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Förord 
 
Träning och hälsa är ett ämne som vi båda brinner för och det är en stor del av vår vardag. 
Båda tränar regelbundet och gör aktiva val för att på andra sätt främja hälsan. När vi började 
studera på universitetsnivå för 2,5 år sedan började vi notera ett samband mellan träning och 
vår sinnesstämning. Vi kände oss gladare och piggare och det fick oss att fundera, påverkar 
det vår studiemotivation och vår insats i studierna? Ligger något beteende till grund för de 
andra? Vilket beteende kommer först? Dessa funderingar är vad som har lett oss fram till vårt 
examensarbete. 

Ett stor tack till de fantastiska personerna som vi fick träffa och som ställde upp på intervjuer, 
utan er hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Anna-
Karin Lindqvist som har gett oss stöd under studien vilket vi är glada för. Vi har uppskattat 
dina konstruktiva kommentarer, idéer och den inspiration som du har gett. Det har varit 
värdefullt för oss. 
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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att undersöka hur studenter på universitetet upplevde sambandet 
mellan regelbunden fysisk träning, sinnesstämning och studiemotivation. En kvalitativ metod 
som bestod av individuella intervjuer genomfördes för att samla in data. Sju fysiskt aktiva 
deltagare fick svara på hälsopromotiva frågor från en intervjuguide. Datan analyserades sedan 
med en kvalitativ innehållsanalys, där fyra kategorier kunde utskiljas; en hälsosam balans i 
livet, tron till den egna förmågan, effekter av träning och ett avbrott i studierna. Resultatet 
visade på att deltagarna upplevde ett tydligt samband mellan fysisk träning, studiemotivation 
och sinnesstämning, som de förklarade som en cirkel där alla delar påverkade varandra 
positivt. Träningen kunde påverka sinnesstämningen som i sin tur ökade studiemotivationen 
och när deltagarna kände sig tillfreds i sig själv av att ha presterat i sina studier blev de också 
motiverad att träna igen. Det visade sig för deltagarna i studien att  möjligheten till ett fysiskt 
avbrott i studierna var nödvändigt för att leva ett balanserat och hälsosamt liv.  

Nyckelord: Studenter, sinnesstämning, fysisk träning, studiemotivation, upplevt samband, 
balans 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate how students at the University experienced the 
relationship between regular physical exercise, mental mood and motivation to study. A 
qualitative method which consisted of individual interviews were conducted to gather the 
data. Seven physically active participants were asked to answer questions from an health 
promoting interview guide. The data were then analyzed with a qualitative content analysis, 
where four categories could be distinguished; a healthy balance in life, belief in their own 
ability, effects of exercise and a break in their studies. The results showed that participants 
experienced a clear link between physical exercise, motivation to study and mental mood, 
which they explained as a circle where all parts interacted positively. Exercise could affect the 
mood which in turn increased their motivation to study and when the participants felt satisfied 
with themselves for having performed in their studies, they were also motivated to exercise 
again. It turned out for the participants in the study that the possibility of a break with 
physical exercise in their studies were necessary to live a balanced and healthy life. 

Key words: students, mental mood, physical exercise, motivation to study, experienced 
relationship, balance 
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Introduktion 

Hälsa  

World Health Organization (WHO, 2015) har definierat hälsa som ett jämviktstillstånd av 
fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt välmående och inte enbart frånvaro av sjukdom. 
Turcotte, Carrier, Desrosier och Levasseur (2015) talar om prevention och promotion i arbete 
med hälsa där prevention syftar till att minska riskfaktorer samt förebygga befintlig och 
etablerad sjukdom. Författarna nämner vidare att hälsopromotion innebär att man undersöker 
vilka faktorer och omständigheter som bidrar till ökad hälsa (ibid.). Antonovsky (2005) 
benämnde detta som salutogenes. Salutogenes bygger på kunskap om hälsa och friskfaktorer, 
man ser människan och hennes sammanhang och använder sig av ett hälsofrämjande 
arbetssätt. Antonovsky (2005) myntade även ett annat viktigt begrepp inom hälsopromotion, 
nämligen känsla av sammanhang, något som han förkortade KASAM (ibid.). Känsla av 
sammanhang innebär att en individ aldrig är antingen helt frisk eller helt sjuk, utan att hon 
hela tiden rör sig mellan de två polerna. Graden av KASAM ligger till grund för vart vi 
befinner oss mellan dessa poler. Upplevelsen av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
är vad som påverkar en individs KASAM, och Antonovsky hävdar att meningsfullhet är den 
viktigaste. Om människan upplever stark meningsfullhet och motivation kommer hon skaffa 
sig resurser och den kunskap som krävs för att lösa sin uppgift (ibid.). En viktig grundsten i 
hälsopromotion är just motivation, därför kommer detta begrepp utvecklas vidare i följande 
stycke. 

Motivation och self-efficacy 

Fisher och Kridli (2014) menar att motivation är en fastställd nyckelfaktor i utövandet av 
hälsofrämjande aktiviteter och nivån av motivation avgör hur lyckad de aktiviteterna blir. 
Författarna talar även om motivation som ett komplext begrepp som innefattar övertygelser, 
väderingar och attityder kring det önskade resultatet av den genomförda aktiviteten (ibid.). 
Motivation uppfattas och värderas av forskare såväl som praktiker som en av de mest 
kraftfulla element som driver människor att agera (Dunsmore & Goodson, 2006). En möjlig 
definition av begreppet motivation är att se motivation som allt som driver, inriktar och 
upprätthåller beteenden (ibid.). Gard (2002) beskriver hur motivation kan delas in i exogena 
och endogena motivationsteorier. Exogena teorier fokuserar på faktorer som påverkar 
motivationen genom externa variabler som belöningar, behov och sociala faktorer, medan 
endogena teorier påverkar motivationen på en psykologisk nivå genom förväntningar och 
attityder (ibid.). En viktig faktor för hög motivation är self-efficacy, som innebär hur man som 
person tror sig kunna klara av en specifik situation (Bandura, 1997) Self-efficacy är en viktig 
faktor i en hälsofrämjande livsstil (Fisher & Kridli, 2014). Personer med en hög self-efficacy 
anstränger sig mer vid en specifik uppgift, sätter upp högre mål för sig själva och anstränger 
sig hårdare för att få mål och uppgifter gjorda (Beattie, Hardy & Woodman, 2015). Det visade 
sig också att personer med högt uppsatta mål kombinerat med en hög self-efficacy hade större 
benägenhet att lyckas än personer med lägre uppsatta mål och en låg self-efficacy (ibid.).  

Personer med hög self-efficacy är mer benägna att ha höga ambitioner samt ta sig an och möta 
svåra utmaningar (Bandura, 1997). De styr sina handlingar genom att visualisera 
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framgångsrika resultat i stället för att älta personliga brister eller hur saker kan gå fel (ibid.). 
Det finns olika källor till att en individs self-efficacy stärks, där mastery experience är den 
mest betydelsefulla källan till hur en hög self-efficacy skapas. Mastery experience går ut på 
att den är baserad på upplevelser som är direkta och personliga för individen, den är dessutom 
direkt kopplad till individens egna ansträngning och förmåga (Muretta, 2004). Detta ger sig 
uttryck i att individer genom tidigare positiva erfarenheter vet att de har vad som krävs för att 
lyckas och kan då lättare hantera motgångar (ibid.).  Shin, Kang, Park och Heitkemper (2009) 
har undersökt effekten av fysisk träning på hälsan, depression och self-efficacy, och i 
resultatet framgick det att self-efficacy stärks av fysisk träning.  

Fysisk träning 

Fysisk aktivitet har definierats som “kroppsrörelser producerade av skelettmuskulaturen som 
resulterar  i energiförbrukning” (Kader & Naim-Shuchana, 2014). Fysisk träning är den del av 
fysisk aktivitet som är planerad, strukturerad, upprepande och målmedveten i den meningen 
att förbättra eller att bibehålla sin fysiska status (ibid.). 

All sorts träning måste genomföras regelbundet för att ha bra effekt (Thomeé, Augustsson, 
Wernbom,  Augustsson, & Karlsson, 2008). WHO (2015) rekommenderar fysisk aktivitet på 
150 minuter per vecka med medel intensitet eller 75 minuter per vecka med hög intensitet för 
vuxna mellan 18 och 64 år. Denna rekommendation säkerställer de positiva effekter som 
fysisk aktivitet framkallar (ibid.). Fysisk aktivitet leder även till psykologiska fördelar såsom 
positiva känslor av välmående, känsla av prestation och förbättringar i allmänt psykiskt 
välbefinnande (Tyson, Wilson, Crone, Brailsford & Laws, 2010). Det psykiska känslotillstånd 
en människa befinner sig under en angiven tidsperiod  definieras som sinnesstämning 
(Svenska Akademiens Ordbok, 2016).  Korta perioder av måttlig fysisk aktivitet har en positiv 
inverkan på självförtroendet och sinnesstämning (Wood, Angus, Pretty, Sandercock, & 
Barton, 2013). Folkhälsorekommendationerna för fysisk aktivitet har visat sig vara ett 
effektivt sätt att bota mild till måttlig grad av depression (ibid.)  Strasser och Fuchs (2015) 
menar att regelbunden träning inte bara dämpar depression och ångest utan det främjar även 
sinnesstämningen och ökar produktionen av hormoner (bl a. endorfiner och dopamin) som 
bidrar till glädje och välbefinnande. Genom ny forskning har det visat sig att även irisin, ett 
relativt nyligen upptäckt hormon, utsöndras vid fysisk aktivitet och detta hormon kan bidra till 
en ökad energi och fokus (Boström et al., 2012). Strasser och Fuchs (2015) menar att 
regelbunden träning kan vara bra för vårt stressystem, och att fysiskt aktiva personer kan 
lättare reagera på och hantera stressade situationer. Dessa effekter kan verka positivt för 
studenter som ofta upplever stress i samband med sina studier och detta bekräftas av Kwon, 
Oh och Yang (2016) som menar att regelbunden träning för studenter kan fungera som 
effektiv stresshantering och bidra till att främja den upplevda hälsan. Felver, Butzer, Olson, 
Smith och Khalsa (2015) har undersökt effekten av yoga på studenter i high school. 
Författarna upptäckte att yoga hade en positiv effekt på studenternas sinnesstämning - de 
upplevde bl.a. mindre ilska, depression och mindre trötthet. 

Howie, Newman-Norlund och Pate (2014) undersökte upplevelsen av korta pauser för fysisk 
aktivitet under lektionerna i en skola, studenterna i studien upplevde sig vara mer fokuserad 
och vaken efter dem hade utfört aktiviteten. 18 studenter ansåg att träningen gjorde att de 
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presterade bättre på prov då de kände att de kunde tänka klarare (ibid.). I resultatet av en 
studie gjord på 2,550,144 studenter i varierande skolåldrar såg forskarna att studenter i bättre 
fysisk form (gällande BMI och syreupptagningsförmåga) presterade bättre i akademiska tester 
än de studenter som inte var i lika bra form (Janak, Gabriel, Oluyomi, Peréz, Kohl & Kelder, 
2014). Keating, Castelli och Ayers (2013) har sett att regelbunden styrketräning även visat sig 
vara förknippat med bättre prestation i akademiska sammanhang. De studenter som mer 
frekvent deltar i styrketräning visade sig ha ett signifikant högre medelbetyg (ibid.). Hogan, 
Mata och Carstensen (2013) menar att fysisk träning har en påverkan på den kognitiva 
prestationen oavsett ålder. Chang, Chu, Wang, Wang, Song,Tsai och Etnier (2015) har sett att 
träning på måttlig intensitet i 20 minuter resulterade i betydligt bättre kognitiv förmåga, och 
det tog sig uttryck i bl.a. kortare svarstid och fler korrekta svar i tester. Esteban-Cornejoe, 
Tejero-Gonzalez, Sallis, och Veiga (2015) genomförde en artikelgranskning på totalt 20 
artiklar och där elva artiklar indikerade att det fanns ett positivt samband mellan akademiska 
prestationer och fysisk aktivitet, och fem artiklar påvisade ett positivt samband mellan 
kognitiv förmåga och fysisk aktivitet. 

Rationale 

Det finns starka belägg för att fysisk träning kan leda till en positiv påverkan på 
sinnesstämningen och studenters prestation i akademiska sammanhang. Men det behövs 
ytterligare kunskap när det gäller sambandet mellan fysisk träning, sinnesstämning och 
studiemotivation hos studenter. Särskilt intressant är att undersöka studenternas egna 
upplevelser av sambandet mellan dessa begrepp. Genom att undersöka hur dessa olika 
begrepp påverkar varandra och vad de har för roll i en god hälsa, kan det leda till ökad 
kunskap om möjliga hälsofrämjande insatser för hälsan hos elever i alla åldrar.  

Eftersom att fysisk träning kan stärka self-efficacy borde detta kunna leda till att studenter 
som tränar regelbundet får ökad tilltro i sin studieinsats. Detta skulle kunna detta leda till 
bättre studieresultat som i sin tur skulle leda till en mer positiv sinnesstämning och ökad 
studiemotivation. Men är det rätt ordning? Förutsatt att dessa olika faktorer påverkar 
varandra, hur ser sekvensen ut? 

Författarna är hoppfulla om att ny kunskap inom detta område kan användas av 
hälsovägledare och andra professioner som arbetar hälsofrämjande och därmed öka 
förutsättningen för framgångsrikt hälsofrämjande arbete i skolan. 
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka studenters upplevelse av sambandet mellan regelbunden  
fysisk träning, sinnesstämning och studiemotivation. 
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Metod 
I kvalitativ forskning ses kunskap som en färskvara som hela tiden omvandlas och förnyas 
(Hansson, 2004). Den kvalitativa insamlingsmetoden som studien använde var individuella 
intervjuer, med en intervjuguide baserad på hälsopromotiva frågeställningar. Intervjuerna 
spelades in och resultaten transkriberades och analyserades med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys. Att transkribera den insamlade datan är ett första steg i att analysera 
innehållet (Bailey, 2008). Syftet med att genomföra intervjuer och ställa frågor till 
undersökningspersonen är att få kunskap om dennes värld (Olsson & Sörensen, 2011) och 
detta var anledningen till att denna studie bestod av intervjuer. I enskilda intervjuer ges 
intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun med den 
individuella deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Intervjuer används ofta för att förstå upplevelsen av personliga och känsliga ämnen och för att 
ta fram större förståelse kring faktorer som kan utveckla det hälsofrämjande arbetet (Tong, 
Sainsbury & Craig, 2007). Intervjuguiden utformades med hälsa som mittpunkt där frågorna 
var kopplat till det hälsopromotiva synsättet. Frågeguiden innefattade frågor om studierna, 
sinnesstämning, fysisk träning och motivation, som slutligen kopplades ihop för att ta reda på 
hur de påverkar varandra. Öppna frågor var ett stort inslag i intervjuguiden, eftersom att 
öppna frågor inbjuder informanten att reflektera och utveckla sina svar (Miller & Rollnick, 
2013).  

Urval  

Studien använde sig av ett ändamålsenligt urval. Deltagarna kontaktades i första hand 
personligen på ett gym med studenter som målgrupp, där de tillfrågades om de önskade delta 
 i studien. Av de första åtta deltagarna som kontaktades var det fyra deltagare som fullföljde 
sitt deltagande. Bortfallen bland dessa åtta berodde främst på tidsbrist kopplat till studierna. 
Därför kontaktades ytterligare tre deltagare med hjälp av snöbollsmetoden, som innebar att 
forskarna i studien bad de involverade deltagarna berätta för sina vänner och bekanta om 
studien (Emerson, 2015). Detta resulterade i att studien bestod av sju deltagare som 
regelbundet tränade på gym under minst 150 minuter i veckan samtidigt som de studerade på 
universitetsnivå på heltid (100%). Samtliga deltagare tog del av ett följebrev (Se bilaga 2) 
med information om studien och gav sitt informerade samtycke. Författarna hade ingen 
tidigare relation till deltagarna. 

Datainsamling 

Datainsamlingen bestod av individuella intervjuer där deltagarna fick svara på frågor från en 
förberedd intervjuguide med hälsopromotiv ansats (Bilaga 1). Båda författarna närvarade vid 
intervjuerna. En av författarna ledde samtalet i intervjun medan den andre förde anteckningar 
om  tolkningar och viktiga utlåtanden från deltagarna. Tiden för intervjuerna varierande 
mellan 15-35 minuter. Under intervjuerna placerades bilder framför deltagarna för att 
demonstrera och tydliggöra de olika samtalsämnena; “träning”, “studiemotivation” och 
“sinnesstämning” (Bilaga 3). Att visualisera, med hjälp av ritningar och bilder, används i 
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kvalitativa intervjuer som projektiv teknik för att framkalla kommentarer från deltagarna 
(Comi, Bischof, & Eppler, 2014).  Bilderna fick deltagarna använda sig av för att beskriva det 
upplevda sambandet mellan träningen, studierna och sinnesstämningen. Datainsamlingen 
skedde i ett neutralt rum på universitetsområdet där deltagarna studerade. 

Etik  

Personuppgiftslagen menar att en personuppgift är sådan information som kan identifieras till 
en levande människa, direkt eller indirekt (Trost, 2007). Detta innebär att alla slags 
kopplingar mellan ett dokument (bandinspelningar, enkätformulär o. dyl.) och en given 
person ska behandlas med försiktighet (ibid.). Detta har studien strävat efter att uppnå genom 
att deltagarna avidentifierats under analysprocessen av det inspelade materialet.  

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2013) forskningsetiska principer och de fyra 
huvudkrav som ställs på all humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 
Informationskravet går ut på att forskaren är skyldig att informera deltagarna om studiens 
syfte, under vilka villkor som deltagandet sker samt att deltagande alltid är frivilligt och kan 
avbrytas när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att deltagaren måste ge 
sitt samtycke innan studien kan påbörjas (ibid.). Efter att ha tagit del av ett följebrev fick 
studiens deltagare ge sitt informerade samtycke genom att skriva under brevet som 
sammanfattade all nödvändig information om studien. Informationen var överensstämmande 
med Kvale och Brinkmann (2014) gällande studiens syfte och upplägg samt vilka risker och 
fördelar som kan uppstå i samband med deltagande i studien. I följebrevet framkom det också 
tydligt att det är frivilligt att delta och att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när 
som helst under studien utan att uppge orsak. Autonomiprincipen innebär att forskaren tar stor 
hänsyn till informantens rätt till självbestämmande och integritet (Olsson & Sörensen, 2011). 
Utöver detta respekteras deltagarens förmåga att själv ta ställning till informationen som ges 
och hur individen väljer att agera. I praktiken innebär detta att all information som ges kring 
studien ska vara lättförståelig och heltäckande (ibid.).  

För att säkerställa ett etiskt förhållningssätt använde sig studien av konfidentialitetskravet 
enligt Vetenskapsrådets (2013) hänvisningar, d.v.s. att endast forskningsgruppen och 
handledaren har haft tillgång till intervjumaterialet och att tystnadsplikt råder för samtliga. 
Konfidentialitetskravet innebär även att all data har avidentifierats och att studien har 
presenterats på ett sådant sätt att att inga personer eller situationer kan kännas igen av 
utomstående. Den insamlade datan har endast använts till forskningsändamål, vilket 
överensstämmer med nyttjandekravet (ibid.). Deltagarna informerades även om 
forskargruppens rätt att publicera hela eller delar av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014) 
och upplystes om att den färdiga studien kommer publiceras på Luleå Tekniska Universitets 
hemsida. 

Dataanalys   
En kvalitativ innehållsanalys kan ha två olika ansatser - manifest och latent (Olsson & 
Sörensen, 2011). Denna studie använde sig av en manifest innehållsanalys som arbetar 
textnära, beskriver de synliga och uppenbara komponenterna till skillnad från den latenta 
ansatsen som arbetar med vad textmaterialet handlar om, där forskaren gör en tolkning av det 
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som ligger bakom orden (ibid.). Analys innebär upplösning i beståndsdelar, i motsats till 
syntes som innebär sammansmältning till en helhet, och båda dessa begrepp ingår i metoder 
för att bearbeta kunskap (Olsson & Sörensen, 2011). Analysen för inte med sig någon direkt 
ny kunskap, men syntesen kan ge ny förståelse och kunskap genom de nya helheter som den 
visar på (ibid.). Båda författarna deltog i analysprocessen av datan.  

Rådatan i studien analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys i fem steg 
(Bengtsson, 2016): 

1. Materialet lästes flera gånger för att få en känsla för helheten. 
2. Meningsbärande enheter plockades ut. 
3. Texten kodades och sorterades i preliminära kategorier. Här eftersträvades att vara så 

textnära som möjligt. 
4. Författarna gick mellan de preliminära kategorierna, koderna och originaltexten för att 

identifiera de slutgiltiga kategorierna. 
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Resultat 
Under analysprocessen av den insamlade datan framkom ett flertal viktiga meningsbärande 
enheter som ledde fram till fyra tydliga kategorier, en hälsosam balans i livet, tron till den 
egna förmågan, effekter av träningen och ett avbrott i studierna (Se tabell 1). Dessa kategorier 
har för avsikt att förklara det upplevda sambandet mellan regelbunden fysisk träning, 
sinnesstämning och studier enligt studiens deltagare. Nedan förklaras samtliga kategorier mer 
ingående. 

 

En hälsosam balans i livet 
Denna huvudkategori formades efter att samtliga deltagare genomgående uttryckt vikten av 
att ha en omväxlande och varierande vardag som var stimulerande och inte enformig. 
Studiens deltagare beskrev att det var viktigt för dem att ha balans mellan nyckelfaktorer i 
deras liv och en deltagare talade om hur allt hänger ihop, bra sömn, träning, kost och att ha 
bra vänner. Deltagarna förklarade att det var viktigt för dem att ha tid för alla dessa delar, men 
främst träning och studier för att må bra både fysiskt och psykiskt. Deltagarna talade mycket 
om en balans mellan med- och motgångar, att de ständigt får möta nya utmaningar för att 
fortsätta utvecklas, samtidigt som de kan motiveras av framgångsrika resultat i utmaningarna.  

“Det är väldigt många olika grejer.. Som ska funka för att jag ska må bra”  
- Deltagare 4. 

Tron till den egna förmågan 

Denna kategori utformades efter att deltagarna beskrev positiva effekter de fått av sin träning 
då de nämnde bland annat högre självkänsla och bättre självförtroende. De upplevde att de 
fick en starkare självkänsla och självbild när de kunde se resultat i sin träning. Deltagarna 
upplevde även att de på grund av det stärkta självförtroendet kunde ta sig an andra saker i 
livet också.  

“Ja. Jag är stark. På många plan.”  
- Deltagare 4  

De upplevde även att träningen var motivationshöjande, de beskrev att genom att klara ett 
visst hinder exempelvis i sin träning kände de sig starkare, fick ett bättre självförtroende och 
en generellt högre motivation som sedan kunde ta sig uttryck bland annat när de studerade. 
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Deltagarna upplevde att de har vuxit som människa och därmed lärt sig att prioritera 
annorlunda samt sätta mer realistiska krav på sig själva. De realistiska kraven visade sig 
stärkande för självförtroendet när deltagarna kunde uppnå framgång trots utmaningarna de 
ställdes inför. Deltagarna beskrev även sina aspekter kring kunskap, där många nämnde en 
önskan om att regelbundet lära sig mer och utvecklas. En deltagare diskuterade mycket om att 
sköta sina studier och när detta var ett faktum, när kunskapen ökade så ökade även 
sinnesstämningen. Deltagaren menade på att det grundade sig i en strävan efter ett positivt 
beteende kring prestation i studierna.  

“Jag kan känna igen mig själv som den person jag velat vara liksom”  
- Deltagare 4 om prestation i studierna.  

Deltagarna upplevde om att samhället eftertraktade kunskap, vilket de menade motiverade 
dem att arbeta för att uppnå ett betydelsefullt resultat i sina studier för att så småningom fylla 
en funktion i deras framtida arbetsroll. En deltagare uttryckte en önskan om att ha den 
kompetensen som företaget förväntade sig av en viss utbildning. Att innefatta kunskap, enligt 
deltagarna, innebar en typ av respekt och acceptans från personer i deras omgivning, oavsett 
tidigare relation. En deltagare talade om att känna ett sammanhang i det man gör och att fylla 
någon sorts funktion. För denna deltagare var det viktigt att man hade något betydelsefullt att 
göra eftersom det verkade stärkande för självkänslan. 

Effekter av träning 

Denna kategori uppstod efter att deltagarna beskrev effekterna de upplevde tack vare deras 
träning och deltagarna menade på att det inte var träningen i sig som påverkade studierna, 
utan att det var effekterna som träningen medförde som verkade positivt för de akademiska 
prestationerna. Vidare beskrev de hur effekterna av träningen gjorde det lättare att ta sig 
igenom studierna, och att de hjälpte till att strukturera de dagliga rutinerna. Dessa rutiner 
innebar i längden även förbättrad sömn, förbättrad kost, ökad känsla av välbefinnande och 
därmed ökad motivation till det mesta, inklusive studierna. Deltagarna pratade om träningens 
effekter som energigivande och en bidragande faktor till ökat fokus, vilket de sedan menade 
tar sig uttryck på studierna. 

“Det har inte spontat med träningen i sig att göra, utan det har med alla 
dom positiva effekterna som kommer med, att man kommer in i en rutin, 

man kommer in i, eh.. man äter bättre, och när man äter bättre så blir man 
mindre trött ofta, man har mer jämnare blodsocker man känner sig lite 
piggare liksom. Så det är ofta.. för mig är det efter-effekterna.. dom här 

bieffekterna av träningen.  
- Deltagare 2  

I sista frågan i studien ombads deltagaren beskriva det upplevda sambandet mellan träning, 
sinnesstämning och studier, där de till sin hjälp fick använda de beskrivande bilderna som 
presenterades under rubriken “datainsamling” (Se bilaga 3). Deltagarna gav flera olika svar 
men alla verkade vara överens om att träningen var någon typ av nyckelfaktor i deras liv, som 
på flera sätt påverkade både sinnesstämningen och studierna positivt. Andra beskrev 
sambandet som en cirkel som kunde gå åt båda hållen, träningen kunde påverka 
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sinnesstämningen som i sin tur ökade studiemotivationen och när deltagarna kände sig 
tillfreds i sig själv av att ha presterat i sina studier blev de också motiverad att träna igen.  

“Studierna och träningen påverkar ju min sinnesstämning och min sinnesstämning i sin tur, 
kommer ju påverka min träning..” 

- Deltagare 1 

Cirkeln kunde även gå åt andra hållet där träningen direkt påverkade studierna på grund av att 
deltagarna kände sig mer fokuserad och alert och när studierna i sin tur gick bra så ökade 
sinnesstämningen vilket ledde till att prestationen i träningen gick bättre. En annan deltagare 
resonerade att både studier och träning krävdes för att få en bra sinnesstämning. 

“Träningen påverkar både och men å andra sidan påverkar även studierna min 
sinnesstämning såklart, allt hänger ihop skulle jag vilja påstå”  

- Deltagare 7  

De upplevde också att mängden träning inte spelade så stor roll, när de inte kände att de hade 
tid för att gå till gymmet nöjde sig många med en promenad eller ett kortare pass, det gav 
ändå goda effekter på sinnesstämningen och studierna.  

Ett avbrott i studierna 

Denna kategori formades eftersom att samtliga deltagare i studien nämnde träning som ett 
medvetet avbrott sina studier och en metod för att tillfälligt koppla bort tankarna på 
pluggandet. Genom att ta en paus i studierna för att gå och träna kunde deltagarna tänka på 
någon annat en stund och låta hjärnan pausa, deltagarna benämnde det att bryta något psykiskt 
mot något fysiskt.  

“Man kan som lägga saker lite åt sidan när man tränar.. Det är ju det som är så skönt, man 
kan bara fokusera på träningen ett tag.. Det är väl det som gör att det är så terapeutiskt”  

- Deltagare 6.  

Efter träningen kunde de då komma tillbaka till plugget och känna sig mer fokuserade och 
klarare i huvudet än de gjort innan avbrottet. Deltagaren konstaterade att det var lättare att 
fokusera när man växlade mellan psykiskt och fysisk arbete. En deltagare menade att 
träningen aktiverade andra delar i hjärnan än vad studierna gjorde, och avbrottet gav ny energi 
och bättre fokus när det var dags att ta tag i pluggandet igen. Omväxlingen som deltagarna 
nämnde i samband med studiepauser kopplade de ihop med balansen. En deltagare nämnde att 
det personligen var helt omöjligt att studera åtta timmar per dag i sträck, därför utfördes 
träningen i samband med en längre paus i studierna [längre än 30 minuter]. Deltagaren 
menade på att “nu har hjärnan jobbat hela dagen, så nu får kroppen jobba”.  

“Alltså pluggpausen är ju väldigt bra, just för att man får släppa allting” 
- Deltagare 3 

Trots att deltagarna främst beskrev träningen som ett bra avbrott i studierna, så menade 
deltagarna att träning även kan fungera som ett hjälpmedel för att få ordning på sina dagliga 
rutiner. En deltagare menade på att träning på morgonen underlättade för att komma upp i tid 
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och starta dagen. Träning underlättade struktur och planering för deltagarna samtidigt som de 
menade på att hjärnan kom igång bättre än de dagar då träning uteblev. Deltagarna upplevde 
även att träning hade en positiv inverkan på dygnsrytmen.  

“Jag tycker ändå att när jag tränar [på morgonen] så har jag lättare att liksom komma upp och 
komma iväg till skolan för att plugga”  

- Deltagare 5  
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Denna studie visade på att samtliga deltagare ansåg att en viktig nyckelfaktor i deras liv var 
just balans. Denna balans går i enighet med  WHO’s (2015) definition av hälsa, ett 
jämviktstillstånd av fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt välmående. För deltagarna i 
denna studie visade det sig att den fysiska delen, d.v.s. träningen var ytterst viktig för dem, 
eftersom att det underlättade att hitta ett jämviktstillstånd i de andra delarna. Deltagarna talade 
om balans i med- och motgångar och att de ständigt får möta nya utmaningar för att fortsätta 
utvecklas. Genom detta upplevde deltagarna att de fick bättre förutsättningar i hälsa och 
därmed förbättrade möjligheter till att leva ett gott liv. Lipworth, Hooker och Carter (2011) 
menar att balans är ett kraftfullt koncept som relaterar till just att leva det bästa möjliga livet 
och påverkar hur folk ser, upplever och agerar på sina egna hälsorelaterade förutsättningar.  

Resultatet visade på att deltagarna upplevde sig klara av andra saker i livet när deras self-
efficacy var stark, exempelvis efter att de hade klarat av ett visst hinder i träningen eller 
presterat i studierna. I enighet med Banduras (1997) teori om self-efficacy som 
motivationshöjande faktor, visade denna studie att genom att öka tron på den egna förmågan 
ökade även sinnesstämningen och motivationen till studierna. De kände större tilltro till den 
egna förmågan och Bandura (1997) menar att personer med hög self-efficacy är mer benägna 
att ha höga ambitioner samt ta sig an och möta svåra utmaningar. I enlighet med Bandura 
(1997) är det tydligt är att vi beter oss olika om vi har lyckats i en situation tidigare än om vi i 
samma situation har misslyckats. Möjligen kan det faktum att träningen givit positiva effekter 
på deltagarnas studier (ökat fokus och mer energi) bli en god cirkel för deltagarna där de 
framöver kommer prestera bättre i studierna, tack vare den ökade self-efficacy de fått av 
träningens effekter. Detta överensstämmer med teorin om master experience som den mest 
betydelsefulla källan för en hög self-efficacy (Muretta, 2004), vilket tar sig uttryck i att 
individer genom tidigare positiva erfarenheter vet att de har vad som krävs för att lyckas och 
kan då lättare hantera motgångar (ibid.). 

Resultatet för denna studie visade på att deltagarna upplever ett samband mellan fysisk 
träning, positiva effekter på sinnesstämning och studiemotivation, i enlighet med Tyson et al. 
(2010) som menar att fysisk aktivitet leder till psykologiska fördelar såsom positiva känslor 
av välmående, känsla av prestation och förbättringar i allmänt psykiskt välbefinnande. Det 
visade sig att inställningen inför varje träningstillfälle var viktigt för deltagarna och Fisher och 
Kridli (2014) menar att nivån av motivation avgör hur lyckad prestationen i aktiviteterna blev. 
Sambandet kunde även beskrivas som en cirkel med riktning åt båda hållen. Deltagarna 
menade på att träningen påverkade sinnesstämningen som i sin tur ökade motivationen till att 
studera och den positiva känslan av att ha presterat i studierna ökade motivationen för att 
fortsätta träna. Deltagarnas teorier går i överensstämmelse med Strasser och Fuchs (2015) 
som menar att regelbunden träning främjar sinnesstämningen och med Keating et al. (2013) 
som har sett att regelbunden styrketräning även visat sig vara förknippat med bättre prestation 
i akademiska sammanhang. Hälsa är en viktig komponent för optimal utbildning (Rothon, 
Head, Clark, Klineberg, Cattell, & Stansfeld, 2009), och studier har funnit samband mellan 
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barns fysiska aktivitet och studieresultat (Käll, Nilsson & Lindén, 2014). Dumitrescu och 
Oţoiu (2014) menade att elever som var medvetna om positiva effekter av träningen var mer 
benägna att fortsätta sin träning på grund av den ökade motivationen som medvetenheten 
innebar. Deltagarna i denna studie var medvetna om de positiva effekter som träningen hade 
på deras sinnesstämning och studier, och i enighet med Dumitrescu och Oţoiu (2014) kan 
detta vara en möjlighet till varför deras träning bedrevs regelbundet, målmedvetet och 
strukturerat. 

Resultatet i denna studie visade på att avbrott i de dagliga studierna verkade positivt för 
deltagarna då de upplevde  effekterna av deras träning som energigivande och en bidragande 
faktor till ökat fokus, vilket de sedan menade tog sig uttryck på studierna. Deltagarna beskrev 
långa avbrott [längre än 30 minuter] i studierna, men Howie et al. (2014) som undersökte 
upplevelsen av korta pauser [5, 10 och 20 minuter] för fysisk aktivitet under lektionerna i en 
skola, fann att studenterna i den studien upplevde sig vara mer fokuserad och vaken efter de 
hade utfört även en kortare aktivitet. Deltagarna i studien menade på att träningen i sig inte 
hade någon direkt påverkan på resultaten i studierna, men att effekterna som kom av träningen 
underlättade studieprestation. Detta överensstämmer med Keating et al. (2013) som har sett 
att regelbunden styrketräning visat sig vara förknippat med bättre prestation i akademiska 
sammanhang.  

Det är möjligt att resultatet i denna studie hade blivit annorlunda om urvalet bestått av 
deltagare som inte utövade regelbunden fysisk aktivitet, eftersom då hade inte deltagarna fått 
de positiva effekter som regelbunden träning medför. Det faktum att studiens deltagare även 
hade positiva erfarenheter kring träning spelade troligtvis stor roll på resultatet. (“påverkade 
troligtvis studiens resultat”) ? / hade troligen en stor påverkan på studiens resultat 

Metoddiskussion  

Denna studie använde sig av en kvalitativ insamlingsmetod bestående av individuella 
intervjuer, med en intervjuguide baserad på hälsopromotiva frågeställningar. Kvalitativa 
metoder undersöker upplevelser och attityder hos människor, det handlar ofta om att ta reda 
på frågorna “vad” “hur” och “varför” kring ett visst fenomen till skillnad från kvantitativ 
forskning som vill mäta “hur många” och “hur mycket”. Eftersom syftet med studien var att 
undersöka hur individerna upplevde ett specifikt ämne så är en kvalitativ metod ofta lämplig 
för att ta reda på just det (ibid.). Därför använde sig denna studie av en kvalitativ metod.  

Studien använde sig av kvalitativa intervjuer för att få ut djupare information av varje 
deltagare, i enighet med Turner III (2010) som menar på att kvalitativa intervjuer tillåter 
fördjupad information kring deltagarnas erfarenheter och synpunkter om ett visst ämne. I 
kvalitativa intervjuer, som denna studie använt sig av, finns dock en risk att deltagaren väljer 
att undanhålla viss information som kan vara känslig eller för att gynna sin egen självbild för 
att imponera på mottagaren (Lambert, & Loiselle, 2008). Ett annat problem med kvalitativa 
intervjuer är att trots att intervjuaren strävar efter att vara neutral i sin roll kan det hända att 
intervjuaren omedvetet leder konversationen i en riktning som skulle gynna studien (ibid.). 
Detta strävade studien efter att uppnå genom att använda samma intervjuguide och 
intervjuledare under samtliga intervjuer. Trots detta används intervjuer ofta eftersom att det 
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ökar förståelsen för individens upplevelse av personliga och känsliga ämnen och för att ta 
fram större förståelse kring faktorer som kan utveckla det hälsofrämjande arbetet (Tong et al. 
2007). I denna studie fick deltagarna använda sig av bilder för att visualisera som projektiv 
teknik för att framkalla kommentarer (Comi, Bischof, & Eppler, 2014). En risk med att 
använda sig av förbestämda bilder var att deltagarna i studien kunde bli påverkade av vilken 
typ av bild som användes (ibid.) Comi, Bischof och Eppler (2014) menar vidare på att genom 
att låta deltagarna själv rita bilder minskar risken för att bilderna leder deltagarna i en viss 
riktning.  

Mängden data som krävs för att besvara syftet på ett trovärdigt sätt kan variera beroende hur 
komplext fenomenet som studeras är samt kvalitén på den insamlade datan (Graneheim & 
Lundman, 2004) och utifrån detta så gjordes en bedömning huruvida mängden insamlad data 
hade tillräckligt hög kvalité för att besvara syftet. Detta bidrar till en studies trustworthiness 
som handlar om hur trovärdig en studie är (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens 
kategorier utformades med hänsyn till att täcka all relevant data och exkludera irrelevant data, 
vilket också stärker trustworthiness (ibid.). I resultatet av denna studie presenteras citat av 
samtliga deltagare och i enlighet med Tong et al. (2007) bör man, vid presentationen av citat, 
använda sig av citat från flera deltagare för att öka evidensen och trustworthiness i studien.  

 
Enligt Lincoln och Guba (1985) är syftet med trustworthiness att stödja argumentet att 
resultatet av en studie är värt läsarens uppmärksamhet. Det är viktigt att inkludera 
trustworthiness under samtliga delar av forskningsprocessen, än enbart i slutet av studien då 
det kan vara för sent att rätta till misstagen (ibid.). Denna studie strävade efter att tillämpa 
trustworthiness genom att följa de fyra kriterier som presenterades av Lincoln och Guba 
(1985): credibility, dependability, confirmability och transferability. Studien följde även 
riktlinjer för rapportering av kvalitativ forskning enligt Tong et al. (2007). För att säkerställa 
dessa kriterier har studien, enligt Cope (2014) diskuterat den analyserade datan med någon 
utomstående med kunskap inom området, spelat in samtliga intervjuer, involverat båda 
författarna i dataanalysen samt använt samma intervjuledare och intervjuguide genom 
samtliga intervjuer och därmed säkerställt samma mönster och förförståelse av frågorna.  

Hälsovägledarperspektivet 

En hälsovägledare arbetar med fokus på hälsopromotion och har en viktig grund i WHO´s 
definition. Antonovsky (2005) pratar om det promotiva synsättet på hälsa, d.v.s. att se det 
friska och inte endast fokusera på det sjuka, det han benämnde som salutogenes. Detta synsätt 
stämmer överens med hur hälsovägledare kan jobba med att främja hälsa på individ-, 
samhälls- och organisationsnivå. Enligt skolverket (2013) är målet för elevhälsan att jobba 
främst hälsofrämjande och förebyggande, genom anställd personal som skolläkare, 
skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogiska kompetenser. 
Trots detta anser författarna till denna studie att det finns även utrymme för hälsovägledarens 
kompetens i skolmiljön eftersom att hälsovägledare jobbar på ett unikt sätt, med en holistisk 
syn på hälsa för att främja individens psykiska, fysiska, emotionella och sociala 
välbefinnande.  
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Resultatet i denna studie överensstämmer med Antonovsky’s (2005) teori om en känsla av 
sammanhang. KASAM menar på att hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet påverkar 
en individs känsla av sammanhang, där meningsfullhet är den viktigaste delen (ibid.). 
Deltagarna i studien bekräftade denna teori då de upplevde att en hög meningsfullhet i sina 
prestationer, främst angående studierna, ökade deras motivation. Att som hälsovägledare 
jobba med att öka barns och unga vuxnas känsla av meningsfullhet under hela skoltiden är 
därför av stor vikt.  

Eftersom att denna studies resultat pekar på att regelbunden fysisk träning har en positiv 
effekt på studiemotivationen och sinnesstämningen, skulle hälsovägledare aktivt kunna arbeta 
med att främja den fysiska träningen på universitetsnivå, men även andra studienivåer. Hogan 
et al. (2013) menar att fysisk träning har en påverkan på den kognitiva prestationen oavsett 
ålder. Deltagarna i denna studie uttryckte vikten av att ha möjlighet till ett fysiskt avbrott i 
studierna för att leva ett balanserat och hälsosamt liv. Genom att implementera ett avbrott för 
fysisk träning för samtliga studenter oavsett ålder skulle förutsättningarna kunna öka till högre 
studiemotivation och mer positiv sinnesstämning.  

Framtida forskning  

Denna studie visade att ett avbrott för fysisk träning verkade positivt för insatsen i studierna 
samt för sinnesstämningen. En tänkbar fördjupning på studien hade varit att undersöka 
huruvida pluggpausen fungerar bra på grund av effekterna av träningen eller på grund av 
avbrottet i studierna, en promotiv undersökning om vilka fördelar som finns med att ta en 
fysiskt aktiv paus jämtemot ett inaktivt avbrott i studierna. Ytterligare forskning för att ta reda 
på hur vuxna i arbetsverksam ålder upplever sambandet mellan fysisk träning, sinnesstämning 
och motivation till arbetet kan vara av intresse för hälsovägledare och andra professioner. 
Enligt skolverket (2013) är målet för elevhälsan att jobba främst hälsofrämjande och på grund 
av detta anser författarna till denna studie att det kan finnas utrymme för hälsovägledare inom 
elevhälsan. Vidare forskning för att undersöka behovet av hälsovägledaryrket inom 
utbildningssektionen kan därför vara betydelsefullt. 

Slutsats  

Deltagarna i denna studie uttryckte vikten av att ha möjlighet till ett fysiskt avbrott i studierna 
för att leva ett balanserat och hälsosamt liv och detta går hand i hand med det arbetssätt som 
hälsovägledare använder sig, d.v.s. helhetsperspektivet på hälsan. Detta bekräftar författarnas 
argumentation om att hälsovägledare kan ha en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet med 
studenter i olika åldrar och resultatet i denna studie kan vara ett stöd i utveckling och arbete 
för att främja hälsan hos studenter. Ett avbrott i studierna för fysisk aktivitet och träning för 
studenter i alla åldrar borde inte vara en möjlighet, det borde vara en självklarhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide 

Vad är viktigt för dig för att du ska må bra? 

Träning (Fram med träningslappen) 
Berätta om din träning. 
Hur känns det när du tränar? 
Varför tränar du? 
Vad är det som motiverar dig att vara fysisk aktiv (träna)? 
Under intensiva studieperioder, hur ser din träning ut då?(hur påverkar det din träning?) 
Om jag skulle be dig nämna tre positiva effekter du får av träning, vilka skulle det vara? 

Studier (Fram med studielappen) 
Beskriv din studiemotivation. 
Vad påverkar din studiemotivation? 
Hur upplever du din studiemotivation/insats? 
Kan du berätta om/hur upplever du sambandet mellan dina studier och din träning? (Finns det 
något samband mellan dina studier och din träning?) 
Tror du att träning kan vara ett stöd i dina studier? På vilket sätt? 

Sinnesstämning (Fram med sinnesstämningslappen)  
Sambandet mellan träning och sinnesstämning, berätta om dina erfarenheter kring det. 
Hur är ditt humör innan/efter du tränat? Märker du någon skillnad? 
Om din träning inte blir av, hur påverkar det ditt humör? (inte så promotiv?) 
Hur känner du dig/hur mår du när du tränar? 
När mår du som bäst? Utveckla 

Övriga frågor 
Träning, studiemotivation och sinnesstämning, hur hör de ihop? (Beskriv, och använd 
lapparna) 

Följdfrågor 
På vilket sätt? 
Hur kändes det? 
Hur upplevde du? 
Kan du berätta mer? 
Vill du utveckla det mer? 
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Bilaga 2 - Följebrev 

Hej! 
Vi heter Ellinor Degerman och Stina Blomberg och studerar vår sista termin på programmet 
för Hälsovägledning på Luleå tekniska universitet. Under våra år som studenter har vi 
uppmärksammat en koppling mellan humör och fysisk aktivitet, i samband med studierna, och 
detta har nu tagit oss fram till vad som är grunden till vår c-uppsats. 

Det vi är intresserad av är att ta reda på själva upplevelsen av fysisk aktivitet. På vilket sätt 
påverkas deras sinnesstämning? Vad är det som gör att studenter söker sig till aktivitet? Hur 
påverkar det deras studiemotivation och insats? Vilket beteende skapar det andra? 

Utifrån dessa frågor har vi valt att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer som 
datainsamling. Studien kommer bestå av åtta deltagare i åldrarna 19 och uppåt, där varje 
deltagare får genomföra en individuell intervju där materialet spelas in och sedan används 
som grund i vår c-uppsats. Med intervjuer finns alltid en risk att du som deltagare upplever 
vissa frågor som känsliga, men å andra sidan får du chans att göra din röst hörd samtidigt som 
du bidrar med ny kunskap inom området och därmed gynnar utvecklandet av det 
hälsofrämjande arbetet. 

När studien är avslutad och en resultatrapport är skriven får du ta del av denna och ge ditt 
godkännande att materialet i studien är använd på ett korrekt sätt. De som kommer ha tillgång 
till materialet under bearbetningen av studien är vi och vår handledare, Anna-Karin Lindqvist. 
Den färdiga rapporten kommer att publiceras vid Luleå Tekniska Universitets hemsida. 
Studien är frivillig, forskningsmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt, och du har rätt 
att avsluta ditt deltagande när helst du önskar utan konsekvenser. 

Jag anmäler mig härmed frivillig till studien “Hur studenters sinnesstämning och 
studiemotivation påverkas av fysisk aktivitet”. Jag har rätt att närhelst jag vill avbryta mitt 
deltagande i studien. 

Ort och datum 

_______________________________ 

Signatur 

_______________________________ 

Namnförtydligande 

_______________________________ 
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Bilaga 3 – Bilder som användes vid intervjuerna (Hämtade från Creative 
Commons) 

 
Sinnesstämning 

 
 
 

 
 

Studier 
 
 
 

 
 

Träning 
 


