

träning och välmående frågorna (Hassmen & Hassmen, 2014). 

3.6 Etiskt förhållningssätt 

 
Forskaretik enligt Hassmen & Hassmen (2014) har följts vilket innefattar att information om 

studiens syfte har getts till respondenterna samt att det förklarades att det var helt frivilligt och 

anonymt att delta och att det var helt okej att avbryta studien när som helst utan förklaring. 

Forskaretik följdes också eftersom att de ifyllda enkäterna inte har inspekterats av någon 

obehörig. Det talades också om för respondenterna cirka hur lång tid det tar att fylla i enkäten 

före de valde att delta. Ett etiskt förhållningsätt kan också sägas ha beaktats när födelseår 

istället för ålder tillfrågades i enkäten då detta kan vara en känslig fråga för vissa personer 

(Trost, 2012). 
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4. Resultat 
 
När medelvärde för välmående och träningstid under en normal vecka undersöktes visades det 

att alla grupperna hade högt välmående men att styrketräningsgruppen hade aningen högre än 

de båda andra grupperna. Det visades också att styrketräningsgruppen hade ett mycket högre 

medelvärde för träningstid än konditionsgruppen och lite mer än den gruppen som tränade 

båda sakerna. 

 

 

 

Figur 1. Undersökningsgruppens (N=102) medelvärde på välmående fördelat på olika 

träningsformer. 

Som figur 1 visar så är det endast mycket små skillnader i välmående mellan grupperna men 

de som tränade styrka hade bäst välmående 

Figur 1 Jämförelser välmående mellan grupperna 
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Figur 2 Undersökningsgruppens (N=102) medelvärde för träningstid under en normalvecka 

för de olika grupperna 

Som figur 2 visar så tränar de med styrketräning mycket mer än konditionsgruppen och lite 

mer än de som tränar både och. 

När de två grupperna som var högaktiva i konditionsträning respektive styrketräning 

jämfördes så hade konditionsgrupperna aningen högre välmående än styrketräningsgrupperna. 

Välmåendet ökade från de med mer än 1,5 timmar till de med mer än 2 timmar med 

konditionsträning i veckan medans det för samma grupper med styrketräning sågs en mycket 

liten sänkning i välmående. 

Figur 2 timmar Träningstid/vecka 
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Figur 4 Välmående för de som är högaktiva i kondition och styrka 

 
Som figur 4 visar så hade högaktiva i konditionsträningsgruppen lite bättre välmående än de 

med styrketräning och konditionsgruppens. Välmående ökade även lite från den ena till den 

andra gruppen medans styrketräningen fick en liten minskning. 

Korrelationen för välmående och träningstid med kondition visade att de med under  3 

timmars konditionsträning i veckan hade medelvärde i välmående allt från ca 2.5 till 7 och att 

alla som tränade över 3 timmar kondition i veckan hade 4 eller högre resultat för välmående. 

Korrelationen mellan välmående och tid med styrketräning var svagare än den för 

konditionsträning då det fanns de med runt 3 eller lägre i välmående för de med allt från 1-15 

styrketränings timmar under en normal vecka. 

Resultaten visar att de som idrottar i en förening hade aningen högre välmående än de som 

endast tränar styrketräning och/eller kondition dock verkar det vara väldigt små skillnader. 

Resultaten visar också att de som aldrig tränar med vän eller i grupp hade lägst välmående 

och att de som alltid gjorde det hade högst. 

Figur 4 Välmående högaktiva Kondition och styrka 
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Figur 5 Välmående idrottande i förening eller ej 
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Figur 5 Undersökningsgruppens (N=102) välmående för de som idrottar i förening respektive 

de som inte gör det. 

Figur 5 visar att de som idrottade i förening hade högre välmående än de som inte gjorde det 

 

 

 
Figur 6 Välmående för resultaten om hur ofta man tränar med vän eller i grupp (N=102) 

 
Som figur 6 visar så hade de som alltid tränade med vän eller i grupp högst välmående och de 

som aldrig gjorde det lägst 

Figur 6 välmående träning med vän/grupp 
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Alla grupperna som undersöktes i denna studie hade ett medelvärde på välmående enligt Ed 

Dieners skala som hamnade i kategorin ”somewhat satisfied with your life” förutom de som 

konditionstränade mer än 2 timmar/vecka, idrottade i förening och de som sa att de alltid 

tränade styrka eller kondition med vän eller i grupp. De hamnade i kategorin ”very satisfied 

with your life” vilket är ett tecken på att de har ett högt välmående (Deiner m.fl, 2002). 
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5. Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan välmående för olika grupper 

med olika träningsvanor. Speciellt då hos de som tränar styrketräning, konditionsträning och 

båda dessa former. Några problem har däremot stötts på under vägen. Det kan vara svårt att 

ibland bestämma i vilket av dessa områden som en viss träningsform bör räknas som. Viss typ 

av styrketränings skulle ju kanske kunna räknas som konditionsträning om det görs med stora 

muskelgrupper och med liten belastning (Zacho, 2008). Konditionsträning kan ju också öka 

styrkan om den redan från början är mycket låg (Zacho, 2008). Sen kan det också tänkas att 

viss träning ökar både konditionen och styrkan och då kanske respondenterna som svarat inte 

veta vad de skulle svara på enkäten. Detta kan ha skadat reliabiliteten och validiteten. För att 

komma undan detta problem kunde personerna själva ha fått skriva i vilken aktivitet de 

tränade så kunde dessa sedan läggas in i den grupp som passade bäst. 

Studien visade inga stora skillnader i välmående mellan någon av alla grupper som 

undersöktes. Det är i linje med tidigare forskning som har visat att välmående till stor del är 

genetiskt betingat och att de flesta personer rapporterar ett bra välmående (Heady & Wearing, 

1992; Diener m.fl, 1999). Resultaten tyder också på att det är sant att för att ett 

träningsprogram ska öka välmående på lång sikt så ska man vara motiverad till det som ska 

tränas och därför kanske det inte spelar så stor roll vilken träning som utförs bara motivation 

till just den formen som ska tränas finns (Halvari m.fl, 2014). 

I fråga om hur det i denna studie såg ut gällande välmående för grupper med olika 

träningsformer så kan inga stora skillnader utläsas mellan att bara träna kondition, styrka eller 

för de som tränar båda två. Alla grupperna fick ett bra medelvärde på välmående men däremot 

så kan det diskuteras hur det hade sett ut om träningstiden varit mer jämlik då 

styrketräningsgruppen träningstid var ca 6 timmar mer än konditionsgruppen och 2 timmar 

mer än den gruppen som tränade båda. Det kan spekuleras om konditionsgruppen  och 

gruppen som tränade båda formerna hade haft bättre välmående om de tränat mer. Men det 

kan också vara så att styrketränarna hade haft ännu högre välmående om de hade haft lite 

mindre träningstid, då överdriven träning kan leda till överträning som kan orsaka 

deprimerande humör, lågt självförtroende, irritation m.m (Stone m.fl, 1991). 

När alla de som var högaktiva i styrketräning och/eller kondition jämfördes så visade det sig 

att de som konditionstränade hade lite högre välmående och hamnade i kategorin ”very 

satisfied with your life”, vilket enligt Deiner m.fl, (2002) är ett tecken på att de har ett mycket 



20  

högt välmående. Det är fortfarande små skillnader i mellan grupperna. Det kan bero på att de 

med en god kondition har kopplats till att ha bättre framgångar i studier och arbetslivet vilket 

man inte sett samma samband för när det kommer till de som styrketränar (Åberg m.fl, 2009). 

Det kan också vara så att de som tränar mer kondition tränar oftare utomhus vilket har setts ge 

starkare vitalisering och positiva känslor och minska spänningar, förvirring, ilska, depression 

och ge mer energi än träning inomhus (Barton m.fl, 2011). I vissa experiment har aerob 

träning haft ett litet starkare samband med ökat välmående än styrketräning och detta kan vara 

ett tecken på att konditionsträning ökar välmående lite mer än styrketräning (Carrol m.fl, 1990 

Becker m.fl, 2005; Halvari m.fl, 2014). Det kan vara därför som att de som är högaktiva i 

konditionsträning har högre välmående i denna undersökning än de som styrketränar. Det är 

dock så få som deltagit i denna studie och det är så små skillnader mellan grupperna så detta 

är bara spekulationer och resultaten kunde säkerligen sett mycket annorlunda ut om andra och 

fler personer deltagit. 

Resultatet på frågorna om respondenterna idrottar i förening och hur ofta de tränar 

styrketräning och kondition med vän eller i grupp tyder på att antagandena om att idrott ökar 

välmående mest om det leder till sociala interaktioner stämmer (Downward  & Rasciute, 

2011). Detta eftersom de som idrottade i förening hade högre välmående än de som inte 

gjorde det. Tecken på detta är också att de som alltid tränade med vän eller i grupp hade ett 

mycket högt medelvärde på välmående och de som aldrig tränade tillsammans med vän eller 

grupp hade lägst i denna studie. Att de som aldrig tränade med någon vän eller i grupp hade 

lägre välmående kan också bero på att de kanske har ett litet socialt kontaktnät så de inte har 

någon att träna med. Detta skulle kunna påverka välmående negativt och det omvända skulle 

då kunna gälla för de som ibland eller alltid tränar med vän eller i grupp. 

Slutsatsen av studien är att det inte verkar vara så stor skillnad på välmående mellan att träna 

bara kondition, styrka eller båda två. Beroende på vad individen har för mål med sin träning, 

då styrketräning och konditionsträning leder till olika fysiska anpassningar, så bör man träna 

det man är motiverad för (Zacho, 2008; Bojsen-Möller & Aagaard, 2008). Men om målet 

endast är att ha ett högt välmående och endast lite tid vill eller kan disponeras åt träning så 

kan konditionsträning vara att rekommendera då det har visats i denna studie att grupper som 

gör det har ungefär lika högt eller lite bättre välmående än de som styrketränar även fast de 

ägnar mindre tid åt träning. Vidare så kan det vara en god idé att träna med en vän eller i 

grupp eller att idrotta i en förening då också detta är associerat med ett högre välmående än 

för dem som inte gör det. 
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Det vore intressant att undersöka en större grupp för att de som resultaten från denna 

undersökning stämmer. Det vore även intressant att se vad olika mål med motionsträning har 

för samband med välmående. 
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Kön     

Födelseår    

 
 

Hur många träningspass har du haft under den senaste veckan   
 

 

Skriv din träningstid den senaste veckan   
 

 

Nedan så kommer det ett antal frågor om dina träningsvanor. Markera det alternativ som stämmer bäst 

in på dig 

 

 
Utövar du någon annan idrott i förening förutom den träning som enbart är konditions eller 

styrkeinriktad? 

Ja Nej 

 

 
Hur många pass styrketränar du under en normal vecka?   

 

 

Hur mycket träningstid med styrketräning har du under en normal vecka?_   
 

 

Hur många pass konditionstränar du under en normal vecka?   
 

 

Hur mycket träningstid med kondition har du under en normal vecka?   
 

 

Hur ofta tränar du styrka eller kondition tillsammans med en vän eller i en grupp? 

 

 
Aldrig Nästan aldrig Ungefär hälften av passen De flesta passen Alltid 
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Nedan finns fem påståenden du kan hålla med om eller inte hålla med om. För varje påstående 

markerar du till vilken grad du håller med om det genom att markera in numret som bäst stämmer 

överens med vad du tycker. 
 

  Stämmer 

inte alls 

     Stämmer 

helt 

1. Det mesta i mitt liv är nära mitt 

ideal. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Förutsättningarna för mitt liv är 

utmärkta. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Jag är nöjd med mitt liv. 1 2 3 4 6 6 7 

4. Så här långt har jag fått de saker 

jag anser viktiga i livet. 

1 2 3 4 6 6 7 

5. Om jag kunde leva om mitt liv, 

skulle jag inte ändra nästan 

någonting. 

1 2 3 4 5 6 7 

 


