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Abstract 
 
This study aims to examine the mental well-being and physical activity among university             
students. And to examine whether it is possible to determine whether there is a significant               
correlation between these.The sample of the research consists of 55 volunteering students            
(n=37 female and n=18 male) who study at a state university in Sweden. A quantitative               
method in the form of a questionnaire has been used in this study in order to gather data                  
regarding mental health and physical activity. the questionnaire contained 14 questions with            
different types of questions such as self-scaling and open questions. The result indicated that              
most of the participants of this study is quite active and is generally quite healthy-minded.               
The programme SPSS was used for the statistical analysis of the data collected for the present                
research. According to the findings of the statistical analysis is that there is a weak positive                
correlation between the variable’s mental health and physical activity.  
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Sammanfattning 

 
Denna studie ämnar att undersöka det mentala välmåendet och fysisk aktivitet hos            
universitetsstudenter. Samt att undersöka om det går att fastställa om det finns en signifikant              
korrelation mellan dessa. Datamängden för denna studie består av 55 volonterade studenter            
från ett statligt svenskt universitet. En kvantitativ metod i form av en enkätundersökning             
nyttjades i denna undersökning i ändamål att samla in data kring mental hälsa och fysisk               
aktivitet. Enkäten bestod av 14 frågor med olika sorter av frågor som självskattning och öppna               
frågor. Resultatet indikerade att majoriteten av deltagarna i denna studie är rätt aktiva och              
generellt vid god mental hälsa. Programmet SPSS användes för att genomföra den statistiska             
analysen av den insamlade datan för denna undersökning. Enligt den statistiska analysen finns             
en svag positiv korrelation mellan variablerna mental hälsa och fysisk aktivitet.  
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Inledning 
 
Folkhälsan i Sverige har sett en ökning av stressrelaterade sjukdomar samt olika grader av              
depression och nedstämdhet sedan mätningarna började. Stressrelaterad psykisk ohälsa har nu           
blivit den vanligaste orsaken till sjukskrivning i dagens Sverige. Man har även sett att trenden               
med psykisk ohälsa redan startar under de tidigare skolåren där skolbarn nu uppger ökad              
stress och ångestsymtom kring läxor (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
  
Närmare 60 års forskning inom området mental och fysisk hälsa visar på att regelbunden              
fysisk aktivitet har positiva effekter både psykiskt och fysiskt välmående (Ekblom-Bak &            
Ekblom. 2012). Enligt en förklaring av Schäfer Elinder och Faskunger (2006) krävs det             
rörelse för att den mänskliga kroppen ska fungera på bästa möjliga sätt och i största möjliga                
mån hindra uppkomsten av sjukdomar. En aktiv livsstil är gynnsamt för fysiskt, psykiskt och              
socialt välbefinnande och med hjälp av fysiska och motoriska aktiviteter stärks kroppens            
styrka, rörlighet och kondition (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 
 
I en artikel av Maher, Pincus, Ram, och Conroy (2015) som beskriver sambandet mellan              
daglig fysisk aktivitet och livstillfredsställelse hos vuxna i åldrarna 18-90 år, visar studien att              
de individer som engagerar sig i daglig fysisk aktivitet känner en högre livstillfredsställelse.             
Både fysisk och mental hälsa har en nyckelroll i ett gynnsamt åldrande och för att optimera                
välmående (Maher et al., 2015). 
 
Studien av Maher et al. (2015) visar på att unga vuxna i åldrarna 26-34 år, och vuxna i                  
medelåldern, 35-64 år, är de ålders-kategorierna som känner högst grad av livstillfredsställelse            
av daglig fysisk aktivitet. En förklaring till detta kan vara att unga vuxna och vuxna i                
medelåldrarna är i skeden i livet där arbete och ekonomi är bättre och livserfarenheten är               
högre. För unga vuxna i åldrarna 18-25 år samt vuxna i åldrarna 65 år och äldre visar                 
resultatet på en något lägre livstillfredsställelse än resterande åldersgrupper (Maher et al.,            
2015). Maher et al. (2015) menar på att daglig fysisk aktivitet är viktigt för den allmänna                
hälsan och välmående i alla åldrar. Regelbunden fysisk aktivitet är över tiden viktigt för              
välmående och för åldersrelaterad minskning av den kognitiva förmågan samt även för            
kroppsliga besvär (Maher et al., 2015) 
 
I en undersökning av Josefsson, Lindwall och Archer (2014) visar även denna forskning på de               
positiva fysiologiska och psykologiska effekterna av fysisk aktivitet. De fysiologiska          
effekterna av fysisk aktivitet är bland annat lägre blodtryck, minskade stressnivåer samt även             
sömnkvaliteten och aptiten förbättras. De positiva psykologiska effekterna kan bland annat ge            
bättre självkänsla hos individer samt en högre känsla av uppskattning för kropp och dess              
funktion.  
 
Definition av hälsa och fysisk aktivitet 



 
 

Definitionen av fysisk aktivitet är rörelse som ger en ökad energiförbrukning. Olika typer av              
fysisk aktivitet ger olika effekt beroende på typ av aktivitet, varaktighet, intensitet, frekvens,             
genetiska faktorer och individens ålder (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). En stillasittande            
livsstil har negativa effekter för hälsa och välbefinnande och ökar risken för en rad olika               
sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, fetma och benskörhet           
(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).  
 
När det kommer till definition av hälsa beskriver Världshälsoorganisationens (WHO) sin           
vision av hälsa:  
 
Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara              

frånvaron av sjukdom eller handikapp.  
WHO 1948 

 
Definitionen från av hälsa från 1948 enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fått kritik            
och ansetts vara ouppnåeligt då välbefinnande är något som ingen kommer att uppnå             
fullständigt (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Vid en senare definition av           
Världshälsoorganisationen (WHO) 1986 definieras hälsa som en tillgång och ett hjälpmedel           
för att uppnå olika livsmål.  
 
Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept som                 

betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga. 
 
WHO 1986 

Olika former av fysisk aktivitet 
Olika former av fysisk aktivitet ger olika resultat beroende på utförande i form av låg- hög                
och medelintensiv träning. Vid lågintensiv träning menas det att pulsen inte är alltför             
ansträngd och man kan samtala utan vidare svårigheter. Medelintensiv träning ger en ökad             
puls och svårigheter att uttala mer än enstaka ord, och med högintensiv träning menas det att                
man har hög puls och ligger kring 80% av sin maxprestation. I undersökningen av Josefsson               
et al. (2014) redogörs rekommendationer att medelintensiv träning cirka tre gånger i veckan             
ger bäst effekt när det kommer till att motverka samt lindra depression.  
 
Fysisk aktivitet kan vara allt från att gå, bära och lyfta i vardagen till träning och idrott med                  
inriktning på tävling. Andra områden som inkluderas är även aktiv transport så som cykling              
eller promenad men även fysisk aktivitet i arbetet, fritiden eller som hobby (Schäfer Elinder &               
Faskunger, 2006).  
  
När det kommer till klassifikationen av fysisk aktivitet beror det på grad av intensitet, vilket               
har en stor betydelse för vilken effekt den har på hälsan (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006).  
Fysisk aktivitet kan indelas i mycket lätt, lätt, måttlig, hård och mycket hård intensitet              
(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Mycket lätt intensitet i form av exempelvis matlagning             



 
 

ligger på en hjärtfrekvens av <50 slag/minut. Lätt intensitet är exempelvis promenad där             
hjärtfrekvensen har en puls på 70-90 slag/minut. Måttlig intensitet är exempelvis cykling med             
en hjärtfrekvens på 90-120 slag/minut. Hög intensitet ligger på en hjärtfrekvens mellan            
120-160 slag/minut, och kan vara exempelvis löpning. Mycket hård intensitet som exempelvis            
fotboll ligger på en hjärtfrekvens av 160-180 slag/minut (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). 
 
Rekommendationer och positiva effekter av fysisk aktivitet 
Forskning visar på att för en vuxen individ så rekommenderas daglig fysisk aktivitet på 30               
minuter där intensiteten av aktiviteten skall vara något högre än lätt, exempelvis en rask              
promenad (Karolinska Institutet, 2019). Schäfer Elinder och Faskunger (2006) tar upp den            
svenska rekommendationen som svenska myndigheter enats om år 2001 gällande vuxna           
individer och lyder: 
 

Alla individer bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 30 minuter.              
Intensiteten bör vara åtminstone måttlig, till exempel rask promenad. Ytterligare          
hälsoeffekt kan erhållas om man utöver detta ökar den dagliga mängden eller            
intensiteten. 

 
Vidare har forskning baserad på tvärsnitts- och epidemiologiska data visar på att fysisk             
aktivitet kan förbättra det psykologiska välbefinnandet, motverka uppkomsten av symptom          
för ångest samt förebygga en utveckling av ångestrelaterade sjukdomar (Dunn, & Jewell,            
2010). Fysisk aktivitet är en förebyggande faktor mot depressiva symptom och kan även i              
samband med åldrande minska risken för demens och lindra kognitiv nedsättning (Dunn, &             
Jewell, 2010). Även ett stort antal epidemiologiska studier visar på att de som är mer fysiskt                
aktiva och undviker för mycket stillasittande har 25-40% lägre risk för att drabbas av              
depressiva symptom (Andersson, Hovland, Taube, & Martinsen, 2015).  
 
Tidigare forskning inom området visar på en nästintill självklar koppling mellan fysisk            
aktivitet, psykiskt välmående och även ett generellt mer tillfredsställande liv. I en studie av              
Rebar och Taylor (2017) tas det upp att människor med psykiska problem har unika              
situationer och hinder för fysisk aktivitet som kan påverka omständigheterna under vilka            
interventioner kommer eller inte kommer att vara effektiva. Därav är det även av vikt att               
undersöka alla kringliggande aspekter som kan komma att påverka resultatet istället för endast             
de direkta sambanden (Rebar & Taylor 2017). Enligt Rebar och Taylor (2017) behövs det              
vetenskapliga framsteg i att översätta prövningar av fysisk aktivitet och hur det påverkar             
individer med mentala problem. Rebar och Taylor (2017) menar att vi behöver göra mer              
vetenskapliga framsteg för att adressera de existerande gapen inom kunskap, tillgänglighet,           
upprätthållande, skalbarhet och generaliserbarhet.  
 
Negativa aspekter av låg fysisk aktivitet 
En undersökning av Folkhälsomyndigheten (2019) visar på att andelen personer med en            
eftergymnasial utbildningsnivå känner sig mer stressade vid jämförelse av olika          



 
 

utbildningsgrupper. Hos universitetsstudenter har man sett en ökad stressupplevelse från 22%           
till 31% mellan åren 2016-2018 (Folkhälsomyndigheten, 2019). Universitetsstudenters        
huvudsakliga sysselsättning är att studera, något som oftast är en stillasittande aktivitet.            
Forskning visar på att långvarigt stillasittande har en negativ påverkan på hälsan            
(Ekblom-Bak & Ekblom. 2012). De negativa aspekterna kan vara en ökad risk för hjärt- och               
kärlsjukdomar och psykisk ohälsa som bland annat olika grader av depression (Andersson et.             
al., 2015). När det gäller olika grader av depression från lindrig till måttlig, har forskning visat                
på att fysisk aktivitet minskar symptomen i samma omfattning som antidepressiva läkemedel            
(Andersson et. al., 2015). De som är fysisk aktiva och utför fysisk aktivitet med låg till hög                 
intensitet samt reducerar tid av stillasittande har en minskad risk att utveckla depression             
(Ekblom-Bak & Ekblom. 2012). 
 
Psykisk hälsa 
Mental hälsa börjar bli ett allt mer uppmärksammat ämne inte bara i norden, men även               
globalt. Främjandet för mental hälsa, förebyggande behandlingar samt behandling för mentala           
sjukdomar och drogmissbruk inkluderades i United Nations sustainable development goals          
2017 (Rebar & Taylor 2017). God mental hälsa kan förklaras som ett tillstånd av inre mentalt                
välmående som kan uppvisas i att individen känner lycka och nöjdhet med sin tillvaro, känner               
en mening med livet, har ett givande socialt liv, går igenom personlighetsutveckling med             
mera. Motsatsen till detta är ett spektrum av psykisk sjukdom eller mental störning i              
personligheten, emotionerna eller kognitionen (Rebar & Taylor 2017). 
 
Vid nedsatt psykiskt välbefinnande kan indikera lättare besvär av psykisk ohälsa. Andelen av             
den svenska befolkningen som uppgav nedsatt psykiskt välbefinnande i åldrarna 16-84 år            
2018 var 17% (Folkhälsomyndigheten, 2019). Andelen har ökat sedan den senaste mätningen            
2016, men ökningen är inte statistiskt säkerställd efter förändringar i mätinstrument för att             
mäta psykiskt välbefinnande från och med 2018 (Folkhälsomyndigheten, 2019). 
 
Olika former av diagnoser 
Vanliga mentala sjukdomarna i Sverige 
 

● Depression, innebär att om man känner sig ledsen, nedstämd och orkeslös varje dag             
under minst två veckor så kan det handla om en depression. Depression är ett              
sjukdomstillstånd som förändrar ens sätt att tänka och känna. En depression kan vara             
lindrig, måttlig eller djup. Vid lindrig depression kan man oftast klara av vardagen             
trots nedstämdhet. Vid måttlig depression är vardagen mer svårhanterad att hantera,           
men du klarar det mest nödvändiga. Vid djup depression kommer man knappt upp ur              
sängen. Enkla saker som att ringa ett samtal eller öppna posten kan då kännas              
omöjliga att klara av (1177 Vårdguiden, 2016). 

 
● Utmattningssyndrom, är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och är en           

följd av förhöjd stress under en längre tid. När stress pågår för länge så finns risken att                 



 
 

utveckla utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är en sjukdom som kan ha lång          
rehabiliteringstid (1177 Vårdguiden, 2017). 

 
● Ätstörningar, innebär en stark fixering på mat och vikt, och ens självkänsla är starkt              

sammanlänkad med hur nöjd man känner sig med sin kropp. Ätstörningar är vanligast             
hos unga tjejer, men ätstörningar har ingen åldersgräns eller begränsat till en viss             
kroppstyp eller kön (1177 Vårdguiden, 2017). 

 
● Ängslan, oro eller ångest, innebär att man har ofrivilliga reaktioner i centrala            

nervsystemet. Reaktionen är en form av ett alarmsystem som sätts igång när hjärnan             
och nervsystemet reagerar på hot eller fara. Faran behöver inte nödvändigtvis vara            
verklig men trots det sker samma fysiska reaktion, och det är vad som benämns som               
ångest (1177 Vårdguiden, 2016). Sedan år 2016 har det skett en ökning från 36% till               
år 2018 39% av befolkningen i åldrarna 16–84 år som uppgav lätta eller svåra besvär               
av ängslan, oro eller ångest (Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 
Den aktuella studien 
I och med negativ ökning av både stressupplevelser samt mental ohälsa är detta ett aktuellt               
område att undersöka för att få en vidare uppfattning av problematiken. Det finns idag mycket               
forskning inom området hälsa och fysisk aktivitet. Forskning visar på ett positivt samband             
mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande. Denna undersökning granskar det          
psykologiska välbefinnandet hos studenter vid ett universitet och sambandet med fysisk           
aktivitet. Detta då tidigare nämnd forskning visar på de olika positiva effekterna av daglig              
fysisk aktivitet har påvisats förbättra både fysisk och mentalt välmående.  
 
Det mentala välmåendet och fysisk aktivitet har i tidigare forskning påvisats ha positiva             
effekter på varandra. Psykologiskt sett är detta ett intressant område att undersöka då mycket              
forskning visar på en nästintill direkt korrelation mellan dessa variabler. Men intressant är             
även att se om det finns andra orsakssamband eller bakomliggande sådana som påverkar             
resultatet. En korrelation kan visa på hur starkt eller svagt ett samband mellan två eller fler                
variabler är. Även vilken riktning dessa har som visar på om korrelationen är positiv eller               
negativ. När det kommer till orsakssamband kan man se det som två variabler som till synes                
inte har någon direkt korrelation men delar en gemensam bakomliggande faktor eller faktorer.  
 
Undersökningen av detta område genomfördes via en enkätundersökning riktad mot relevant           
målgrupp. Enkäten utformades med demografiska frågor samt en avlutande öppen fråga där            
respondenterna fick möjlighet att ge ett fördjupat svar inom området.  
 
Denna studie ämnar att undersöka om det går att konfirmera om tidigare forskning kring              
ämnet även går att applicera på en småskalig forskningsgrupp där individernas huvudsakliga            
sysselsättning är lågaktivt stationärt arbete.  
 



 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka aktivitetsgraden och det psykologiska välbefinnandet hos            
målgruppen universitetsstudenter. Fokus kommer att ligga på individens mentala välmående          
och fysisk aktivitetsgrad. 
 
Frågeställningar: 
 

● Hur påverkar fysisk aktivitet det psykologiska välbefinnandet hos        
universitetsstudenter?  

 
● Finns det en korrelation mellan specifik aktivitetsgrad och mentalt välmående? 

 
● Mår individer som är regelbundet fysisk aktiva mentalt bättre? 

 
 

Metod 
 
Undersökningen genomfördes på ett statligt svenskt universitet via en webbenkät.  
 
Urval 
Deltagande respondenter i undersökningen var studenter vid ett statligt svenskt universitet. De            
volonterade respondenterna blev totalt 55 studenter, varav 37 var kvinnor och 18 var män.              
Åldrarna hos deltagarna varierade från 19 till 49 år där majoriteten av respondenterna var              
mellan 19 och 24 år. Syftet med studien var att undersöka aktivitetsvanor och psykiskt              
välmående hos studenter vid ett universitet och därav gjordes ett strategiskt urval.  
 
Tabell 1 
Åldersfördelning av respondenter. 
 

Ålder    N 

  
19-24 

  
   31 

  
25-30 

  
   19 

  
31-36 

  
   2 

  
37-49 

  
   3 



 
 

 Totalt     55 

 
 
Respondenternas studietid vid universitetet var av olika längd. Övervägande 21 respondenter           
studerade på sitt tredje år, 14 av respondenterna studerade sitt första år och 12 av               
respondenterna var inne på sitt andra år av studier. Resterande åtta respondenter svarade att de               
studerar på sitt fjärde till sjätte år, varav en av dessa valde svarsalternativet “annat”.  
 
Material och Procedur 
En länk till utformad enkät delades ut elektroniskt i internetgrupper för studenter vid             
universitetet. För studien samlades materialet in genom en elektronisk enkät. Enkäten           
skickades ut via den sociala plattformen Facebook. Specifika Facebook-grupper för          
universitetsstudenter vid det aktuella universitetet valdes ut för att nå ut till den bestämda              
målgruppen. Enkätens svarstid beräknades till att kunna genomföras på cirka fem minuter.  
 
För att säkerställa en god tillförlitlighet och undvikande av eventuella felaktigheter av den             
sammanställda enkäten genomfördes en noggrann granskning innan utskick. Därefter         
skickades enkäten ut via sociala medier till målgruppen. 
 
Enkäten utformades med hjälp av enkätverktyget Google forms. Sammanlagt 14 frågor           
ställdes i enkäten och inleddes med tre frågor rörande respondenternas kön, ålder och             
studielängd vid universitetet. Följande frågor berörde respondenternas upplevda mentala         
välmående, tränings-vanor, ångest/nedstämdhet, studierelaterad stress samt hur fysisk aktivitet         
upplevs påverka den psykiska hälsan. Tematiskt liknande frågor ställdes nära varandra för att             
ge respondenterna en tydlig bild av enkäten. Olika typer av frågor ställdes för att skapa ett                
intresse hos respondenterna och underlätta slutförandet av deltagandet. 
 
Respondenterna fick svara på olika typer av frågor i form av inledande frågor med              
förhandsdefinierade svar, en fråga med en skattningsskala mellan ett och tio, där ett             
motsvarade “inte alls bra” och tio motsvarade “väldigt bra”. Därefter ställdes frågor med fasta              
svarsalternativ. Respondenten fick där välja det alternativ som reflekterar respondentens          
verklighet. Följande ställdes en öppen fråga med fritt svarsalternativ. Ytterligare en fråga            
utgjord av en skattningsskala med lika skalsteg ställdes med fyra svarsalternativ. I denna skala              
motsvarade ett “håller helt med” och fyra motsvarade “håller inte alls med”, tillhörande denna              
fråga ställdes även en följdfråga med öppet svarsalternativ. Resterande frågor besvarades           
genom förhandsdefinierade svar och avslutningsvis ställdes en öppen fråga där          
respondenterna fick svara fritt vilken betydelse fysisk aktivitet har för dem.  
 
Enkäten skickades ut under en vardag i studentgrupper via Facebook. På grund av en hög               
svarsfrekvens behövdes inget nytt utskick av enkäten göras. Den uppfyllda kvoten av            
respondenter erhölls inom 24 timmar. 



 
 

 
Databehandling 
Det insamlade materialet för studien analyserades med hjälp av dataprogrammet IBM SPSS            
statistics. Insamlade data från enkätundersökningen fördes in i SPSS, bearbetades och           
analyserades med hjälp av Pearsons korrelation. Sammanställning av stapeldiagram över          
korrelation mellan variabler genomfördes även i SPSS.  
 
Etiska principer  
Informationskravet, innebär enligt Vetenskapsrådets (2012) etiska principer att information         
angående den aktuella forsknings-uppgiftens syfte ska ges till berörda deltaganden. Samt även            
information om frivilligt deltagande och rätten att avbryta sin medverkan ska framgå. För att              
uppfylla informationskravet för den aktuella undersökningen angavs nödvändig        
förhandsinformation vid inledningen av enkäten. Respondenterna fick information om         
undersökningens syfte och användningsområde samt information om frivillig medverkan. All          
information framgick även i sociala medier där enkäten skickades ut. 
 
Samtyckeskravet, innebär att deltagande i undersökningen ska ge sitt samtycke för medverkan            
(Vetenskapsrådet, 2012). Samtycke för medverkan i den aktuella undersökningen anses ha           
medgetts vid deltagarnas inskickande av ifylld enkät. Deltagarna erhöll utförlig          
förhandsinformation utifrån informationskravet och därav medgavs samtycke för medverkan         
vid returnering av slutförd enkät.  
 
Konfidentialitetskravet, innebär enligt Vetenskapsrådets (2012) riktlinjer att insamlade        
uppgifter för undersökningen ska behandlas konfidentiellt, vilket respondenterna i         
undersökningen informerades om vid inledningen av enkätformulär. Av        
förhandsinformationen framgick det att medverkan i undersökningen sker anonymt och inga           
enskilda uppgifter av etiskt känslig karaktär om deltagarna kommer att utges.  
 
Nyttjandekravet, innebär att den insamlade informationen för undersökningen endast får          
användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2012). Respondenterna i den aktuella         
undersökningen fick information där det framgick att insamlade uppgifter från de enskilda            
individerna inte kommer vara tillgängliga för obehöriga och endast kommer att användas i             
forskningssyfte.  
 
 

Resultat 
 
I denna studie svarade 55 studenter på en enkätundersökning angående fysisk aktivitet och             
mental hälsa. Vanorna kring fysisk aktivitet varierade från allt mellan lättare fysisk aktivitet             
såsom promenader och yoga, till mer högaktiv fysisk aktivitet som styrketräning och            
spinning.  



 
 

 
Figur 1 
Självskattning av mentalt välmående hos respondenterna. 
 
I figur 1 visas självskattning av respondenternas egen uppfattning av sitt mentala välmående.             
Självskattningen utgjordes av en skala från ett till tio, där “1” motsvarar “inte alls bra” och                
“10” motsvarar “väldigt bra”. Majoriteten av respondenterna valde svarsalternativ “7” och “8”            
på skattningsskalan. Utöver majoritetens svar skattade övriga respondenter sitt mentala          
välmående både bättre och sämre än “7” och “8”. En respondent skattade sitt mentala              
välmående som “1”, vilket är det lägsta svarsalternativet på skalan. Två respondenter skattade             
sitt mentala välmående till “2”. Fem respondenter valde skattningen “3” och tre respondenter             
valde skattningen “4”. Vidare hade fyra respondenter skattat sig på “5” vilket är ett neutralt               
välmående. Sex respondenter skattade sitt mentala välmående till “6”. Majoriteten skattade           
sig “7” och “8” på skalan, där fjorton respondenter valde “7” och tolv respondenter valde “8”.                
Sju respondenter skattade sig mellan “9” och “10” på skalan, varav fem respondenter svarade              
“9” och tre respondenter svarade “10”, vilket är de alternativ som motsvarar ett nästintill              
väldigt bra och ett väldigt bra mentalt välmående. 
 
 
 

   
 
Figur 2 
Genomsnittlig fysisk aktivitet i antal dagar per vecka hos respondenterna. 
 
Den genomsnittliga fysiska aktiviteten hos respondenterna är tre till fyra dagar i veckan.             
Därefter är fem till sex dagar i veckan det näst frekventa svarsalternativet följt av en till två                 



 
 

dagar. Två av respondenterna (3,6%) uppger att de inte tränar något alls per vecka och en                
respondent (1,8%) tränar alla dagar i veckan.  
 
Tabell 2 
Korrelation mellan uppskattat mentalt välmående och genomsnittligt fysisk aktivitet i antal           
dagar hos respondenterna. 

 
 
Resultatet visar på en signifikant korrelation mellan variablerna med signifikansnivån p<0.05.           
Korrelationen visar på en signifikans på ,013 vilket innebär att man med 95% säkerhet kan               
säga att det finns en korrelation mellan variablerna. Resultatet visar på en svag positiv              
korrelation mellan mental hälsa och aktivitetsgrad där korrelationen ligger på ,332.  
 
 

 
 
Figur 3 
Genomsnittligt värde av skattningar av mentalt välmående och aktivitetsgrad hos          
respondenterna. 
 



 
 

I figur 3 visas en sammanställning av respondenternas skattningar i mentalt välmående utifrån             
medelvärde samt antal dagar i genomsnitt för fysisk aktivitet. Figuren visar en generell bild av               
mentalt välmående kontra aktivitetsgrad i antal dagar per vecka. Figuren inkluderar alla 55             
respondenternas svar. Aktivitetsgraden visas på en skala “1-5” där “1” motsvarar noll gånger i              
veckan och “2” motsvarar en till två gånger i veckan, “3” motsvarar två till tre gånger i                 
veckan, “4” motsvarar fyra till fem gånger i veckan och “5” motsvarar alla dagar i veckan.                
Medelvärdet av mentalt välmående visas på en skala “1-10” där “1” motsvarar “inte alls bra”               
och “10” motsvarar “väldigt bra”.  
 
 

   
Figur 4 
Tidsestimering av regelbunden träning hos respondenterna. 
 
Majoriteten av respondenterna angav att de har tränat regelbundet i sex år eller mer. När det                
gäller de övriga svarsalternativen i frågan är svaren relativt jämnt fördelade.  
 
Tabell 3 
Aktiviteter som respondenterna utövar. 



 
 

 
 
I tabell 3 går det att avläsa alla aktiviteter som respondenterna har angett att de utövar. Totalt                 
55 respondenter har svarat på frågan om vilken form av träning de utför. En del av                
respondenterna utövar fler än en aktivitet därav blev den totala summan 97 av antal utövade               
aktiviteter. Majoriteten på 47,3% utövar en aktivitet, 32,7% har angett att de ägnar sig åt två                
aktiviteter, 16,4% utövar tre aktiviteter och 3,6% angav att de utövar fyra olika aktiviteter.  
 

 
Figur 5 
Längd i minuter för genomförande av fysisk aktivitet hos respondenterna. 
 
I figur 5 visas respondenternas varaktighet av fysisk aktivitet per träningstillfälle. Enligt figur             
5 utövar en respondent fysisk aktivitet 0-15 minuter per tillfälle av aktivitet. Tre respondenter              
angav alternativet 15-30 minuter, 24 respondenter angav alternativet 30-60 minuter och 24            
respondenter angav alternativet 60-90 minuter. Fyra respondenter svarade att de utövar fysisk            



 
 

aktivitet 90-120 per tillfälle och en respondent uppgav att denne utövar fysisk aktivitet 120              
minuter eller mer per tillfälle. För majoriteten av respondenterna var varaktigheten av den             
fysiska aktiviteten mellan 30-90 minuter och majoriteten utför någon form av fysisk aktivitet             
cirka tre till fyra gånger i veckan. Den generella uppfattningen från respondenterna var att              
fysisk aktivitet är viktigt för psykiskt välmående. 
 

 
Figur 6 
Fysisk aktivitets upplevda påverkan på psykisk hälsa hos respondenterna.  
 
I figur 6 redovisas respondenternas svar i form av staplar med färgkoder. Vid frågan om hur                
fysisk aktivitet påverkar den psykiska hälsan svarade majoriteten av respondenterna att de            
upplever en förbättring av humöret och sin självuppfattning samt även en ökad livskvalitet.             
En större del av respondenterna upplever även en minskad stress i samband med fysisk              
aktivitet och att deras studieprestationer i viss mån förbättras. Majoriteten av respondenterna            
upplever att fysisk aktivitet ger ökade energinivåer där de känner sig piggare. 
 
Sju respondenter valde att svara vidare på följande fråga om respondenten upplevt någon             
annan påverkan än de svarsalternativ som finns i figur 5. En av respondenterna har upplevt ett                
bättre samvete samt en bättre självkänsla i samband med fysisk aktivitet. Andra upplevelser             
av fysisk aktivitet hos respondenterna är förbättrad sömn, minskad ångest och bättre hälsa             
överlag. En av respondenterna upplever dock att träning kan kännas som ett stressmoment att              
hinna med vid till exempel studerande inför tentor.  
  
Upplevd ångest/nedstämdhet under studietid 
Vid frågan om upplevd ångest och/eller nedstämdhet under studietiden svarade 54 av            
respondenterna att de upplevt någon form av ångest eller nedstämdhet under sin studietid. En              
respondent svarade nej på frågan. Vid följdfrågan om fysisk aktivitet påverkar ångest eller             
nedstämdhet svarade 42 respondenter att de upplever en minskad ångest och/eller           
nedstämdhet. Det var sju respondenter som inte fann någon signifikant påverkan och fyra             
respondenter som ej visste om det upplevde någon påverkan. Slutligen var det en respondent              
som upplever att fysisk aktivitet ökar ångest/nedstämdhet.  
  
 



 
 

Upplevd studierelaterad stress 
När det kommer till upplevelserna av studierelaterad stress hos respondenterna varierar           
svaren. En minskad stresskänsla upplevs av 31 respondenter medan 15 respondenter svarade            
att de inte upplever någon påverkan. En ökad stresskänsla upplevs av tre respondenter och sex               
respondenter har ingen åsikt i frågan.  
 
Betydelse av fysisk aktivitet hos respondenterna 
När det kommer till vilken betydelse fysisk aktivitet har fick respondenterna möjlighet att             
svara fritt på frågan. Övervägande svar visar på att den fysiska aktiviteten för många bidrar               
till att minska och hantera stress och underlättar vid symptom av ångest. Vidare leder fysisk               
aktivitet till en ökad upplevelse av livskvaliteten och förbättrad upplevelse av vardagen. Man             
upplever en förbättrad sömnkvalitet och känner sig mindre trött samt även att matvanor             
förbättras.  
 
“Stor betydelse. Både för hälsa och det psykologiska välmåendet. Man hanterar stress bättre             

om man lever en aktiv livsstil. Automatiskt äter och sover jag bättre när jag tränar               
vilket också leder till att man mår bättre i vardagen!” 

 
Flertalet respondenter uppger att fysisk aktivitet bidrar till ökad fokus, bland annat i samband              
med studier. Flertalet respondenter uppger att de mår bättre psykiskt och fysiskt samt att              
självförtroendet och självkänslan stärks i samband med fysisk aktivitet.  
 
“Fysisk aktivitet är det enda som har hjälpt mig då jag har varit inne i stressade perioder eller                  

varit deprimerad. När jag har lagt mer fokus på träningen har det fått mig att må                
bättre mentalt. Det har varit min räddning” 

 
Utöver positiva bemärkelser av fysisk aktivitet har ett flertal respondenter uppgett att fysisk             
aktivitet samtidigt kan ge upphov till stress då det är ytterligare en aktivitet som ska hinnas                
med i vardagen. Fysisk aktivitet kan även ses som “ett nödvändigt ont” och kan vara svårt att                 
komma igång med om man exempelvis har nedsatt mental hälsa.  
 
“Det är mest ett nödvändigt (rent fysiskt) ont. Funkar bra att bekämpa ångest med OM man                

kan komma igång. Problemet är ju att när man lider av nedsatt mental hälsa är det                
just det som är så svårt.” 

 
Vidare bidrar det även till det sociala behovet då fysisk aktivitet kan används som ett verktyg                
till att socialisera och umgås. Utöver tidigare nämnda svar ser man även fysisk aktivitet som               
en preventiv handling för att lindra kroppsliga besvär men även åldersrelaterade problem            
senare i livet.  
 
 

 



 
 

Diskussion 
 
Syftet med den aktuella studien var att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och             
mentalt välmående hos universitetsstudenter. Undersökningen grundar sig i frågeställningar         
om hur fysisk aktivitet påverkar det psykologiska välbefinnandet samt om det finns en             
korrelation mellan specifik aktivitetsgrad och mentalt välmående. Den tredje frågeställningen          
ämnar att se om individer mår bättre vid regelbunden fysisk aktivitet. Hypotesen för             
undersökningen var att det finns en korrelation mellan fysisk aktivitet och psykiskt välmående             
och att korrelationen visar på ett positivt samband mellan dessa variabler. Utifrån tidigare             
forskning inom området finns det en rad olika studier som har påvisat de positiva effekterna               
mellan minskat stillasittande, aktiv träning och mentalt välmående hos individer.  
 
Resultatdiskussion 
Av 55 respondenter så rapporterar 47,3% att det upplevda mentala välmående ligger kring 7-8              
på en skala 1 till 10, 49% att de har genomfört regelbunden fysisk aktivitet tre till sex år eller                   
mer och 48% tränar genomsnittligt mellan 30-90 minuter vid fysisk aktivitet. Enligt nationella             
riktlinjer ligger rekommendationen för daglig fysisk aktivitet på 30 minuter per dag.            
Rekommendationen gäller för medel- och högintensiv fysisk aktivitet vilket ger större           
positiva hälsoeffekter (Ekblom-Bak & Ekblom. 2012). 
 
Majoriteten på 77,8% upplever att fysisk aktivitet har en positiv effekt i att motverka              
ångest/nedstämdhet och 98,2% har någon gång under studietiden upplevt ångest/nedstämdhet.          
56,5% rapporterar även att fysisk aktivitet minskar stressupplevelse. Josefsson et al. (2014)            
har i sin undersökning rapporterat att fysisk aktivitet har en stark koppling för en förbättrad               
mental hälsa och välmående. Fysisk aktivitet tros vara effektivt i att förebygga och minska              
depression samt symptom av depression (Josefsson et al., 2014). Josefsson et al. (2014) tar              
även upp att ett flertal studier har undersökt effekten av olika träningsprogram och dess              
påverkan på depression. Resultatet för majoriteten av studien visar på en signifikant            
minskning av symptom som vidare kan leda till depression och andra mentala folksjukdomar.  
 
I annan artikel av Rebar och Taylor (2017) tas det upp om vikten av olika faktorer såsom                 
kontextuella, tidigare erfarenheter, demografisk och socioekonomisk status samt även         
individens nutida tillstånd både fysiskt och psykiskt. Dessa faktorer spelar in när det kommer              
till en individs förutsättningar till positiva effekter av fysisk aktivitet såsom bland annat             
motverkning av stress, ångest och nedstämdhet. Resultatet från den aktuella undersökningen           
visade att majoriteten av respondenterna har generellt en hög aktivitetsgrad vilket de upplever             
reducerar negativa mentala tillstånd såsom depression, ångest med mera. Det finns en svag             
positiv korrelation mellan uppskattad mental hälsa och fysisk aktivitet hos respondenterna.           
Hypotesen för undersökningen var att det skulle visa på ett starkt positivt samband mellan              
dessa variabler. Att korrelationen istället visade sig vara svagt kan ha likheter med studien av               
Rebar och Taylor (2017). Respondenterna kan påverkas av bakomliggande faktorer samt           
kontextuella variabler som inte mäts i denna undersökning.  



 
 

 
I denna undersökning visar resultatet på en svag positiv korrelation fysisk aktivitetsgrad och             
mentalt välmående, vilket kan vara en indikator på att det finns mer bakomliggande             
orsakssamband att se över för att få en tydligare bild av ämnet. Det kan vara svårt att med                  
endast en korrelationsanalys att få ett resultat som innehar en hög reliabilitet. För att få ut ett                 
mer tillförlitligt resultat är det även att undersöka orsakssamband som leder fram till             
svarsresultat. Det finns en rad olika faktorer som kan spela in för ett gott mentalt välmående                
hos individer som inte endast definieras av den fysiska aktivitetsgraden. 
 
Intressant är även att avläsa respondenternas egna attityder och upplevelser av fysisk aktivitet.  
När det kommer till vilken betydelse fysisk aktivitet fick respondenterna möjlighet att svara             
fritt på frågan. Övervägande svar visar på att den fysiska aktiviteten för många bidrar till att                
minska och hantera stress och underlättar vid symptom av ångest. Vidare leder fysisk aktivitet              
till en ökad upplevelse av livskvaliteten och förbättrad upplevelse av vardagen. Man upplever             
en förbättrad sömnkvalitet och känner sig mindre trött samt även att matvanor förbättras.  
 
Flertalet respondenter uppger att fysisk aktivitet bidrar till ökad fokus, bland annat i samband              
med studier. Flertalet respondenter uppger att de mår bättre psykiskt och fysiskt samt att              
självförtroendet och självkänslan stärks i samband med fysisk aktivitet. Vidare bidrar det även             
till det sociala behovet då fysisk aktivitet kan används som ett verktyg till att socialisera och                
umgås. Utöver tidigare nämnda svar ser man även fysisk aktivitet som en preventiv handling              
för att lindra kroppsliga besvär men även åldersrelaterade problem senare i livet.  
 
Utöver positiva bemärkelser av fysisk aktivitet har ett flertal respondenter uppgett att fysisk             
aktivitet samtidigt kan ge upphov till stress då det är ytterligare en aktivitet som ska hinnas                
med i vardagen. Fysisk aktivitet kan även ses som “ett nödvändigt ont” och kan vara svårt att                 
komma igång med om man exempelvis har nedsatt mental hälsa. Sammanfattningsvis visar            
resultatet på att de individer som är mer fysisk aktiva även uppvisar ett generellt bättre               
mentalt mående. 
 
Utöver denna undersökning som visar på att de individer som är fysiskt aktiva uppger att de                
mår bättre både psykisk och fysiskt finns även andra enkätstudier som uppvisar liknande             
resultat. Denna forskning tas upp av Schäfer Elinder och Faskunger (2006) och visar på att de                
fysiskt aktiva känner sig mer tillfredsställda med livet. Vidare tar Schäfer Elinder och             
Faskunger (2006) upp att sambandet inte går att säkerställa helt eftersom det kan exempelvis              
bero på att individer som generellt mår bättre har mer benägenhet att vara fysiskt aktiva i en                 
högre grad.  
 
Respondenterna i den aktuella undersökningen uppger ett generellt högt välmående och en            
relativt hög aktivitetsgrad. Sambandet mellan dessa variabler kan bero på att de respondenter             
som valde att ta del i undersökningen kände att undersökningens syfte var mer relevant utifrån               
deras livsåskådning.  



 
 

 
Metoddiskussion 
Undersökningen utgjordes av ett enkätformulär som skickades ut via sociala medier i olika             
grupper för studenter vid ett universitet. Enkäten lades upp i Facebookgrupper som omfattade             
cirka 3000 studenter sammanlagt. Av totalt antal medlemmar i dessa grupper som enkäten             
blev tillgänglig för är det svårt att veta hur många av dessa som var aktiva och kunde ta del av                    
enkäten. Enkäten låg uppe i 24 timmar och därefter var svars-kvoten uppnådd.            
Svarsfrekvensen var så pass hög att behov av påminnelse inte behövdes skickas ut till              
individerna. Det går dock inte med säkerhet att säga att alla medlemmar i student-grupperna              
är studenter. Mest troligt har medlemmarna någon sorts anknytning till studier och kan             
därmed svara utifrån tidigare erfarenheter och upplevelser.  
 
Eftersom enkäten riktar sig mot bland annat studierelaterad stress och ångest/nedstämdhet i            
samband med studier är det av vikt för undersökningens validitet att de som svarat på enkäten                
är studenter. Då denna studie är relativt liten i jämförelse med tidigare forskning som utförts               
så är studiens trovärdighet därav inte heller den starkaste men kan agera som ett litet tillägg i                 
redan befintlig mer omfattande forskning. 
 
I frågan om generaliserbarhet är denna studie relativt generaliserbar då den går att applicera              
på vilket universitet/skola som helt för nästan alla åldersgrupper. Utöver universitet kan            
studien även rikta sig mot gymnasieelever och eventuellt högstadieelever.  
 
Faktorer som kan ha påverkar resultatet kan vara att den aktuella undersökningen är av större               
intresse för individer som känner att ämnet är relevant. De kan även inneha ha ett redan                
befintligt intresse för fysisk aktivitet och hälsa. För individer som har ett nedsatt psykiskt              
mående kan benägenheten att vilja participera vara lägre.  
Utskicket av enkäten skedde i början av påskveckan vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen             
negativt då många är upptagna med högtidsfirande. Hade enkäten skickats ut något tidigare             
eller något senare kan svarsfrekvensen eventuellt ha fått ett annorlunda utfall. Ett ytterligare             
påminnelseutskick av enkäten hade mest troligt genererat fler svar. 
 
När det kommer till analysering och framställning av resultat med hjälp av en             
korrelationsanalys i SPSS hade resultatet kunnat få ett annat utfall med ett större antal              
respondenter. Eventuellt hade sambandet mellan jämförda variabler blivit starkare eftersom          
det slutgiltiga resultatet visade på en positiv riktning. För att få ut ett mer vetenskapligt               
resultat hade ett intressant att inte endast undersöka korrelation mellan variablerna mentalt            
välmående och fysisk aktivitet. Det hade även varit av intresse att undersöka hur sambandet              
mellan intensitetsgrad av fysisk aktivitet och olika faktorer kring mentalt välmående           
samverkar.  
 
Vid en replikation av studien hade undersökningen även inkluderat frågor kring           
aktivitetsintensitet, motivationsfaktorer samt mer bakgrundsfrågor såsom tidigare       



 
 

erfarenheter, vanor och socioekonomisk bakgrund. Dock hade dessa förändringar kunnat          
resultera i en allt för omfattande studie för en kvantitativ enkätundersökning.  
 
Slutsatser och fortsatt forskning 
Föreliggande undersökning visar på en hög aktivitetsgrad hos majoriteten av respondenterna           
samt ligger respondenterna generellt bland de högre siffrorna i självskattning när det kommer             
till inre välbefinnande. Syftet för undersökningen ämnade pröva om resultatet av denna            
undersökning går att avstämma med tidigare forskning inom området. Forskningsresultatet          
visade överensstämmande utfall i jämförelse med tidigare studier. En av frågeställningarna för            
den föreliggande undersökning var att se om det fanns en korrelation mellan aktivitetsgrad             
och mentalt välmående vilket resulterade i en signifikans på ,013 med signifikansnivå p<0.05.             
Korrelationsanalysen gav ett utfall på ,332 vilket betyder att det finns ett svagt positivt              
samband som bekräftar att hypotesen i viss mån stämmer.  
 
Respondenterna rapporterade minskning av stressrelaterade åkommor, bättre självkänsla samt         
som ett hjälpmedel för att motverka åldersrelaterade fysiska åkommor vilket rapporteras i            
artikeln av Maher et al. (2015). Samtidigt visar resultaten att vid ett redan lägre mentalt               
mående är även benägenhet till fysisk aktivitet lägre, något som ha egna bakomliggande             
faktorer som påvisades i undersökningen av Taylor och Rebar (2017).  
 
Frågeställningen gällande påverkan av fysisk aktivitet och det psykologiska välbefinnandet          
hos universitetsstudenter resulterade i ett positivt samband. Den sista frågeställningen          
gällande betydelse fysisk aktivitet utifrån det individuella perspektivet besvarades genom          
respondenternas egna svar utifrån personliga upplevelser och erfarenheter. Majoriteten av          
svaren tyder på positiva betydelser och erfarenheter.  
 
Föreliggande undersökning bidrar med stärkande resultat gentemot tidigare forskning. Fortsatt          
forskning inom området skulle vara att genomföra en nationell studie som ämnar undersöka             
mer bakomliggande bidragande faktorer som inte nödvändigtvis ses inneha ett direkt           
samband. Bakomliggande faktorer som kan vara av vikt att undersöka är exempelvis            
socioekonomisk status, kultur och individers tidigare erfarenheter och upplevelser. För att få            
fram ett mer tillförlitligt resultat inom området kan det vara av vikt att undersöka både               
korrelationer och orsakssamband.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Följebrev till respondenterna 
 
Mental hälsa i samband med fysisk aktivitet 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som skriver vårt examensarbete i             
psykologi. Syftet med vår studie är att undersöka hur mental hälsa påverkas av fysisk aktivitet               
hos studenter vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Enkäten är beräknad att ta cirka 5 minuter och vi skulle verkligen uppskatta din medverkan!               
Deltagandet i undersökningen är självklart både frivilligt och anonymt. Uppgifterna kommer           
att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i forskningssyfte. 
 
Tack på förhand!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Bilaga 2 - Enkätfrågor 
 
 
Kön 
 

o Kvinna  
o Man 
o Annat 

 
Ålder 
 

 
 
Vilket år på universitetet går du? 
 

o År 1 
o År 2 
o År 3 
o År 4 
o År 5 
o År 6 
o Annat 

 
Hur upplever du ditt mentala välmående? 
 

 1        2        3        4        5        6        7        8        9        10 
Inte alls bra Väldigt bra 
 
I genomsnitt hur många dagar per vecka utför du någon fysisk aktivitet?  
 

o 0 
o 1-2 
o 3-4 
o 5-6 
o Alla dagar i veckan 

 
Hur länge har du tränat regelbundet? 
 

o 0-2 månader 
o 3-12 månader 
o 1-3 år 



 
 

o 3-6 år 
o 6 år eller mer 
o Vet ej 

Vilken form av träning utför du? 
 

 
 
Hur länge brukar den aktiviteten vara? 
 

o 0-15 minuter 
o 15-30 minuter 
o 30-60 minuter 
o 60-90 minuter 
o 90-120 minuter 
o 120 < 

 
Hur upplever du att fysisk aktivitet påverkar din psykiska hälsa? 
 

        Håller helt med     Håller något med     Håller mindre med     Håller inte alls med  
 
Humöret förbättras  
 
Bättre självuppfattning  
 
Förbättrad livskvalité 
 
Minskad stress 
 
Bättre studieprestation 
 
Känner mig piggare 
 
 
Annan upplevd påverkan 
 

 
 
Har du någon gång upplevt ångest/nedstämdhet under studietiden? 
 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 



 
 

 
Om Ja. Hur upplever du att fysisk aktivitet/träning påverkar ångest/nedstämdhet? 
 

o Ångest/nedstämdhet minskar 
o Ångest/nedstämdhet ökar 
o Ingen påverkan 
o Vet ej 

 
Hur upplever du att fysisk aktivitet påverkar studierelaterad stress? 
 

o Stresskänslan minskar 
o Stresskänslan ökar 
o Ingen påverkan 
o Vet ej 

 
Vilken betydelse har fysisk aktivitet för dig? Motivera! 
 

 
 

 
 

 
 
 
Tack för din medverkan! / Ingeborg & Johanna 
 
 
 
 


