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Idag är de hot och påfrestningar som resulterar i stressreaktioner av 
en mer psykisk än fysisk karaktär, vilket medför att våra 
stresshanteringssystem inte är helt ändamålsenliga. Syftet var att 
undersöka vilka effekter fysisk träning och meditation har i 
stressreducerande syfte och om dessa träningsformer upplevdes 
skilja sig åt. Tio individer intervjuades, alla utövade någon form av 
fysisk träning eller meditation. Analysarbetet följde analysmetoden 
induktiv tematisk analys. Studien visade att den fysiska träningen 
och meditationen bidrog till stressreduktion samt att karaktären på 
stressreduktionen skilde sig åt. Den fysiska träningen gav en effektiv 
stressreduktion vid påtagliga stresstillstånd, medan meditation bidrog 
till att förändra förhållningssättet till det som stressar. Resultaten 
pekar på att fysisk träning och meditation är komplementära i 
strävan efter stressreduktion och det som verkar vara avgörande för 
valet av utövande är individens personlighet, situation och i vilken 
fas man befinner sig i livet. 

 
I n l e d n i n g 

 
Ur ett stressperspektiv är idag de hot och påfrestningar som resulterar i stressreaktioner 
av en mer psykisk än fysisk karaktär, men trots detta så aktiveras samma fysiologiska 
mekanismer som under evolutionen utvecklats för vår överlevnad (Währborg, 2002). 
Detta medför att när vi idag ställs inför påfrestningar och hot, som långa bilköer eller 
växande räkningshögar istället för sabeltandade tigrar, så är våra sofistikerade 
stresshanteringssystem inte fullt ut lika ändamålsenliga. Att anfalla eller snarare kanske 
fly var säkert det bästa sättet att lösa problemet med tigern, men sällan lika fruktbart i 
lösandet av problemet med räkningshögen. I väntan på att evolutionen ska komma i 
kapp vår aktuella livssituation har mycket forskning bedrivits i ämnet, i syfte att öka 
förståelsen för bland annat vad som händer i vår kropp och psyke då vi upplever stress, 
varför vi upplever stress på olika sätt och vad vi kan göra för att reducera stressen, 
jämför Währborg (2002).  
 
Stress 
 
Alla människor har lätt att identifiera sig med ordet stress, trots detta så omfattar 
begreppet stress ett brett spektra av olika omständigheter i livet och blir därför extremt 
komplext till sin natur (Kabat-Zinn, 2004). Detta medför tyvärr att det kan vara svårt att 
veta om stress är orsaken till påfrestningen som vi upplever eller effekten av 
påfrestningen, d v s om stress är stimulus eller respons. Hans Selye var en av de första 
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att introducera ordet stress på 1950-talet (Kabat-Zinn, 2004). Hans forskning baserades 
på studier om vad som händer med djur som är skadade eller satta under ovanliga eller 
extrema förhållanden. Selye definierade ordet stress som en respons och han myntade 
även ett annat ord för att beskriva stimulus eller händelsen som skapar stressresponsen, 
vilket var stressor. Kabat-Zinn (2004) menar vidare att en stressor kan vara en intern 
eller extern förekomst eller händelse, till exempel kan en tanke eller känsla vara 
orsaken till stress och kan därför vara en stressor. Samma tanke eller känsla kan under 
andra omständigheter vara en respons på en extern stimuli och därför vara stressen 
själv.  
 
Biologiska reaktioner  
 
För att kropp och psyke ska fungera bra och vi ska kunna leva med bibehållen hälsa 
måste ett antal fysiologiska system samverka och kommunicera på ett ändamålsenligt 
sätt. Då människan upplever stressfyllda situationer så reagerar vi genom att mobilisera 
resurser för att hantera detta (Währborg, 2002) och det är framförallt två system som 
har stor betydelse för denna hantering (Lundberg & Wentz, 2004). Det ena är 
binjuremärgsystemet, SAM (sympathetic-adreno-medullay), som är ett av det viktigaste 
stressbekämpande systemen och det andra systemet är det hypofysstyrda 
binjurebarksystemet, HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical). SAM är en aktiv 
försvarsmekanism som förbereder kroppen för flykt och kamp. Detta system fungerar 
genom att hypotalamus snabbt skickar signaler ut i det sympatiska nervsystemet som i 
sin tur påverkar binjuremärgen som börjar utsöndra adrenalin och noradrenalin 
(Lundberg & Wentz, 2004). Dessa hormoner finns i blodet inom en minut efter det att 
stressen uppstått och färdas till olika organ för att öka stridsberedskapen. HPA-axeln 
representerar istället en nederlagsreaktion och brist på kontroll. Detta kallas för en 
känslomässig och passiv stressreaktion. HPA-axeln består i att hypotalamus signalerar 
via hypofysen till binjurebarken att utsöndra kortisol och andra steroidhormoner. Efter 
det att hotet uppmärksammats så dröjer det ca 30–40 minuter innan kortisolnivåerna i 
blodet nått sitt maximum, detta beror på att kortisolsekretionen regleras av hormonella 
signaler som är avsevärt långsammare än nervsignalerna. När faran är över stängs 
stressystemen av och hormonnivåerna återgår till normala koncentrationer (Lundberg & 
Wentz, 2004).  
 
Om stressreaktionen pågår under en begränsad tid så fyller den sitt syfte, men om 
stressreaktionen blir långvarig påverkas kropp och psyke negativt (Ekman & Arnetz, 
2002). Långvarig stress påverkar bland annat immunförsvaret (Segerstrom & Miller, 
2004) och hjärnan negativt (Corell, Rosenkrantz & Grace, 2005) samt ökar risken för 
hjärt- och kärlsjukdomar (Währborg, 2002). Människor som utsätts för svåra 
påfrestningar löper också större risk för att drabbas av depression (Sapolsky, 2003).    
 
Copingstrategier och stress 
 
Währborg (2002) översätter begreppet coping till bemästring på svenska och han menar 
att coping omfattar alla de strategier som individen utvecklar för att hantera en hotbild. 
Folkman och Lazarus (1985) beskriver coping som en dynamisk och komplex process 
vilket medför att individens copingstrategi varierar beroende på hotets karaktär. Det 
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finns mängder av olika copingstrategier, vilka ofta indelas i två huvudkategorier: 
känslofokuserad och problemfokuserad coping (Steptoe & Ayers 2005). 
Känslofokuserad coping innebär att man i första hand anpassar sin känslomässiga 
reaktion till det upplevda hotet. I känslofokuserad coping ingår flera olika strategier, så 
som önsketänkande, distansering, att försöka se det positiva i situationen samt att ägna 
sig åt självanklagelse. I denna strategi ingår även användandet av olika former av 
spänningsreducerande aktiviteter, som att äta för mycket, dricka alkohol eller att träna 
för att minska uppkomna spänningar. Att isolera sig är en annan form av 
känslofokuserad coping som antingen går ut på att inte låta andra människor förstå hur 
man egentligen mår, eller att helt dra sig undan sociala situationer. Problemfokuserad 
coping går istället ut på att först analysera problemet, för att förstå det bättre, och sedan 
göra en handlingsplan för att på så sätt påverka problemet som orsakat 
stressupplevelsen. Problemfokuserad coping är alltså mera handlingsinriktad än 
känslofokuserad coping (Steptoe & Ayers 2005). 
 
Lazarus och Folkman (1985) undersökte vilken copingstrategi som var dominerande 
hos studenter i samband med en tenta, innan, efter i väntan på betyg, samt när 
studenterna fått sina betyg. Det visade sig att 94 procent av studenterna använde sig av 
både problemfokuserad och känslofokuserad coping i alla tre stadier som mättes. Dock 
använde majoriteten en problemfokuserad coping i början av processen och 
känslofokuserad, i form av att ta fram det positiva samt distansering, i slutet av 
processen. Samtliga deltagare använde sig dock av en mängd olika komplexa typer av 
copingstrategier under alla tre stadierna vilket tydliggör det situationsbundna i 
copingstrategier. Steptoe och Ayers (2005) menar också att känslofokuserad coping är 
mera dominant vid tillfällen som bedöms som svåra att påverka medan den 
problemfokuserade copingen är mera dominerande vid tillfällen som bedöms som 
påverkbara. 
 
Skyddande faktorer och stress  
 
De faktorer som bland annat påverkar upplevelsen av stress är känslan av kontroll, 
förutsägbarhet, socialt stöd samt möjliga säkerhetsventiler för uppdämd frustration 
(Sapolsky, 2003). Socialt stöd har visat sig ha både direkta och indirekta effekter som 
skydd mot upplevelsen av stress (Mistra, Crist & Burant, 2003). Det har både en 
skyddande funktion mot dagliga stressorer samt mot så kallad livsstress, d v s 
påfrestande händelser i livet som till exempel skilsmässor och dödsfall. Änkor och 
änklingar som fått socialt stöd från vänner och bekanta har återhämtat sig snabbare från 
en sådan stressfylld händelse som det kan innebär att förlora en livspartner (Stroebe, 
Stroebe, Schut & Abakoumin, 1996). Även en väl utvecklad förmåga för social 
problemlösning har visat sig minska både de dagliga problemen och situations- och 
personlighetsrelaterad ångest och har alltså en skyddande funktion mot stress (Bond, 
Lyle, Tappe, Seehafer & Zurilla, 2002). DeLongis, Lazarus och Folkman (1988) fann 
att självförtroendet och upplevelsen av socialt stöd hos gifta par påverkar humöret och 
hälsan, vilket ledde till sämre humör och fler fysiska symtom under stressfyllda dagar.  
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Personlighetsdrag och stress 
 
Benight och Harper (2002) menar att människors psykologiska inställning till händelser 
påverkar upplevelsen av stress. Några sådana psykologiska inställningar är optimistiska 
eller pessimistiska förklaringsmodeller, locus of control och self-efficacy. Flera studier 
visar på att dessa inställningar har en modifierande effekt på stressupplevelsen, både på 
den direkta upplevelsen och på livet i stort (Benight & Harper, 2002; Bollini, Walker, 
Hartmann & Kestler 2004; Iwanagaa, Yokoyamab, & Seiwaa, 2004)  
 
Två olika kategorier av kognitiva förklaringsmodeller som människor använder sig av 
är optimistiska eller pessimistiska (Iwanagaa et al., 2004). Individer med en i huvudsak 
optimistisk förklaringsmodell tenderar att se mening och möjligheter även i svåra 
upplevelser. Detta till skillnad mot de med en pessimistisk förklaringsmodell som 
istället tenderar att fokuserar på de negativa i situationen och på sina farhågor. 
Beroende på vilken av dessa som individen tenderar att använda sig av i relation till 
stressfyllda händelser påverkar detta nivån av upplevd stress, d v s de med en 
optimistisk förklaringsmodell upplever en lägre stressnivå en de med en pessimistisk 
förklaringsmodell. 
  
Jackson, Sellers och Peterson (2002) fann en interaktionseffekt mellan upplevd stress 
och en pessimistisk inställning, vilket de menar förutspår fysisk sjukdom, men de 
kunde däremot inte påvisa någon huvudeffekt för enbart variabeln pessimism i relation 
till fysisk sjukdom. De fann heller inga samband mellan optimistisk förklaringsmodell 
och upplevelsen av stress i relation till fysisk sjukdom. Iwanagaa et al. (2004) menar att 
individer med en optimistisk läggning använder sig av aktiva copingstrategier och de 
med en pessimistisk av passiva copingstrategier. Deras resultat visar på att individer 
med en optimistisk läggning upplevde, i relation till de mer pessimistisk, en lägre nivå 
av stress och detta oavsett i vilken omfattning individerna kunde kontrollera 
situationen. Det har även visat sig att optimistiska individer tenderar att använda sig av 
problemfokuserad coping, söka socialt stöd samt att fokusera på möjligheterna i 
situationen, medan pessimisterna sammankopplas med copingstrategier som 
förnekande och distansering, d v s känslofokuserad coping (Scheier, Weintraub & 
Carver, 1986). 
 
En annan psykologisk inställning som har modifierande effekter på stress är locus of 
control (Rotter, 1990). Begreppet syftar till individens tro på huruvida den egna 
förmåga eller externa faktorer är avgörande för i vilken omfattning önskat resultat 
uppnås. Begreppet består av två poler, intern locus of control och extern locus of 
control, för vilka Rotter (1990) utvecklade en skala. Rotter (1990) såg dessa 
inställningar som två stabila personlighetsvariabler som påverkade personens beteende. 
Individer med preferens för intern locus of control har en större tilltro till att de egna 
handlingarna kan påverka resultatet. Detta till skillnad mot individer som har preferens 
för extern locus of control, som sätter en större tilltro till externa faktorers påverkan, 
som till exempel tur och inflytelserika personers handlingar.  
 
Bollini et al. (2004) fann att personer med preferens för intern locus of control hade 
lägre kortisolutsöndring då de trott sig haft möjlighet att kontrollera störande ljud under 
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experimentet genom att trycka på en knapp. Dock kunde inga skillnader påvisas för 
individer med preferens för extern eller intern locus of control då deltagarna trodde att 
de inte hade någon kontrollmöjlighet. Anderson, Hattie och Hamiltons (2005) 
undersökning på studenter visade även att framgång i studier och locus of control har 
ett samband. För de med preferens för extern locus of control påverkades studierna i 
negativ riktning och det omvända gällde för studenter med preferens för intern locus of 
control. Det bör dock noteras att det mest adaptiva förhållningssättet var att ha en bra 
balans mellan intern och extern locus of control.  
 
Self-efficacy är ett begrepp som definierats av Bandura och ligger nära begreppet intern 
locus of control då de bägge relaterar till tron på konsekvenserna av sitt beteende 
(Contranda & Goyal, 2005). Skillnaden är att self-efficacy alltid är knutet till den 
aktuella situationen, men begreppet har även konceptualiserats som en 
personlighetsliknande stabil variabel och då omnämns det generaliserad self-efficacy. 
Begreppet self-efficacy syftar också mer till vår tro på att framgångsrikt kunna prestera 
ett visst beteende och inte som intern locus of control som syftar till tron om 
sannolikheten att få önskvärd utdelning genom handlingen.  
 
I undersökningar som är gjorda på individer med olika typer av fobier har man under 
behandling av fobierna manipulerat med upplevelsen av self-efficacy och mätt 
stresshormoner och immunförsvarsfunktioner. Bandura, Taylor, Williams, Mefford och 
Barchas (1985) fann att en uppmätt hög self-efficacy visade på en sänkning av 
adrenalin- och noradrenalinhalterna. Wiedenfeld et al. (1990) visade på en stärkning av 
immunförsvaret, i form av en ökning av lymfocyter och t-cellsfunktioner för personer 
med hög self-efficacy. Benight och Harper (2002) studerade ett samhälle i Colorado 
som drabbats av en svår eldsvåda och tittade på sambandet mellan upplevelsen av self-
efficacy, PTSD symtom och allmän uppmätt stressnivå. De fann att upplevelsen av hög 
self-efficacy påverkade upplevelsen av stress och PTSD symtom både på lång och kort 
sikt i positiv riktning. 
 
Stresshantering genom fysisk träning och meditation 
 
Stresshantering är ett starkt växande område och på teoretisk nivå kan man reducera 
stressen på olika sätt. Steptoe och Ayers (2005) beskriver ett flertal sätt att reducera 
stress på. Bland annat kan stressreduktion åstadkommas genom att förändra kraven 
eller genom att undvika stressande situationer, vilket t o m skulle kunna leda till att 
stressreaktionen uteblir. Det kan även ske genom uppbyggandet av psykosociala 
resurser, i form av till exempel sociala relationer, detta kan vara modifierande för 
stressreaktionen. Påverkan kan också ske kognitivt, genom att påverka psykologiska 
inställningar så som locus of control samt self-efficacy, vilket kan leda till mer 
ändamålsenliga stressreaktioner. Det kan även ske genom att påverka stressreaktionen 
direkt, genom till exempel avslappnings- och meditationstekniker. Det är också troligt 
att rätt kost och fysisk träning bidrar till att bygga upp resurser som förhindrar stressens 
skadliga inverkan. 
 
Meditation blev känt i västvärlden på 1960-talet då den växte sig starkare genom den 
transdentala meditationen (Tejananda, 1999). Tidigare hade meditation varit en relativt 
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okänd metod som associerades med kristet klosterliv. Idag finns det böcker om 
meditation i nästan alla bokaffärer och många tidsskrifter inom området hälsa talar om 
meditation som en effektiv avslappningsteknik (Tejananda, 1999). Shapiro, Carlson, 
Astin och Freedman (2005) menar att målet med meditation kan variera och skifta över 
tiden, men de handlar ofta om avslappning och/eller självutforskande och/eller en 
strävan efter upplysning.  
 
En stressreaktion uppstår per definition automatiskt och omedvetet, det centrala ur ett 
stressreduceringsperspektiv blir därför att man genom meditation kan utveckla en ökad 
medvetenhet (mindfulness, Kabat-Zinn, 2004). Shapiro et al. (2005) skriver att 
begreppet mindfulness har fått mycket uppmärksamhet inom dagens psykologi och 
majoriteten av forskningen har fokuserats på kliniska studier. Dessa tyder på att 
mindfulness har effekt både på psykologiska och fysiologiska symtom. Shapiro et al. 
(2005) menar vidare att det är vissa mekanismer som ligger bakom transformationens 
potential i mindfulness. De har identifierat två linjer, den ena består av social support, 
avslappning och kognitiva beteendemässiga element, och den andra består av 
förhållningssättet i mindfulness i sig själv. I ett försök till att skapa en första teori för 
den senare linjen så utgår de ifrån tre axiom: intentionen (vårt syfte), uppmärksamhet 
(vara uppmärksam) och attityd (på ett speciellt sätt). Den intention som individen har 
med sitt utövande är centralt, då intentionen ofta sammanfaller med resultatet. 
Praktiserandet av mindfulness är inte bara att öka medvetenhet generellt utan mer 
specifik med en inriktning på ett icke dömande förhållningssätt, vilket skapar en ökad 
kontakt med tillgänglig information. Detta ger en ökad förmåga till självreglering, där 
system förblir stabila om det behövs eller flexibla om det behövs. Shapiro et al. (2005) 
menar att dessa tre axiom leder till ett skifte i perspektiv, som innebär att individen inte 
är lika involverad i sitt livsdrama utan bevittnar det. Detta möjliggör att vi inte reagerar 
automatiskt på till exempel en stressreaktion, utan istället kan ta ett steg tillbaka för att 
bedöma situationen innan vi faktiskt handlar.  
 
Det har visat sig att meditation även har positiva effekter på hjärnfunktion och 
immunförsvar redan efter ett kortare program i mindfulness meditation (Davidson et al., 
2003). Programmet pågick i åtta veckor och den elektriska hjärnaktiviteten mättes före, 
direkt efter samt fyra månader efter det att programmet hade avslutats. Deltagarna 
vaccinerades även med ett influensavaccin i slutet av programmet. Meditatörerna 
visade till skillnad mot dem som inte mediterat på en ökad aktivitet i den vänstra 
hjärnhalvan, en aktivitet som är associerat med minskning av ångest och negativa 
känslor samt en ökning av positiva känslor. Det påvisades även en ökning av 
antikroppar mot det virus som hade injicerats hos dem som mediterat. Carlson, Speca, 
Patel och Goodey (2003) fann även att åttaveckorsprogrammet gav positiva effekter på 
livskvalitet, stressymptom och sömnkvalitet hos bröst- och prostatacancerpatienter. 
Emavardhana och Tori (1997) undersökte vipassana (en meditationsform) meditatörer 
direkt efter en sju dagars retreat och kom fram till att undersökningsdeltagarna var i 
relation till kontrollgruppen mer toleranta inför bland annat stressorer och andra 
människors beteende. 
 
MacLean et al. (1997) fann att även transcendental meditation (TM) har visats sig ge 
positiva effekter med avseende på kronisk stress. Meditationen har visat sig leda till 
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förändringar i kortisolnivåer hos individer som praktiserar meditation regelbundet, både 
under själva meditationen och även mellan meditationstillfällena. Meditatörerna hade 
lägre basnivå av kortisol än de som inte mediterade i undersökningen och meditatörerna 
nådde även en högre nivå av kortisol då de reagerade på akut stress. Sapolsky (2003) 
menar att denna kombination av låga basnivåer och höga nivåer vid akut stress återfinns 
hos babianer med en mer anpassningsbar låg-stress profil. Hjelle (1974) har gjort en 
jämförelse mellan erfarna TM-meditatörer och nyblivna TM-meditatörer, detta med 
avseende på olika personlighetsvariabler, ångest, locus of control och 
självförverkligande. De erfarna meditatörerna visade sig uppleva signifikant mindre 
ångest, hade en högre upplevelse av intern locus of control samt visade på en höge nivå 
av självförverkligande. Schwartz, Davidson och  Goleman (1978) har undersökt 
meditation och fysisk tränings inverkan på upplevelsen av kognitiv och somatisk 
ångest. De fann att de som kontinuerligt mediterat upplevde mindre kognitiv och mer 
somatisk ångest än de som tränade fysiskt. 
    
Även fysisk träning har visat sig vara effektivt ur ett stressreduceringsperspektiv 
(Ekman & Arnetz, 2002). Det finns bland annat två mekanismer som förklarar varför 
den fysiska träningen bidrar till psykisk hälsa (Lindwall, 2004). Den ena är 
distraktionshypotesen och den andra är bemästringshypotesen. Den första innebär att 
den fysiska aktiviteten fungerar som en distraktion från stressande tankar och den 
senare syftar till känslan av att vara duktig, på att till exempel springa eller träna på 
gym, vilket leder till ett bättre humör och självförtroende. Traustado, Bosch och Matt 
(2005) fann att fysisk träning var ett effektivt sätt att motverka förändringar som är 
kopplade till åldrandet hos kvinnor. Äldre otränade kvinnor visade på en större 
kortisolreaktion när de utsattes för stress än vad yngre otränade gjorde. Äldre tränade 
kvinnor hade en lägre kortisolreaktion när de utsattes för stress än vad de äldre otränade 
kvinnorna hade. Basnivån av kortisol varierade dock inte mellan någon av grupperna. 
Dessa resultat pekar på att åldrandet hos kvinnor kan vara en bidragande orsak till 
större reaktivitet i HPA-axeln vid psykologisk stress och att fysisk träning kan vara ett 
effektivt sätt att försvaga dessa åldersrelaterade förändringar.  
 
Martin Ginis et al. (2003) fann att fysisk träning minskade stress, smärta och depression 
hos människor med ryggradskador, vilket ledde till ökat psykiskt välmående och högre 
livskvalitet. Avgörande för det psykiska välmåendet var att smärtan minskade och som 
en effekt av det minskade också stressen. Att deltagarnas stress minskade hade i sin tur 
mest inverkan på deras upplevelse av sin livskvalitet. En annan undersökning på 
kvinnor visar på positiv effekt på depressionstillstånd (Doyne et al., 1987). Kvinnor 
som fått diagnosen depression fick genomgå ett åttaveckorsprogram där vissa fick 
springa och andra träna på gym. Detta visade ge en signifikant minskning av 
depressionssymtom i de båda träningsgrupperna och resultat höll i sig relativt konstanta 
då patienterna undersöktes ett år senare.  
 
Även Salomon (2001) redogör för den fysiska träningens effekt på depressioner och 
upplevd stress i sin översiktsartikel, där han konstaterar att forskning har kommit till 
motsatta resultat i frågan om den fysiska träningens effekt på depressionstillstånd. Han 
menar att forskningsresultaten inte är enhetliga med avseende på att träning skulle 
skydda mot stressens skadliga effekter på fysisk eller psykisk nivå. Däremot pekar de 
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longitudinella studierna och tvärsnittsstudierna på att fysisk träning har en positiv effekt 
i avseendet att reducera depressionstillstånd och stressens skadliga effekter. Salomon 
(2001) menar dock att det anses finnas forskning som ger starka skäl till åsikten att 
fysisk träning är en hjälp i fler självstärkande processer. 
 
Wesslund Svanberg (2004) redogör för vilka mekanismer som ligger bakom kvinnors 
beslut att börja utöva fysisk träning kontinuerligt. Det viktigaste för att upprätthålla en 
kontinuerlig träning för kvinnorna var den process som ledde fram till att identifiera sig 
själv som en fysiskt aktiv person. En annan viktig komponent var också att träningen 
passade in i vardagslivet på ett smidigt sätt. Valet av aktivitet berodde både på fysiska 
förutsättningar och på upplevelsen av egen handlingskontroll. Inledningsvis var 
träningen något som kvinnorna tvingade sig till, men så småningom blev det istället till 
något som de uppskattade och unnade sig. Motiven var till att börja med generellt sett 
fysiska, såsom viktminskning och för att motverka olika smärtor. Men som motiv till 
varför de fortsatte med sin träning uppger de istället andra effekter av träningen, så som 
att känna tillfredställelse, upprymdhet och glädje. Träningen upplevdes också ge ett 
förhöjt självförtroende samt en bättre självkänsla, vilket medförde att de hade en känsla 
av att de även klarade av andra utmaningar. 
 
Föreliggande studie 
 
Nästan all forskning som vi tagit del av med avseende på fysisk träning och meditation 
i relation till stress har varit kvantitativ. Det har även visat sig att det finns få studier 
som jämför fysisk träning och meditation ur ett stressperspektiv. Den fysiska träningen 
har sedan länge varit allmänt accepterad ur ett hälsofrämjande perspektiv. Detta till 
skillnad från meditation som endast under senare tid fått mer utrymme i debatten och 
många talar idag även om meditationen som hälsofrämjande. Syftet med vår 
undersökning var att undersöka vilka effekter fysisk träning och meditation har i 
stressreducerande syfte och om de skiljer sig åt. Vilka är individens erfarenheter av hur 
fysisk träning och meditation påverkat deras upplevelse av stress? 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
Som urvalsmetod användes ett snöbollsurval för att uppnå god informativitet. 
Undersökningsdeltagarna bestod av fem personer som utövade någon form av fysisk 
träning och fem som utövade någon form av meditation. De som utövade fysisk träning 
hade gjort det kontinuerligt i varierande längd och frekvens. Tre av deltagarna hade 
tränat i tre till fem år, två till tre gånger i veckan och de övriga två hade tränat tio till 
femton år, tre till fem gånger i veckan. En av dem hade tidigare tränat på elitnivå. 
Samtliga meditatörer hade erfarenhet av meditation i femton till tjugofem år. Fyra av 
dem mediterade regelbundet, fem till sju gånger i veckan och en av dem hade haft lite 
längre uppehåll till och från i sitt utövande. Två av de lite mer erfarna meditatörerna var 
även meditationslärare. Sju av deltagarna var kvinnor och tre var män. Medelåldern för 
deltagarna var 42,2 år (s=9,34). Den yngsta var 21 år och den äldsta 51 år, och alla var 
bosatta i Stockholmsområdet.   
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Datainsamling 
 
Data samlades in med hjälp av intervjuer. Som stöd vid dessa användes en 
intervjuguide som innehöll olika ämnesområden. Ämnesområdena hade tagits fram 
utifrån intervjuarnas egna förförståelse inom ämnet, med avseende på stress, fysisk 
träning och meditation. Intervjuerna genomfördes på olika platser runt om i Stockholm, 
några hemma hos deltagarna och andra på deras arbetsplatser samt några andra i 
offentliga lokaler. Intervjutiden för respektive intervju varierade från 30 – 65 minuter. 
En av författarna deltog vid samtliga intervjuer och den andra vid några av dessa. 
Intervjuerna inleddes med att intervjuaren/intervjuarna redogjorde för syfte och 
förutsättningar för intervjun och för hur data skulle komma att användas. Intervjuerna 
var halvstrukturerade och följde i huvudsak intervjuguiden (bilaga 1). Intervjuerna 
spelades in på kassettband för att därefter transkriberas.  
 
Bägge intervjuarna har förkunskaper inom ämnet i form av intresse av och erfarenhet 
från fysisk träning samt meditation. Den erfarenhet som intervjuarna har av fysisk 
träning har tidigare varit på motionsnivå men ingen tränar idag kontinuerligt. 
Intervjuarnas erfarenhet av meditation sträcker sig cirka femton år tillbaka, dock har det 
egna utövandet under denna period varierat mycket i kontinuitet och frekvens. Ingen av 
intervjuarna ser sig dock som en erfaren meditatör. Inom ämnet stress har intervjuarna 
förkunskaper i form av enstaka kurser inom stress på universitetsnivå. Intervjuarna 
hade begränsad erfarenhet av intervjuarbete, den erfarenhet som de hade har uppnåtts 
genom tidigare kurser och arbetslivserfarenhet. 
 
Analys 
 
Analysarbetet av data följde i huvudsak analysmetoden induktiv tematisk analys 
(Hayes, 2000). I det första skedet valdes data från fyra intervjuer ut. Bägge författarna 
arbetade igenom materialet oberoende av varandra i syfte att identifiera potentiella 
teman. Därefter diskuterades resultatet för att sålla fram de teman som var aktuella för 
det fortsatta analysarbetet. I syfte att säkerställa att resultatet återgav en så heltäckande 
bild av data som möjligt konstruerades en gemensam matris som stöd i detta arbete. 
Som ett nästa steg arbetade var och en av författarna vidare med åtta intervjuer, d v s 
med fyra nya samt de tidigare fyra intervjuerna. Efter denna genomgång fördes en ny 
diskussion vilket medförde att temana justerades och kompletterades, även denna gång 
med matrisen som stöd. En avslutande genomarbetning av intervjuerna skedde, nu med 
samtliga tio intervjuer som underlag. Vid en efterföljande och avslutande diskussion 
skedde ingen ytterligare komplettering eller justering av temana, eftersom materialet 
upplevdes vara uttömt. För att belysa temana så valdes olika citat ut ifrån intervjuerna. 
De slutgiltiga temana återfinns som rubriker i resultatdelen. Genomförandet och 
analysen av intervjuerna slutfördes innan huvuddelen av litteratursökningen ägt rum. 
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R e s u l t a t 
 
Direkt reduktion av stress 
 
Detta tema syftar till att belysa individens upplevelser av vilka effekter fysisk träning 
och meditation har på stress, under själva utförandet och i direkt anslutning. Alla 
Deltagare sa sig uppleva att den fysiska träningen och meditationen hade en direkt 
påverkan på upplevelsen av stress. Både den fysiska träningen och meditationen gav 
visserligen ofta en upplevelse av ökat välbefinnande i direkt anslutning till utförandet, 
men karaktären på upplevelsen skilde sig åt. 
  
Många menade att den fysiska träningen gav en upplevelse av urladdning, rening och 
att det välbefinnande som träningen resulterade i grundade sig i en trötthetskänsla i 
kroppen samt en känsla av förhöjd mental vakenhet. Vissa belyste även vikten av den 
fysiska träningen i relation till underhållandet av kroppen och då bland annat som 
bidragande till utrensandet av slaggprodukter och ökandet av konditionen. Den fysiska 
träningen samankopplades även av många med glädje och positiva känslor, träningen i 
sig var något som var roligt och stimulerande.    
 
”Det är en lättnadskänsla i kroppen och den här tröttheten man kan känna efter en 
träning upplever jag som väldigt behaglig. Kroppen kan kännas trött, men oftast efter 
en träning så känner jag mig pigg i huvudet.” 
 
”Du får syre i alla muskler asså, det är andningskapacitet. Och det gör att får du syre i 
alla muskler så får du bort slaggprodukterna ur kroppen, asså rent konkret. Och det 
tror jag inte meditationen hjälper till med, jag tror att man behöver både och.”  
 
”Jag känner att jag mår gott inombo.., jag blir glad av musiken, glad av rörelserna och 
eeee, ………jag känner bara en inre tillfredställelse jag tycker att det är så skönt i och 
med att det är veckans klo, och så där så tycker jag att det är underbart när jag är där 
och när jag kommer där ifrån lika skönt idag lika underbart idag, ja.” 
 
En viktig aspekt för känslan av mental rening menade man var upplevelsen av att byta 
perspektiv. Den fysiska träningen beskrevs bryta aktuella tankar och fungerade som 
distraktion, vilket gav utrymme för nya tankar och perspektiv. Vissa problem upplevdes 
också bli lite mindre efter ett träningspass.  
 
”Det är så himla skönt att bara släppa, för det en och halv timme eller vad det är. Att 
bara släppa allt och gå ut lite grann ur världen och bara vara där och sedan kan man 
komma tillbaka. Det är nästan som att man får lite andra insikter när man varit utanför 
ett tag.” 
 
”Annars går man lätt och ältar saker och tänker, då kan det också vara skönt i dom 
lägena att gå och träna eller om man sitter och tentapluggar att bara gå och träna satt 
saker och ting lite faller på plats. […] ja, det är klart om det är ett problem så har det 
blivit lite mindre.” 
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Vid starkt stressade tillstånd och vid mycket oro i kroppen upplevde många att den 
enda vägen för att lugna ner nervsystemet var intensiv fysisk träning. Graden av 
nedvarvning var till viss del relaterat till intensiteten i träningen, ju intensivare träning 
desto effektivare nedvarvning. Intensiv träning var också oftare relaterat till 
upplevelsen av starkare positiva känslor, eufori och ”kickar”. 
 
”Ja absolut får du en snabbare lindring att sticka ut och springa. Jag tror meditationen 
är det regelbundenheten över en lång tid att som gör att du kan få någon förändring. 
Som när jag först fick den här ångesten efter (vistelsen i ett annat land) när vi kom hem 
till Sverige, då kunde jag vakna vid fyra fem och då var väl redan nervsystemet i 
hundra två hundra knäck. Det enda som fick det att lugna ner sig det var att jag stack 
ut och sprang. Så motion är otroligt viktigt.” 
 
”Man känner sig avkopplad…...avslappnad…sen kan man ju också få den här euforin 
liksom, lycko, lyckokänslan, det här påslaget som blir då eee, mn då aa, då krävs det 
också att det har varit ett pass som man har fått ta ut sig ordentligt. ”  
 
”[…] jag känner att löpning lättar stressen. Något när pulsen går upp, upplever jag 
som att det renar lite.” 
 
Deltagarna menade att meditationens direkta effekt på stress bestod i att den var 
avslappnande och lugnande. Den lugnande effekten upplevdes ha samband både med 
den fysiska avslappningen och med upplevelsen av en fördjupad andning, samt att man 
frikopplades från tankarna. Meditationen upplevdes som allt från något nödvändigt för 
att hantera livet, till att en upplevelse av en egen stund att se fram emot. På det mentala 
planet upplevs meditationens direkta effekt ge en känsla av klarhet och medvetenhet. 
  
”Jag tycker att det är fantastiskt att mitt på dan få sätta sig en stund och bara rensa 
tankarna. Att få uppleva en sådan total avkoppling medan, trots att du inte sover. Det 
är som att den lilla stund som du sitter och mediterar är du mer medveten. Det är den 
mest medvetna stund som du har på hela dan.” 
 
”Bara att jag vet att när jag sätter mig och mediterar, så småningom så känner jag att 
ohoj vilken skillnad nu känner jag andningen.” 
 
”Även när jag har haft svårare perioder i livet, kriser och så. Då har jag blivit påmind 
om hur viktigt det här är för mig. Om jag släpper på det en längre tid och inte har 
kontakt med meditationen, så mår jag inte lika bra. Jag behöver meditationen som, ja 
rent mentalhygienisk. Att vara i kontakt med mig själv och att vara i hyfsad balans och 
att ha perspektiv på mitt liv och så. Meditationen fyller definitivt en funktion, även om 
buddismen handlar om att sträva efter upplysning. Men bara för att må hyfsat bra så 
ser jag att meditationen har en klar påverkan.” 
 
Stresstålighet 
 
Stresstålighetstemat omfattas av deltagarnas upplevelse av hur utövandet av den fysiska 
träningen eller meditation har bidragit till ökad tålighet inför det som stressar. 
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Deltagarna menar att både den fysiska träningen och meditation bidar till att bygga upp 
de resurser som möjliggör en bättre hantering av stressupplevelser och många menade 
att desto mer de upplevde sig vara i balans i kropp och psyke, desto mer ”tålde” de 
innan stressreaktionen gjorde sig hörd.  
 
De som utövade fysisk träning upplevde att när de tränade regelbundet blev de starkare, 
lugnare, duktigare och gladare samt mera nöjda med sig själva. Detta medförde att de 
”tålde” mer innan de upplevde sig vara stressade, deras sociala relationer fungerade 
även bättre och de upplevde generellt sett en ökad livskvalitet som en konsekvens av 
detta.  
  
”Jag får mer kraft av att träna. Jag blir starkare av att träna, fysiskt och jag blir nog 
lugnare också. Nu är jag inte speciellt snurrig, men jag blir nog lugnare och starkare 
och då tar jag mer, fixar mer. Jag känner att jag blir starkare. […] Ja alltså mycket 
mentalt och fysiskt också men det är ju självklart. Men mentalt blir det mycket 
starkare.”  
 
”Man kan ju vara lite mera uppspelt, när man mår bra det är ju helt klart, ja menar vi 
har ju alla dåliga och bra dagar. Och om man då har varit på gympa och har en bra 
dag det är klart att man är mer positiv till dom man träffar och relationer och, 
absolut.” 
 
” Man känner sig väldigt nöjd med sig själv och, man talar om för folk så där att jag 
tränar två gånger i veckan.” 
 
De som praktiserade meditation regelbundet menade att de upplevde sig vara mer 
närvarande, mer förankrade i sig själva och tryggare samt mer vän med sitt känsloliv. 
Som en konsekvens av detta så upplevde de att de ”tålde” mer innan de upplevde sig 
vara stressade, deras sociala relationer fungerade bättre och generellt sett upplevde de 
också en ökad livskvalitet. 
 
”Ja, innan, innan jag började med det så var jag nog lite mer, vad ska man säga, styrd 
utifrån, utifrånstyrd. Styrd mer av omgivningen och, inte hade någon förankring i mig 
själv lika mycket och även om det fanns en sån sträng, naturligtvis så, så blev jag 
stressad av omgivningens krav och förväntningar, mycket, tidigare, och när jag börja 
få den här inre förankringen så började jag kunna skilja ut, vad som var vad, så det att 
få en egen pelare….(svårt att höra)… så att säga, och då har ju mycket vänt i det, det 
blir ju inte samma stress.” 
 
”Ja, …….det har gjort mig, ja som jag lite grann beskrev här, öppnare, och tryggare 
och mer levande, tror jag, och lugnare med mina känslor, jag kan ha dem, är som mera 
vän med känslolivet, så kan jag nog säga.” 
 
Förhållningssätt till stressorer och stressreaktioner 
 
Detta tema syftar till att belysa deltagarnas upplevelse av den fysiska träningen och 
meditationens effekter på själva förhållningssättet till stressorer och själva 
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stressreaktionen. De som utövade meditation menade till skillnad från de som tränade  
fysiskt, att meditationen påverkade deras förhållningssätt till stressorer och 
stressreaktioner genom att öka medvetenheten och skapa en större acceptans på alla 
nivåer, fysisk, mental och känslomässig. Genom att vara medveten om sina 
stressreaktioner och vad som framkallade dessa, så upplevdes det i vissa situationer 
finnas möjlighet till att undvika att reagera automatiskt på dessa. Denna medvetenhet 
fanns inte i alla stressade situationer och det kan ta tid att lära sig behärska 
medvetenheten i vardagen, vilket samtliga intervjuade var överens om.  
 
”Aha, men det är väl det i sådana fall att inte träningen får blir ett stressmoment, det är 
väl det annars så har den inte bidragit så mycket till att, att jag blir medveten om när 
jag blir stressad utan det får jag försöka att jobba med mig själv på andra sätt.”  
 
”Jag kan vara medveten om när det händer och inte reagera på det. Det är då det löser 
upp sig, det är som att kortsluta det där gamla bandet. […] Annars går det igång, det 
kan gå igång, men det gör inte samma effekt så nästa gång är det svagare, det blir 
svagare och svagare. Men man kan ju ibland ha en reaktion hela livet men man svarar 
inte på den […] Man kan känna hjärtklappning kanske i någon situation varje gång, 
men man tänker, jaah det här är ju inge farligt, nä ja just det och då går det ju bra,. 
så.” 
 
[…] i och med att jag är så intensiv i mitt sätt att vara och så, så hjälper det mig att 
kunna få distans när jag blir så här impulsstyrd vare sig jag blir förbannad eller jätte 
glad eller vad nu det är för någonting så, hjälper det mig att jag kan få distans [….]  
 
” [….] Så det vaccinerar inte på något sätt mot stress. Men det innebär inte att det inte 
fungerar. Det är som med allt, det är lätt att lära sig metoden. Men att lära sig tillämpa 
den i alla situationer är en livslång träning.” 
 
Motiv till fysiska träningen eller meditation  
 
Detta tema belyser de motiv som deltagarna menade var avgörande för deras utövande. 
Deltagarna uppgav olika motiv till att börja och/eller fortsätta med fysisk träning och 
meditation, men önskan om en förändring i någon riktning fanns ofta med i bilden. 
Denna önskade förändring kan också förutom riktning, även ses ur ett tidsperspektiv. 
 
För de som utövade fysisk träning fanns det i det korta perspektivet till exempel en 
önskan om att förändra den aktuella sinnesstämningen, vilket kunde handla om 
sökandet efter ”kickar” eller ökat välbefinnande. I det lite längre och långa perspektivet 
handlade det om en önskan om utseendeförändring, bättre hälsa, ökad livskvalitet, 
självkänsla samt kunde även vara identitetsskapande.  
 
”Jag tyckte att det var dags. Om man skall hålla kroppen någorlunda i form när man 
är över fyrtio. Jag började se lite tecken på neråtgående och kände att nu är det 
antingen eller och det var det som var min största motivation, sedan hade jag ett 
bantningsprojekt också”  
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”På något sätt så var jag (respondentens namn) fotbollspelaren.”  
 
”Jag känner mig nöjd med mig själv att jag känner mig duktig så att jag gör det här 
och jag gör det för min egen skull så där, man mår ju bra när man gör saker för sig.” 
 
De som mediterade förde fram andra motiv för sitt utövande. I det korta perspektivet 
fanns en önskan om en förändring av sinnesstämningen, vilket kunde var en strävan 
efter lugn, avslappning och välbefinnande. I det lite längre perspektivet kunde det 
handla om en önskan om bättre hälsa, ökad livskvalitet samt ökad självkänsla. I det 
långa perspektivet kunde det vara ett sökande efter en djupare kontakt med sitt inre som 
var motivet.  
 
”Nämen på nått vis det här att man strävar efter nått form av inre lugn och känner en 
inre frid och harmoni. Då blir man ju mer säker på sig själv och det föder ju massor 
med positiva grejer. När man är mitt uppe i allting som alla är nu och, inte minst då 
när jag lever som jag gör och så där med familj och två barn och det ska liksom, det är 
hela tiden folk som drar i en eller hur man ska säga. Då krävs det att man får till en 
sådan där stund ibland då att man försöka stänga av allting.” 
 
”Ja, det var att jag upplevde en längtan att få mer utrymme för min egen person i livet, 
jag upplevde nog inte att jag hade riktig kontakt med mitt djupare inre liv, bitvis så där 
när det hände olika saker men inte, jag tyckte att jag surfade på ytan för mycket i livet.  
 
”[…] nu kan jag säga så här det som jag tror, det som jag riktar in mig på, det 
grundläggande är att upprätta kontakten med det essentiella. Det som är hälsa och helt 
för det har vi ju, bara det att vi har fjärmat oss, bort oss. […] försöka leta sig tillbaka 
till sin grund. Och då, när det händer, då tar systemet över ...(svårt att höra)… då vill 
kroppen naturligt rätta in sig, organ allting, sätter igång och läkning.” 
 
”Nej det var mer att jag var nyfiken, i och med att jag har alltid varit nyfiken runt 
omkring, Buddhismen har följt mig sedan jag var i tonåren, satt det har varit mer som 
en, en väg in i den vägen, så att det har inte varit att nu ska jag stressa ner.” 
 

D i s k u s s i o n 
 

Syftet med vår undersökning var att undersöka vilka effekter fysisk träning och 
meditation upplevdes ha i stressreducerande syfte och om de skiljer sig åt. Vi fann fyra 
teman som resultatet strukturerats enligt. Dessa teman var: direkt reduktion av stress, 
stresstålighet, förhållningssätt till stressorer och stressreaktioner och motiv till fysiska 
träningen eller meditation  
 
Det första temat utav fyra som vi identifierade var direkt reduktion av stress. Även om 
karaktären skilde sig åt så menade alla deltagare att den fysiska träningen och 
meditationen ledde till reduktion av stress samt ett ökat välbefinnande. Ur ett biologiskt 
perspektiv uppstår denna känsla av ökat välbefinnande bland annat genom den 
harmonisering av hormonnivåer (kortisol, adrenalin och noradrenalin) som träning och 
meditation bidrar till (MacLean, 1997; Traustado et al., 2005). Även den harmonisering 
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av hjärnaktiviteten som meditation kan leda till påverkar känslan av välbefinnande 
(Davidson et al., 2003). Under det fysiska träningspasset upplever många en urladdande 
och renade effekt. Den fysiska träningen skulle i detta avseende kunna fungera som en 
säkerhetsventil för urladdning av uppdämd frustration, i enlighet med Sapolsky (2003). 
Även om det inte är så konkret att det är just frustration som laddas ur så ligger det nära 
till hands att urladdningen handlar om någon form av frigörelse av uppdämd energi. 
Den fysiska träningens spänningsreducerande effekter skulle därför fungera i enlighet 
med Folkman och Lazarus (1985) forskning med avseende på känslofokuserad coping. 
Deltagarna menade även att den fysiska träningen fungerade som distraktion, vilket 
ledde till att aktuella tankar bröts och gav plats till nya, detta är i linje med 
distraktionshypotesen (Lindwall, 2004). En annan möjlig förklaring till deltagarnas 
upplevelse av nya perspektiv på problem efter ett träningspass är att de i ett mer 
avslappnat och flexibelt tillstånd kan använda sig av mera ändamålsenliga 
copingstrategier, detta i jämförelse med Folkman och Lazarus (1985) som menar att 
copingstrategier används komplext beroende på situation.  
 
Det gemensamma för den fysiska träningen och meditationen var att den ledde till ökad 
stresstålighet, vilket var det andra temat. Desto mer de upplevde sig vara i balans i 
kropp och psyke, desto mer ”tålde” de innan stressreaktionen gjorde sig hörd. Både de 
som utövade fysisk träning och meditation menade att deras utövande ledde till att 
deras sociala relationer fungerade bättre och de upplevde generellt sett en ökad 
livskvalitet. Upplevelse av ökad kvalitet i sociala relationer kan vara bidragande till 
stressreduktion (Mistra et al., 2003). Även deltagarnas upplevelse av ökad glädje och 
livskvalité skulle kunna stärka individens preferens åt det optimistiska hållet med 
avseende på förklaringsmodell (Carlson et al., 2003; Iwanagaa et al., 2004; Martin 
Ginis, 2003). Att aktivt försöka förändra sin kropp genom fysisk träning kan ge en 
upplevelse av ökad kontroll, inte bara fysiskt utan även mentalt och skulle på så sätt 
kunna påverka olika psykologiska inställningar i en positiv riktning och där igenom 
bidra till ökad stresstålighet (Benight & Harper, 2002; Bollini et al., 2004; Iwanagaa et 
al., 2004). De som tränade regelbundet upplevde sig vara starkare, lugnare, duktigare 
och gladare samt mera nöjda med sig själva. Vilket förklaras med bemästringshypotes, i 
vilken dessa upplevelser är centrala, varför fysisk träning kan bidra till bättre 
självförtroende och psykisk hälsa (Lindwall, 2004). Wesslund Svanberg (2004) menar 
även att detta är upplevelser som är viktiga för att man ska fortsätta med sin träning.   
Meditatörerna upplevde sig vara mer närvarande, mer förankrade i sig själva och 
tryggare samt mer vän med sitt känsloliv. Dessa effekter upplevdes bidra till ökad 
balans och acceptans, vilket medförde att man inte stressade upp sig i samma 
utsträckning. Dessa effekter på individens psykologiska inställning är i linje med Hjelle 
(1974) med avseende på locus of control. Det bör även noteras att om man är engagerad 
i aktiviteter som man upplever vara roliga och stimulerande så kan detta vara 
stressreducerande i sig själv, vilket skulle kunna vara fallet både för de som tränar 
fysiskt och för de som utövar meditation. Pressman och Cohen (2005) belyser detta i en 
översiktsartikel om positiva känslors skyddande effekter på stress. 
 
De som utövade meditation menade till skillnad från dem som tränade fysiskt, att 
meditationen påverkade deras förhållningssätt till stressorer och stressreaktioner, 
vilket är det tredje temat. Genom att vara medveten om sina stressreaktioner och vad 
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som framkallade dessa, så upplevde meditatörerna att de i vissa situationer fanns 
möjlighet att undvika att reagera automatiskt på dessa. Denna ökade medvetenhet 
beskriver både Kabat-Zinn (2004) och Shapiro et al. (2005) som en viktig komponent 
med avseende på stressreduktion.  
 
Det fjärde och avslutande temat var motiv till fysiska träningen eller meditation. Det 
som deltagarna menade var avgörande för att börja med och/eller fortsätta med fysisk 
träning och meditation varierade. Det visade sig att endast i undantagsfall så var det 
primära motivet med den fysiska träningen och/eller meditationen att reducera stress. 
Motivet var snarare en önskan av att uppnå någon form av förändring, allt ifrån den 
aktuella sinnesstämningen, utseendet, självbilden, hälsotillståndet eller mer generellt att 
öka livskvaliteten. För de som mediterade var även sökandet efter en djupare kontakt 
med sitt inre ett centralt motiv. I enlighet med Shapiro et al. (2005) så visade det sig att 
meditatörernas motiv både skiftade och varierade över tiden. För vissa av deltagarna 
som tränade fysiskt så var detta i linje med Wesslund Svanberg (2004), d v s motiven 
hade skiftat, från att initialt vara relaterat till fysiskt välmående till att vara mer relaterat 
till psykiskt välmående.  
 
Den fysiska träningen upplevdes ge en känsla av att göra något för sig själv, att avsätta 
tid för sig själv, vilket ledde till att man kände sig mer nöjd med sig själv. Att känna sig 
nöjd med sig själv i relation till andra människor och den fysiska träningen skulle 
kunna ha att göra med de sociala och kulturella föreställningar som finns. Där skiljer 
sig bland annat föreställningarna åt mellan de som mediterar och utövar fysisk träning. 
Det var till exempel ingen av meditationsutövarna som nämnde att de känner sig 
duktiga eller nöjda med sig själva inför andra på grund av sitt utövande. Vissa som 
utövade fysisk träning förde istället fram sitt utövande som någon form av prestation 
som man bör beundras för och var på så vis identitetsskapande. Detta är i linje med 
Lindwall (2004) som menar att kroppen befinner sig i en social och kulturell kontext, 
där människors yttre egenskaper associeras med högt värderade personlighetsdrag. Vad 
som också finns anledning att reflektera över är att den fysiska träningen närmar sig det 
avslappnande tillståndet via ”görandet” och meditationen via ”icke görandet”. I vår 
kultur så premieras framför allt ”görandet” och ses som något attraktivt och 
eftersträvansvärt, detta till skillnad från ”icke görandet” som inte värderas lika högt och 
sammankopplas ofta med oföretagsamhet. Även detta är i linje med Lindwall (2004) 
som skriver om hur individer som tränar fysiskt blir betraktade som individer som har 
självkontroll och hårt jobbande. Han belyser även att det finns de som argumenterar för 
att en aktiv livsstil är en skyldighet i den västerländska kulturen, vilket belyser vikten 
av ”görandet”. I detta sammanhang kan det vara värt att poängtera att inom 
meditationen så är begreppet ”icke görandet” inte lika med att göra ingenting, utan det 
inrymmer i själva verket en medveten avsikt (Kabat-Zinn, 2005). 
 
Målet var att försöka få en så förutsättningslös och bred bild som möjligt av hur fysisk 
träning och meditation påverkar upplevelsen av stress. Vi tog därför inte del av någon 
forskning innan intervjuerna genomfördes och i vårt urval försökte vi få tag i deltagare 
som representerade olika former av fysisk träning och meditation. Tidigare forskning är 
fokuserad på specifika former av fysisk träning och meditation och dessutom oftast 
kvantitativ (t ex Davidson et al., 2003). En brist i materialet upplevde vi vara att vi inte 
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samlat in data som gav oss en tydlig bild över vilken personlighetstyp eller 
copingstrategi som deltagarna visade sig ha, denna typ av data är av stor betydelse för 
hur individer upplever och hanterar stress (Steptoe & Ayers, 2005).  
 
Målsättningen var att genomföra åtta till tolv intervjuer, men redan efter åtta intervjuer 
upplevde vi att materialet var relativt heltäckande och det visade sig också att de två 
sista intervjuerna inte tillförde någon betydande data. Detta medförde att vi kände oss 
tillfreds. Även vårt val av att låta en av författarna vara huvudintervjuare och därmed 
delta vid samtliga intervjuer gav oss en ökad sannolikhet till att alla intervjuer 
genomförts under så lika omständigheter som möjligt. Analysarbetet i sökande efter 
teman, som skedde växelvis mellan individuell analys och diskussion, bidrog till en 
ökad kvalitet i form av en gemensam och mer objektiv bild av materialet.  

 
Trots att endast ett fåtal uppgav stressreduktion som det primära motivet för deras 
utövande så menade alla, även om karaktären skiljde sig åt, att både den fysiska 
träningen och meditationen upplevdes vara stressreducerande. Det som var utmärkande 
var att den fysiska träningen gav en effektiv stressreduktion vid påtagliga 
stresstillstånd, medan meditation bidrog till att förändra förhållningssättet till det som 
stressar. Resultaten pekar på att fysisk träning och meditation är komplementära i 
strävan efter stressreduktion och det som verkar vara avgörande för valet av utövande 
är individens personlighet, situation och i vilken fas man befinner sig i livet. Vi menar 
att det behövs mer kvalitativ forskning inom området för att nå en ökad förståelse för 
individens personlighet och stressens karaktär i relation till fysisk träning och 
meditation.  
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• Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Frågeställning 
Upplevs fysisk och mental träning som stress reducerande, i så fall hur? 
Finns det likheter och skillnader mellan mental och fysisk träning i 
stressreduceringssyfte? 
 

Intervjuguide 
 
Jag kommer från Stockholms universitet, där jag läser påbyggnadskurs i psykologi. 
Tillsammans med en studiekamrat skriver jag en C- uppsats, där vi vill ta reda på om 
fysisk och mental träning upplevs som stressreducerande och i så fall hur. 
 
Allt material som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt namn eller andra 
personuppgifter kommer inte att redovisas i rapporten. Intervjuerna är endast ämnade 
för forskningssyfte och kommer efter avslutad studie att förstöras. Ditt deltagande är 
helt frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta. 
 
Den informationen som vi är intresserade av är din egen subjektiva upplevelse dina 
tankar och känslor. Så det finns inget rätt eller fel svar. Vi är tacksamma för så utförliga 
svar som möjligt. 

Ämnesområden 
 Hur 
- Kognitivt (medvetenhet, bättre planering, bättre sortering) 
- Fysiskt (avslappning i kroppen, fysisk resistens mot stress) 
- Känslomässigt (mer självacceptans och känslomässigt lugn) 
- Situation (förändring av vilka situationer som stressar, medvetenhet om situationer 

som upplevs som stressande) 

Påverkan i ett större perspektiv 
- Relationer (aktiviteten skapar gemenskap dvs. socialt stöd) 
- Livskvalitet (glädje, välmående) 
 
Intervjuerna gjordes utifrån de ovanstående temana. Ordningen för ämnesområdena 
anpassades efter de olika intervjupersonerna. 
 

Intervju 
 

Bakgrundsfrågor 
Ålder? 
Kön? 
Vad tränar du? 
Hur ofta? 
Hur länge har du tränat/mediterat? 
Varför började du din träning? Utlösande faktorer, Vad attraherade dig med just denna 
träning? 
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Situation 
• I vilka situationer känner du dig stressad? 
• Hur känner du dig när du upplever dig vara stressad? 
• Har medvetenheten om vad som stressar dig påverkats av din träning? 
• Upplever du att din träning har någon inverkan på hur du upplever stress? 
• Om du jämför med vad som stressade dig innan du började med träning har det 

förändrats någonting?  

Fysiskt 
• Hur påverkar träningen dig direkt på fysisk nivå, beskriv? 
• Har din relation till din kropp förändrats efter att du börjat med träningen?  
• Har din kropps kännedom förändrats sedan du började med träningen?  
• Har din kropps förnimmelse förändrats sedan du började med träningen?  

Kognitivt 
• Har ditt sätt att tänka i stressade situationer påverkats av din träning och i så fall 

hur? 
• Har ditt sätt att tänka kring stress påverkats av din träning? 

 

Känslomässigt 
• Hur påverkar träningen dig på känslomässig nivå, direkt? (Känslomässigt) 
• Har träningen påverkat dig generellt på känslomässig nivå? 

 

Påverkan i ett större perspektiv 
• Har dina relationer påverkats sedan du började med träningen?  
• Har ditt sätt att kommunicera påverkats sedan du började med träningen?  
• Upplever du att din livskvalitet har påverkats i och med din träning?  

Övrigt 
• Har träningen påverkat din person i någon annan bemärkelse T.ex. bättre humör 

eller personlighetsutveckling?  
•  Upplever du att den fysiska och mentala träningen skiljer sig åt i 

stressreducerings syfte? 
• Har du något annat som du vill tillägga innan vi slutar? 

 

Tänkbara följdfrågor 
Kan du ge något exempel? 
Hur känns det? 
Hur menar du då? 
Vill du utveckla det? 
Kan du förtydliga det? 
Kan du berätta mer om det? 
Upprepa det sista som respondenten säger (för att få mer information)? 


