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Sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet bland högskolestudenter 

Filip Knutsson 

 

Lycka är en viktig beståndsdel i en människas liv och innehåller 

komponenter som livstillfredställelse och påverkan av yttre 

förhållanden. En typ av yttre förhållande som lycka skulle kunna 

påverkas av är fysisk aktivitet. Syftet med denna studie var att 

undersöka om det fanns ett samband mellan lycka och grad av 

fysisk aktivitet hos högskolestudenter beroende på kön, ålder, 

civilstånd och antalet studerade terminer. En enkät med två 

instrument, Oxford happiness questionnaire och International 

physical activity questionnaire delades ut till 99 

högskolestudenter där data bearbetades med variansanalyser. 

Resultatet visade att högskolestudenter med låg grad av fysisk 

aktivitet skattade sin lycka lägre än högskolestudenter med 

måttlig och hög grad av fysisk aktivitet. Även ålder och civilstånd 

hade en inverkan på hur deltagarna skattade sin lycka. 

Deltagarantalet ses som en bidragande faktor till resultatet och 

framtida studier bör fokusera på faktorer som ligger till grund för 

lyckonivå vid låg grad av fysisk aktivitet.  

Keywords: Happiness, subjective well-being, physical activity, 

students 

 

Inledning 

Under början av sekelskiftet har intresset för positiv psykologi ökat vilket visast sig genom att 

forskning om livstillfredsställelse, subjektivt välmående och lycka ökat och blivit allt mer 

modernt (Seligman, 2003). Ämnet lycka har flitigt diskuterats där det fokuserats på huruvida 

det är den samma för alla människor eller om det varierar mellan olika kulturer och personer. 

Lycka skulle kunna jämföras med smärta i stort. Alla människor vet vad smärta är och upplever 

det troligtvis när man lägger handen på en varm spisplatta. Lycka skulle även kunna jämföras 

med skönhet. Skönhet är inte densamma över tid eller i olika kulturer (Veenhoven, 2010). Ett 

liv som innehåller lycka påverkas av både materiella-, inre- och yttre förhållanden 

(Lyubomirsky, 2001). Att uppmuntra personer till fysisk aktivitet är en typ av yttre förhållanden 

som på så sätt skulle kunna påverka den subjektiva upplevelsen av lycka. 

 

Lycka – en beskrivning om vad begreppet innebär 

Lycka definieras enligt Nationalencyklopedin (2018) som en känsla av djup glädje och 

tillfredsställelse betingad av grundläggande förutsättningar i själva situationen. Enligt Diener, 

Suh, Lucas och Smith (1999) har studier visat att lycka är en del av individens subjektiva 

välmående och påverkas tre komponenter: sällsynta fall av negativ påverkan, frekventa fall av 

positiv påverkan och en hög nivå av livstillfredställelse. Negativ- samt positiv påverkan innebär 

hur individen antingen påverkas positivt eller negativt av andra människor och de händelser de 
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varit eller är med om. Tillsammans med livstillfredställelse anses positiv- och negativ påverkan 

vara en indikator på samt korrelera stark med begreppet lycka. Detta eftersom både positiv- och 

negativ påverkan involverar utvärderande bedömningar baserade på individers livserfarenheter 

och vad individen uppskattar (Lyubomirsky, 2001). Empiriska resultat har visar att personer 

med hög grad av lycka har bra känslor mot sig själv och andra, ständigt söker ny kunskap, 

effektivt klarar av nederlag och besvikelser samt är ärlig mot sig själv och andra (Alshehri et 

al., 2016).   

Lycka delas in i olika stadier. Människan kan känna lycka i nuet, till det för förflutna och 

inför framtiden. För att beskriva lycka i nuet består enligt Seligman lycka av de två 

komponenterna nöje och tillfredsställelse. Nöje är njutning av sensorisk och känslomässiga 

komponenter som i folkmun kallas emotioner. Emotioner är kortvariga vilket kräver lite 

tänkande och innefattar till exempel extas, rysning, livsglädje och uppsluppenhet. 

Tillfredsställelse uppstår vid aktiviteter som personen gillar att utföra men som inte 

nödvändigtvis följs av en emotion. Tillfredställelse är mer varaktiga över tid än nöje. När vi 

ägnar oss åt dessa aktiviteter är det inte ovanligt att vårt sinne blir uppslukat av aktiviteten eller 

att vi förlorar självmedvetenheten (Seligman, 2007). 

Depression kan ses som motsatsen till lycka. I en studie som genomförts på studenter i 

Nordamerika visade resultatet att de studenter som inte känner att de har något syfte med livet 

i högre grad riskerar att bli deprimerade än de studenter som upplever ett syfte. De studenter 

som upplever ett syfte med livet tenderar att skatta sin lycka högre (Robak & Griffin, 2000). 

Tidigare studier har även kommit fram till att faktorer som kön och civilstånd påverkar hur 

individer skattar sin lycka. I en studie genomförd av Hori och Kamo (2017) påvisades att 

kvinnor skattade sin lycka högre än män. Även civiltillstånd är en indikator på hur högt 

respondenterna i studien skattar sin lycka. Män som är i ett förhållanden tenderar att skatta sin 

lycka högre än de som inte är i förhållanden. Resultatet visade dock ingen påverkan på kvinnors 

uppskattning av lycka enligt denna studie. Ålder visade sig ha en negativt samband med lycka. 

Medelålders människor upplever enligt Hori och Kamo mycket ansvar från både egna föräldrar 

och barn att bli omhändertagna vilket på så sätt minskar tiden för dem själva och på så sätt 

minskar välmåendet.  

 

Fysisk aktivitet – ett begrepp med stort innehåll 

Fysisk aktivitet kan definieras som all form av rörelse som ger ökad energiförbrukning (FYSS, 

2017). Fysisk aktivitet inbegriper all typ av muskelaktivitet som till exempel friluftsliv, 

motion/fysisk träning, idrott och trädgårdsarbete, aktivitet i arbetet eller hemmet samt aktiv 

transport i vardagslivet i form av till exempel promenader och cykling (Folkhälsomyndigheten, 

2017; FYSS, 2017). Fysisk aktivitet har vid tidigare studier visat sig ha positiva effekter på 

hälsan där även det psykiska välmåendet förbättras. Studier har visat att det finns en positiv 

korrelation mellan fysisk aktivitet och motivation, self-efficacy samt självreglering (Rhodes, 

Janssen, Bredin, Warburton, & Bauman, 2017). Cotman, Berchtold och Christie (2007) har 

visat att fysisk aktivitet påverkar blodgenomströmningen, hjärnan och dess funktioner på ett 

flertal olika sätt. Den ökade blodgenomströmningen i kroppen leder till att syresättningen av 

hjärnan ökar vilket påverkar ett flertal processer och medför en rad positiva effekter. De 

processer som påverkas är bland annat ökad hälsorelaterad livstillfredställelse, minskad risk för 

depression och ökad inlärningsförmåga.   

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller rekommendationer om fysisk aktivitet för den 

Svenska befolkningen. Aktivitet med måttlig ansträngning som till exempel en rask promenad 

bör uppgå i minst 150 minuter i veckan. Vid högt ansträngande fysisk aktivitet som till exempel 

hög intensitetsträning rekommenderas minst 75 minuter i veckan där utförandet måste pågå i 

minst 10 minuter i sträck under pågående aktivitetsperiod (Folkhälsomyndigheten, 2017). 
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Craig och hans forskarlags rekommendationer samt definition av fysisk aktivitet innefattar 

samtliga delar av det Folkhälsomyndigheten tar upp. De anser precis som 

folkhälsomyndigheten att fysisk aktivitet inte endast innefattar rörelse i en träningslokal utan 

innefattar delar av hela livet. Allt från transporter i vardagslivet till trädgårdsarbete (Craig et al, 

2003). För att kategorisera grad av fysisk aktivitet delar man in grad av fysisk aktivitet i tre 

nivåer. Hög-, måttlig- och låg grad av fysisk aktivitet. Hög grad av fysisk aktivitet leder som 

tidigare nämnts till ett antal hälsofördelar. Hög grad av fysisk aktivitet innefattar minst en 

timme extra daglig måttligt ansträngande- eller en halvtimme av hög ansträngande fysisk 

aktivitet utöver de dagliga rekommendationerna. Måttlig grad av fysisk aktivitet innebär att 

göra någon typ av fysisk aktivitet med måttlig ansträngning under en halvtimme på samtliga 

dagar i veckan. Låg grad av fysisk aktivitet innefattar det som inte uppfyller kraven till det 

tidigare kategorierna (Craig et al., 2005).   

Fysisk aktivitet och dess relation till lycka 

Kroppen vinner många fördelar av att regelbundet vara fysiskt aktiv. Som tidigare nämnts 

medför fysisk aktivitet att risken för depression minskar. Dessutom ökar livskvalitén (Cotman, 

Berchtold, & Christie, 2007). Även den fysiska, mentala och emotionella hälsan ökar när 

deltagarna är regelbundet fysiskt aktiva (Sternfield et al., 2009). Ett exempel på hur fysisk 

aktivitet påverkar den mentala samt emotionella hälsan har visat sig i studien som genomförts 

på personer som är på väg in i vuxenlivet. Både män och kvinnor som regelbundet ägnade sig 

åt fysisk aktivitet visade sig ha högre grad av självkänsla, optimism och lycka (Cekin, 2015).  

Lycka har även i olika studier studerats som en direkt koppling till fysisk aktivitet. En studie 

som genomförts visade att de studenter som deltog i någon typ av fysisk aktivitet skattade sin 

grad av lycka högre än de respondenter som inte ägnade sig åt någon fysisk aktivitet. Kön visade 

sig inte ha någon signifikant skillnad på grad av lycka i relation till fysisk aktivitet (Almedag, 

Almedag, & Ozkara, 2016). I en studie gjord på en högskola i Irak har liknande resultat påvisats. 

De respondenter som är måttligt fysiskt aktiva tenderar att skatta sin lycka högre än de som inte 

är aktiva alls. Även här påvisades ingen signifikant skillnad mellan könen (Mohammadi, 

Batvandi & Saberi 2015).  

Hedblom (2009) nämner i sin doktorsavhandling att normen i samhället är att lycka ska vara 

kopplad till fysisk aktivitet. Detta betyder att normen säger att de personer som är fysisk aktiva 

känner sig lyckligare. Enligt denna norm kan fysisk aktivitet ses som en påtryckning från 

samhället att framkalla lycka vilket på så sätt kan få motsatt effekt. Hedblom menar att 

påtryckningar i form av beteende har möjlighet att framkalla ett tillstånd av lidande och 

depression eftersom människor då utför en aktivitet på grund av att de måste (Hedblom, 2009). 

Även studier har påvisat att påtryckningar i form av tvångsmässig fysisk aktivitet kan leda till 

depression och ångest. En studie som genomförts på professionella- och motionerande atleter 

visade att tvångsmässig fysisk aktivitet förknippas med högre grad av depression och ångest. 

De professionella atleterna i denna studie visade högre grad av depression än de motionerande 

atleterna (Weinstein, Maayan, & Weinstein, 2015) Hedblom problematiserar frågan vidare då 

hon menar att påtryckningar av beteende även kan leda till lycka. Hon menar att människor 

ibland behöver tvingas till saker för att hitta något som gör dem lyckliga (Hedblom, 2009). 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan lycka och grad av fysisk 

aktivitet hos högskolestudenter, med utgångspunkt från nationalencyklopedins (2018) 

definition av lycka och FYSS (2017) definition av fysisk aktivitet. Undersökningen bidrar till 

att högskolestudenterna får en ökad förståelse för hur deras subjektiva upplevelse av lycka är 

kopplad till deras grad av fysisk aktivitet. Resultatet av undersökningen bidrar till forskning om 
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lycka och är intressant för de berörda högskolestudenterna samt de yrkeskategorier som arbetar 

med studenters hälsa. Kuratorer och skolsjuksköterskor kan genom att introducera och arbeta 

med fysisk aktivitet som instrument, hjälpa högskolestudenter att öka sin lyckonivå. 

Undersökningen utgick från hypotesen att högskolestudenter med låg grad av fysisk aktivitet 

skattar sin lycka lägre än högskolestudenter med måttlig grad- eller hög grad av fysisk aktivitet. 

Frågeställningarna som undersöks är: 

1. Hur ser sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet ut beroende på vilket kön 

högskolestudenten har?  

2. Hur ser sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet ut beroende på vilken ålder 

högskolestudenten har? 

3. Hur ser sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet ut beroende på vilket 

civilstånd högskolestudenten har? 

4. Hur ser sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet ut beroende på hur länge 

högskolestudenten har studerat? 

 

Metod 

 

Deltagare 

Totalt delades 99 enkäter ut vid två högskolor i Mälardalsområdet i Sverige. Samtliga enkäter 

som delades ut på plats svarades på och samlades därefter direkt in vilket gav en svarsprocent 

på 100%. Deltagarna i studien bestod slutligen av 66 (56.6%) kvinnliga och 43 (43.4%) manliga 

högskolestudenter, där åldern varierade från 19 till 44 år. Medelvärdet för åldern på studenterna 

var 24.97 år med en standardavvikelse på 5.1 år. 

Åtta olika huvudämnen på vad högskolestudenterna utbildade sig i fanns representerade i 

undersökningen. Dessa var idrottslärare [n = 33 (33.3%)], psykologi [n = 26 (26.3%)], 

Grundskollärare [n = 17 (17.2%)], Sjuksköterska [n = 10 (10.1%)], Beteendevetare [n = 6 

(6.1%)], Innovationstekniker [n = 4 (4%)], Historia [n = 2 (2%)] samt civilingenjör inom 

logistik [n = 1 (1.0%)]. Studietiden för respondenterna varierade mellan en till nio terminer där 

medelvärdet var 2.8 terminer och standardavvikelsen 2.2 terminer. Två civilstånd fanns 

representerade i undersökningen, respondenter i relation [n = 66 (66.7%)] samt respondenter 

som inte var i en relation [n = 33 (33.3 %)]. 

 

Material 

Data som ligger till grund för undersökningen samlades in via en enkät som bestod av 44 frågor 

uppdelad i tre avsnitt. Det första avsnittet innehöll fem bakgrundsfrågor om kön, födelseår, 

civilstånd, vilket huvudämne respondenten läser samt antal terminer på universitet eller 

högskola. I de två nästkommande avsnitten användes två väletablerade instrument som båda 

var översatta till Svenska. Översättningen av Oxford happiness questionnaire utfördes av 

författaren till uppsatsen med hjälp av handledare och international physical activity 

questionnaire återfanns i etablerad Svensk översättning.  

Oxford happiness questionnaire (OHQ). Avsnitt nummer två utgjordes av Hills och Argyles 

(2002) instrument för mätning av den subjektiva upplevelsen av lycka. De har tillsammans 

utvecklat skalan som mäter lycka på en sex gradig skala. Enligt instruktionerna är 

medelvärdespoängen för respondenterna fyra vilket betyder att ett medelvärde på fyra eller 
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högre innebär att respondenten skattar sitt tillstånd som lyckligt. Instrumentet innehåller 29 

påståenden liknande ”Jag känner mig oftast glad och upprymd”. Respondenterna skattade sitt 

svar på en sex gradig skala som innehöll svaren 1 (Håller inte med alls) 2 (Håller inte med i 

hög grad) 3 (Håller inte med i låg grad) 4 (Håller med i låg grad) 5 (Håller med i hög grad) 6 

(Håller med helt och hållet). Påståendena 1, 5, 10, 13, 14, 19, 23, 24, 27, 28 och 29 skalvändes. 

Summa beräknades för samtliga påståenden och delades där efter med 29. Ju högre värde 

respondenten erhölls desto högre grad av lycka. Cronbachs alfa för instrumentet uppmättes till 

.926. 

International physical activity questionnaire (IPAQ). Avsitt nummer tre utgörs av Craig et 

al. (2003) instrument för mätning av prediktorvariabeln grad av fysisk aktivitet. Målet med 

utveckling av skalan var att skapa ett självuppskattningstest för populationens grad av fysisk 

aktivitet, där populationen i samtliga länder hade möjlighet att använda sig av instrumentet. 

Grad av fysisk aktivitet beräknades med hjälp av den korta versionen av international physical 

activity questionnaire där respondenten svarade på frågor om sin fysiska aktivitet de senaste sju 

dagarna. För att kategorisera grad av fysisk aktivitet räknades respondentens aktivitet ut med 

hjälp av MET-minuter/vecka. Genom att multiplicera summan av tid (minuter), frekvens 

(dagar) och MET (multiplies of the resting metabolic rate) värde för aktiviteten erhölls ett värde 

som ska vara representativt för respondentens grad av fysisk aktivitet under de senaste sju 

dagarna. MET värdet för måttlig fysisk aktivitet som användes i ekvationen var MET-värdet 

4.0. För högt ansträngande fysisk aktivitet var MET-värdet 8.0 och för promenader var MET-

värdet 3.3. IPAQ klassificerade låg grad av fysisk aktivitet sin (<600 MET-min/vecka), måttlig 

grad av fysisk aktivitet (600-3000 MET-min/vecka) och hög grad av fysisk aktivitet (>3000 

MET-min/vecka) (Craig et al., 2005). Eftersom instrumentet mäter grad av fysisk aktivitet i 

fyra delar skilda från varandra är Cronbachs alfa inte möjligt att beräkna. 

 

Procedur 

Under data insamlingen delades 86 av enkäterna lämnades ut under tre föreläsningstillfällen. 

För att öka summan av enkäter lämnades ytterligare 13 enkäter ut till slumpvis utvalda 

respondenter utanför biblioteket på Gymnastik och idrottshögskolan. Innan varje 

föreläsningstillfälle hade respektive lektor för föreläsningen tillfrågats, fått information om 

undersökningen samt godkänt författarens medverkan. För att minimera risken för 

störningsmoment lämnades enkäterna ut i slutet av föreläsningen. Innan respondenterna fick 

tillgång till enkäten delgavs det både muntlig och skriftlig information om undersökningen. 

Respondenterna informerades om att syftet med studien var att undersöka om det finns ett 

samband mellan lycka och grad av fysisk aktivitet hos högskolestudenter samt att deltagandet 

var frivilligt och helt anonymt. När respondenterna var klara med enkäterna samlades de in, 

undersöktes snabbt för att minimera bortfall och tackades muntligt för deras deltagande. 

 

Databearbetning 

Databearbetningen av det insamlade materialet utfördes i statistikprogrammet SPSS.  Av det 

bortfall där respondenterna avstått från att svara på en specifik fråga ersattes värdet med det 

aktuella medelvärdet för samtliga deltagare. Ingen av respondenterna hade avstått från att svara 

på mer än en fråga. Den signifikanta gränsen i undersökningen sattes till p < .10 . För att besvara 

samtliga frågeställningar genomfördes fyra tvåvägs ANOVOR med oberoende mätningar. Grad 

av fysisk aktivitet delades in i tre grupper: Låg grad av fysisk aktivitet, måttlig grad av fysisk 

aktivitet samt hög grad av fysisk aktivitet. Bakgrundsvariabeln kön, ålder, civilstånd och antal 

studerade terminer ändrades för varje enskild variansanalys där respektive bakgrundsvariabel 
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låg till grund för besvarandet av respektive frågeställning. Samtliga bakgrundsvariabler delades 

in i två grupper. Kön delades in i manliga och kvinnliga respondenter. Ålder delades in i 

respondenter mellan 19-23 år och 24-44 år. Civilståndet delades in i de respondenter i relation 

(pojkvän, flickvän, särbo, gift eller sambo) och de respondenter som inte hade någon relation 

(ogift eller ej sambo). Antal studerade terminer delades in i de respondenter som studerat max 

två terminer och de respondenter som studerat mer än två terminer.  

 

Resultat 

I Tabell 1 redovisas resultatet för den första frågeställningen; Hur ser sambandet mellan lycka 

och grad av fysisk aktivitet ut beroende på vilket kön högskolestudenten har? Resultatet 

påvisade en signifikant skillnad mellan de tre olika aktivitetsgrupperna beträffande grad av 

skattad lycka (𝐹2,93 = 5.066, p = .008, 2  = .098). Resultatet visade att de manliga och kvinnliga 

respondenterna med låg grad av fysisk aktivitet skattar sin lycka lägre än respondenterna med 

måttlig grad av fysisk aktivitet (p = .005). Respondenterna med låg grad av fysisk aktivitet 

skattade också sin lycka lägre än de respondenter som ingick i gruppen med hög grad av fysisk 

aktivitet (p = .011). Det påvisades ingen signifikant skillnad mellan måttlig grad av fysisk 

aktivitet och hög grad av fysisk aktivitet (p = .627).  Resultatet påvisade ingen 

interaktionseffekt (𝐹1,93 = 0.900, p = .345). 

Tabell 1 

Medelvärden (och standardavvikelser) beträffande lycka för män och kvinnor 

 

 Grad av fysisk aktivitet   

Kön n Låg grad Måttlig grad Hög grad F p 

Man 43 3.59 (1.10) 4.67 (0.65) 4.46 (0.76) 0.90 .345 

Kvinna 56 4.15 (0.48) 4.51 (0.58) 4.53 (0.67) 0.90 .345 

Total 99 3.91 (0.81) 4.49 (0.71) 4.49 (0.71) 5.07 .008 

 

I Tabell 2 redovisas resultatet för den andra frågeställningen; Hur ser sambandet mellan lycka 

och grad av fysisk aktivitet ut beroende på vilken ålder högskolestudenten har? Resultatet 

påvisade en signifikant skillnad mellan två av aktivitetsgrupperna beträffande grad av skattad 

lycka (𝐹2,93 = 4.685, p = .012, 2  = .092). De respondenter som tillhörde gruppen låg grad av 

fysisk aktivitet skattade sin lycka lägre än de respondenter som tillhörde gruppen måttlig grad 

av fysisk aktivitet (p = .003). Respondenterna som tillhörde gruppen låg grad av fysisk aktivitet 

har skattat sin lycka lägre än de respondenter som tillhörde gruppen hög grad av fysisk aktivitet 

(p = .008). Resultatet påvisade ingen skillnad mellan respondenterna i gruppen måttlig grad av 

fysisk aktivitet och hög grad av fysisk aktivitet beträffande grad av skattad lycka (p = .612).  

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan det olika åldersgrupperna beträffande grad 

av skattad lycka (𝐹1,93 = 4.088, p = .046, 2  = .042). Respondenterna i åldersgruppen 19-23 år 

skattade sin lycka lägre (M = 4.25, SD = 0.72) än respondenterna i åldersgruppen 24-44 år (M 

= 4.64, SD = 0.64). Resultatet påvisade ingen interaktionseffekt (𝐹2,93 = 1.097, p = .338). 
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Tabell 2 

Medelvärden (och standardavvikelser) beträffande lycka för olika åldersgrupper. 

   Grad av fysisk aktivitet    

Ålder n Låg grad Måttlig grad Hög grad F p 

19-23 år 48 3.88 (1.00) 4.45 (0.59) 4.08 (0.71) 4.09 .042 

24-44 år 51 3.97 (0.81) 4.72 (0.60) 4.70 (0.63) 4.09 .042 

Totalt 99 3.92 (0.81) 4.56 (0.60) 4.90 (0.71) 4.69 .012 

       

 

I Tabell 3 redovisas resultatet från den tredje frågeställningen; Hur ser sambandet mellan lycka 

och grad av fysisk aktivitet ut beroende på vilket civilstånd högskolestudenten har? Resultatet 

visade en signifikant skillnad mellan de olika aktivitetsgrupperna beträffande grad av skattad 

lycka (𝐹2,93 = 4.024, p = .021, 2  = .080). De respondenter som tillhörde gruppen låg grad av 

fysisk aktivitet skattade sin lycka lägre än de respondenter som tillhörde gruppen måttlig grad 

av fysisk aktivitet (p = .003). Respondenterna som tillhörde gruppen hög grad av fysisk aktivitet 

skattar sin lycka högre än respondenterna som tillhörde gruppen låg grad av fysisk aktivitet (p 

= .007). Det påvisades ingen signifikant skillnad mellan måttlig grad av fysisk aktivitet och hög 

grad av fysisk aktivitet (p = .607).  

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan civilstånden i vilken grad de 

skattade sin lycka (𝐹1,93 = 9.918, p = .002, 2  = .096). De respondenter som angett sig vara i 

en relation skattar sin lycka högre (M = 4.63, SD = 0.66) än de respondenter som inte var i en 

relation (M = 4.10, SD = 0.66). Resultatet påvisade ingen interaktionseffekt (𝐹2,93 = 0.153, p = 

.859). 

Tabell 3 

Medelvärden (och standardavvikelser) beträffande lycka för två civilstånd. 

  Grad av fysisk aktivitet     

Civilstånd n Låg grad Måttlig grad Hög grad F p 

I relation 66 4.12 (0.40) 4.78 (0.57) 4.61 (0.74) 0.15 .859 

Ingen relation 33 3.63 (1.17) 4.19 (0.46) 4.18 (0.57) 0.15 .859 

Totalt 99 3.92 (0.81) 4.56 (0.60) 4.49 (0.71) 4.02 .021 

 

I Tabell 4 redovisas resultatet från den fjärde frågeställningen; Hur ser sambandet mellan lycka 

och grad av fysisk aktivitet ut beroende på hur länge högskolestudenten har studerat? Det 

påvisades en signifikant skillnad mellan de olika aktivitetsgrupperna beträffande grad av 

skattad lycka (𝐹2,93 = 4.177, p = .018, 2  = .082). Resultatet visade att respondenterna som 

tillhörde gruppen låg grad av fysisk aktivitet skattar sin lycka lägre än respondenterna tillhörde 

gruppen måttlig grad av fysisk aktivitet (p = .005). De respondenter som tillhörde gruppen hög 

grad av fysisk aktivitet skattar sin lycka högre än respondenterna som tillhörde låg grad av 

fysisk aktivitet (p = .012). Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna måttlig 

grad av fysisk aktivitet och hög grad av fysisk aktivitet (p = .629). 

Det påvisades ingen signifikant skillnad mellan de olika terminsgrupperna i vilken grad de 

skattar sin lycka (𝐹1,93 = 0.026, p = .871). Resultatet påvisade ingen interaktionseffekt (𝐹2,93 = 

0.577, p = .563).  
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Tabell 4 

Medelvärden (och standardavvikelser) beträffande lycka för de två terminsgrupperna. 

  Grad av fysisk aktivitet     

Antal terminer n Låg grad Måttlig grad Hög grad F p 

Max två 49 3.75 (1.09) 4.60 (0.61) 4.58 (0.70) 0.03 .871 

Mer än två  50 4.08 (0.43) 4.50 (0.60) 4.43 (0.73) 0.03 .871 

Totalt 99 3.92 (0.81) 4.56 (0.60) 4.49 (0.71) 4.18 .018 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om det fanns ett samband mellan lycka och grad av fysisk 

aktivitet hos högskolestudenter. Detta undersöktes med hjälp av fyra frågeställningar. 
Den första frågeställningen som undersöktes var hur vida sambandet mellan lycka och grad 

av fysisk aktivitet var beroende på vilket kön högskolestudenten har. Denna studie visade 

varken någon skillnad mellan könen eller skillnad mellan könen inom de olika 

aktivitetsgrupperna beträffande grad av skattad lycka. Hori och Kamo (2017) har vid tidigare 

studier påpekat att det finns en skillnad mellan hur män och kvinnor skattar sin lycka. Troligtvis 

beror detta på att studien som Hori och Kamo genomfört använde sig av ett större urval vilket 

gör att skillnader mellan olika grupper blir mer framträdande. Vid fler deltagare i denna studie 

hade möjligtvis ett tydligare resultat kunnat utläsas men givet den tidsram som studien tillät 

fanns det inte möjlighet att ha ett större urval än det som tillämpats.  

Den andra frågeställningen som undersöktes var sambandet mellan lycka och grad av fysisk 

aktivitet beroende på högskolestudentens ålder. Studien visade på signifikanta skillnader mellan 

åldersgrupperna beträffande grad av skattad lycka. Den åldersgrupp som var mellan 19-23 år 

skattade sin lycka lägre än åldersgruppen som var mellan 24-44 år. Hori och Kamo (2017) 

nämner att lycka avtar med åren och skattas som lägst i medelåldern eftersom ansvarstagandet 

blir större. Resultatet i denna studie beror troligtvis på att äldre högskolestudenter omger sig av 

personer där frekventa fall av positiv påverkan är större än hos yngre personer. Lycka består 

enligt Diener et al. (1999) av komponenten sällsynta fall av negativ påverkan vilket troligtvis 

äldre högskolestudenter lärt sig bättre än de yngre. Lyckonivån mellan åldersgrupperna inom 

aktivitetsgrupperna visade inte på några signifikanta skillnader. Troligtvis hade indelningen av 

fler åldersgrupper lett till ett tydligare resultat men på grund av urvalets storlek var detta ej 

möjligt. 

Den tredje frågeställningen. berör sambandet mellan lycka och grad av fysisk aktivitet 

beroende på vilket civilstånd högskolestudenten är. Studien påvisade en signifikant skillnad 

mellan respondenterna som ingick i någon slags relation och de respondenter som inte var i 

någon relation. Respondenterna som var i en relation skattade sin lycka högre än de som inte 

var i en relation. Liknande resultat har påvisats i Hori och Kamos (2017) studie där män i 

relation skattade sin lycka högre än de som inte var i relation. Definitionen av lycka innefattar 

frekventa fall av positiv påverkan och hög grad av livstillfredsställelse (Diener et al., 1999) 

vilket i detta fall kan ses som en förklaring till resultatet. Personer som ingår i någon slags 

relation spenderar tid med partnern de tycker om vilket leder till att de frekvent påverkas positivt 

och på så sätt känner högre livstillfredställelse. Detta i sin tur skulle kunna visa på att de 

personer som ingår i en relation skattar sin lycka högre eftersom både positiv påverkan och 

livstillfredsställelse påverkar lycka. Däremot påvisades inga skillnader mellan civilstånden 

inom aktivitetsgrupperna.  

I den fjärde frågeställningen. Undersöktes sambandet mellan lycka och grad av fysisk 

aktivitet beroende på hur många år högskolestudenterna hade studerat. Det påvisades inga 

signifikanta resultat mellan skattad lycka och hur länge man studerat, inte heller några 
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skillnader mellan terminsgrupperna inom aktivitetsgrupperna. Eftersom majoriteten av 

deltagarna i denna studie antingen studerade till idrottslärare eller grundskolelärare med 

inriktning idrott skulle Weinstein, Maayan, och Weinsteins (2015) forskningsresultat om att 

tvångsmässig fysisk aktivitet i högre grad leder till depression och ångest. Idrotts- och 

grundskollärare har schemalagd fysisk aktivitet vilket möjligtvis medför att dessa gruppers 

lyckonivå påverkas av sin undervisning och skattar inte sin lycka representativt för andra 

högskoleutbildningar. Möjligtvis hade skillnader mellan terminsgrupperna varit tydligare om 

idrotts och grundskollärare hade uteslutits. Att fördela terminsgrupperna ett per studerat år är 

också en möjlig lösning för att hitta signifikanta resultat. Dock innebär detta att urvalet behövt 

varit större. Givet den angivna tidsram som fanns var det inte möjligt med ett större urval och 

på så sätt inte fler grupper inom de olika studietiderna.  

Ett framträdande resultatet i studien visar att det finns en skillnad mellan tre av 

aktivitetsgrupperna i samtliga analyser beträffande grad av skattad lycka. Precis som Almedag, 

Almedag och Ozkara (2016) och Mohammadi, Batvandi och Saberi (2015) påvisat så skattar 

de respondenter med låg grad av fysisk aktivitet sin lycka lägre än de respondenterna med 

måttlig- eller hög grad av fysisk aktivitet. Hypotesen att de högskolestudenterna med låg grad 

av fysisk aktivitet skattar sin lycka lägre än de högskolestudenterna med måttlig grad- eller hög 

grad av fysisk aktivitet fick stöd i denna undersökning. Detta beror troligtvis på som Cotman, 

Berchtold och Christie (2007) påvisat att fysisk aktivitet medför en rad positiva hälsofördelar 

för kroppen som ökad hälsorelaterad livstillfredställelse samt minskat risk för depression. 

Livstillfredställelse påverkar enligt Diener et al. (1999)  hur lycklig personen är vilket i denna 

studie har en direkt koppling till grad av fysisk aktivitet. Även minskad risk för depression 

vilket enligt Robak och Griffin (2000) påvisats som motsatsen till lycka tyder på att grad av 

fysisk aktivitet inverkar på den subjektiva upplevelsen av lycka. Hedbloms (2009) påstående 

om att normen i samhället säger att lycka ska vara kopplat till fysisk aktivitet kan vara ett 

resultat av denna studie. Respondenterna som ägnar sig åt måttlig- eller hög grad av fysisk 

aktivitet skattar möjligtvis sin lycka högre än respondenterna med låg grad av fysisk aktivitet 

eftersom normen säger att de bör känna sig lyckligare. Dock visar tidigare forskning att ett 

samband mellan lycka och fysisk aktivitet bör finnas på grund av de positiva egenskaper som 

fysisk aktivitet medför (Sternfield et al., 2009). Skillnader mellan måttlig grad av fysisk 

aktivitet och hög grad av fysisk aktivitet kunde inte utläsas eftersom resultatet inte var 

signifikant. Denna studie utgörs av den korta versionen av international physical activity 

questionnaire vilket möjligvis medför svårigheter att skatta sin grad av fysisk aktivitet. Vid ett 

längre instrument med fler frågor hade möjligtvis tydligare resultat mellan måttlig grad av 

fysisk aktivitet samt hög grad av fysisk aktivitet kunnat utläsas.  

 

Styrkor och svagheter 

En uppenbar styrka med studien var att instrumenten i enkäten som användes var väletablerade 

och hade ett högt alfavärde. Oxford happiness questionnaire alfavärde översteg gränsvärdet på 

.70 med .23 enheter vilket tyder på att skalan har hög reliabilitet. Även när Hills och Argyle 

(2002) utformade skalan fick instrumentet högt alfavärde .91 vilket tyder på att skalan är 

reliabel att mäta den subjektiva upplevelsen av lycka. Eftersom international physical activity 

questionnaire inte mäter en specifik underliggande variabel utan grad av fysisk aktivitet var 

alfavärdet inte möjligt att räkna ut. Craig et al. (2003) definition av fysisk aktivitet samt grad 

av fysisk aktivitet stämmer överens med Folkhälsomyndighetens (2017) allmänna 

rekommendationer för vuxna. Detta tyder på att skalan är reliabel och bör användas vid svenska 

undersökningar om grad av fysisk aktivitet. Översättningen av instrumenten som ligger till 

grund för studien utfördes av författaren. Detta kan ses som ett hot mot reliabiliteten eftersom 
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meningsinnebörden för påståendena i skalan kan skilja efter översättning från engelska till 

svenska. Översättningen har godkänts av handledare och författaren jämförde översättningen 

av OHQ med andra Svenska översättningar av skalan för att minimera risken för 

översättningsfel. Med hänsyn till det möjliga översättningsfelet, höga alfavärdet för OHQ och 

att IPAQs överensstämmer med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan studien 

överlag yrka på en hög reliabilitet.   

Ett hot mot studiens validitet utgörs av svårigheten för respondenterna att skatta sin intensitet 

samt tiden av fysisk aktivitet under de senaste sju dagarna. Definitionen av vad som anses som 

mycket ansträngande fysisk aktivitet och måttlig fysisk aktivitet beskrivs i instrumentet. Men 

det är upp till respondenten själv att skatta vad som de anser innefatta både hög och måttlig 

intensitet. Detta medför att fördelningen av fysisk aktivitetsgrupperna möjligtvis ser annorlunda 

ut i verkligheten (Craig et al., 2005). Vid bortfall av en enstaka fråga ersattes värdet för den 

aktuella frågan med medelvärdet från samtliga respondenter detta utgör också ett hot mot 

validiteten. Antalet deltagare (99) kan ses som den mest uppenbara svagheten med studien. 

Fördelningen mellan grupperna var inte jämn då gruppen låg grad av fysisk aktivitet endast 

innehöll 12 individer. Om urvalet i studien var större och innehöll fler respondenter hade 

möjligtvis ett tydligare resultat kunnat framstå för samtliga frågeställningar. Resultat bör inte 

appliceras på populationen utan kan endast ses som ett resultat för respondenterna i denna 

studie. 

 

Slutsats 

Finns det då ett samband mellan lycka och grad av fysisk aktivitet bland högskolestudenter? 

Hypotesen om att de högskolestudenterna med låg grad av fysisk aktivitet skattar sin lycka lägre 

än de högskolestudenterna med måttlig grad- eller hög grad av fysisk aktivitet fick stöd i denna 

studie. Beträffande frågeställningarna om kön, ålder, civilstånd och antalet studerade terminer 

kunde ingen skillnad utläsas inom de olika aktivitetsgrupperna. Det visades emellertid att 

åldersgrupperna samt civilstånd hade ett samband med subjektiv skattad lycka. Utifrån denna 

studies resultat kan man se att det finns ett samband mellan lycka och grad av fysisk aktivitet 

för högskolestudenter. Men resultatet bör inte generaliseras till studenter i svenska högskolor 

med hänsyn till urvalets storlek och det låga antalet respondenter i låg grad av fysisk aktivitet. 

Förslag på vidare studier är att främja fysisk aktivitet för högskolestudenter samt undersöka 

varför högskolestudenter med låg grad av fysisk aktivitet anger lägre grad av lycka än de med 

måttlig och hög grad av fysisk aktivitet. Är det fysiologiska orsaker som ligger bakom 

sambandet eller beror det på något annat? 
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