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Abstract

The purpose of our project is to test peoples pain threshold. Do athletes have a higher pain 
tolerance than non-athletes? To answer this question we have compared non-athletes with athletes 
to see if there's any notable difference. Our main test consisted of placing your hand in a bucket of 
ice and holding it in the bucket for as long as possible. The hand contains a lot of sensitive nerves, 
that's why this could cause an excruciating pain. The longer you can hold, the higher pain threshold 
you have. We performed the experience on 40 subjects, 20 athletes and 20 non-athletes. As a final 
result, the athletes average time was longer than non-athletes, which leads to the conclusion that 
athletes generally have a higher pain tolerance. This brings us to another question, why? Why do 
athletes have a higher pain tolerance according to our experiment? This comes with many different 
aspects, such as mental training and hormones.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Man hör ofta människor spekulera kring om idrottare är mer fokuserade, tåliga för smärta, 
målmedvetna etc. än vad människor som inte idrottar är. Några tror att spekulationerna stämmer 
men det finns även några som inte tror att det stämmer. Det finns även dem som inte vill tycka 
något för att de inte är säkra på vad som är sant. Vi som har skrivit det här arbetet är en del av dem. 
Vi vill ta reda på hur det ligger till och varför det är som det är. Vi såg ett program på TV där de 
testade olika människors smärtgräns och det gav oss idén till att göra samma sak. Vi försökte 
komma på ett enkelt och effektivt sätt att testa det här på idrottare och icke idrottare och kom på att 
man kan stoppa ner handen i en skål med is och se vem som kan hålla kvar den längst. 
Testpersonerna kommer då sättas på prov att visa vem som kan fokusera mest på att hålla nere 
handen trots att det gör ont, tåla mest smärta, eftersom det gör ont, och målmedvetenhet eftersom 
målet är att trotsa ens instinkter som säger att man ska ta upp handen så fort som möjligt.  

1.2 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att vi ska få reda på om idrottare har en högre smärtgräns än icke 
idrottare, genom att förstå hur nervceller fungerar, vilken roll de spelar för hur smärttålig du är samt 
studera hur idrott kan påverka en psykiskt.  

1.3 Frågeställning 
Har idrottare högre smärtgräns än icke idrottare? 

1.4 Avgränsningar  
Vi ska jämföra könen sinsemellan, så vi jämför tjejer som idrottar mot tjejer som inte idrottar och 
idrottande killar mot icke idrottande killar. Vi ska ha två av respektive kön som spelar fotboll, 
basket, handboll, simmar, och brottas. Sammanlagt ska vi ha 40 försökspersoner varav 20 inte 
idrottar. Alla försökspersoner måste vara mellan 19-23 och temperaturen i hinken med is får inte 
vara lägre än -10 grader Celsisus, för annars finns det stora risker med köldskador. 

1.5 Teori   
1.5.1 Nervcellens uppbyggnad 
Nervceller följer med oss hela livet och de flesta tappar sin delningsförmåga ju äldre man blir, 
vilket gör att vi får vara försiktiga med de vi har. En nervcell består av en cellkropp som har en 
cellkärna, dendriter, mottagande utskott och förgrenade utskott som kallas för axoner (se figur 1). I 
början av axonen finns axonkäglan där alla signaler samlas innan de skickas vidare till slutet av 
axonen där det finns terminalblåsor på synapsen som skickar ut kemiska signaler antingen till en 
annan nerv eller till slutdestinationen som kan vara en muskel. Runt om axonen sitter det 
myelinskidor med små mellanrum som signalen hoppar mellan. Nervcellers struktur kan variera 
beroende på vilken specialisering nervceller har. Tex. bipolära nervceller har bara en dendrit och en 
axon som ljusreceptorerna i näthinnan. De multipolära nervcellerna finns i hjärnan och är 
förgrenade för att få så bra kontakt med så många nervceller som möjligt. Det finns även nervceller 
som saknar förgrening och de kallas för unipolära nervceller. I hela vår kropp finns nervceller, även 
kallat neuroner, som är omringat av andra celler, så kallade gliaceller, som stödjer, skyddar, sköter 
ämnesutbytet mellan nervceller och kapillärer och städar även upp joner och signalsubstanser. Bara 
i själva hjärnan finns det ungefär hundra miljarder stycken nervceller. (Björndahl G. och Castenfors 
J., 2012, s.230) 
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Figur 1. Här är en bild av en nervcell och dess uppbyggnad.

 
1.5.2 De olika nervsystemen  
Nervsystemet är uppbyggt i två olika slags system, först det centrala nervsystemet (CNS) där 
hjärnan och ryggmärgen ingår. Det är centralen för kontroll, tolkning och samordning för 
nervcellerna. Det andra systemet är det perifera nervsystemet (PNS) där alla övriga celler ingår som 
indirekt eller direkt är kopplade till det centrala nervsystemet. (Björndahl G. och Castenfors J., 
2012, s.230) 

PNS är i sin tur uppdelat i inåtledande, sensoriska, och utåtledande, motoriska, nervceller. Det är de 
sensoriska cellerna som tar upp signalerna när man t.ex. blir slagen och skickar sedan vidare dem 
till CNS där signalerna tolkas och analyseras av interneuroner, som är en mindre och starkare 
förgrenad nervcell. Efter det är de motoriska nerverna som överför hjärnans och ryggmärgens svar 
till de olika delarna i kroppen. De motoriska nerverna tillhör PNS, runt ryggraden och i hjärnans 
grå substans, och de sensoriska nerverna tillhör CNS för att det är dem som tar emot intrycken. 
(Björndahl G. och Castenfors J., 2012, s.230) 
  
Det finns två olika slags motoriska nervsystem, det somatiska systemet som vi kan kontrollera med 
viljan och det autonoma systemet som vi inte kan kontrollera. De somatiska nerverna skickar en 
signal som startar från CNS och når dit den vill direkt där acetylkolin används som signalsubstans. 
Till skillnad från de autonoma nerverna som också börjar i CNS men på vägen till slutdestinationen 
kopplas om och därför behövs två seriekopplande nerver så att signalen kan nå fram till rätt mål. I 
den första kopplingen är det precis som hos de somatiska, signalsubstansen acetylkolin som 
förekommer. I det andra steget kan signalsubstansen variera beroende på vilka receptorer 
mottagarorganets celler har, antingen är det stimulerande eller hämmande. (Björndahl G. och 
Castenfors J., 2012, s.231) 

Det autonoma nervsystemet kan delas upp i ytterligare tre grupper. Det parasympatiska 
nervsystemet och det sympatiska nervsystemet är båda i kontakt med CNS. Vi har även det 
enteriska nervsystemet vars agerande är mer självständigt. Det parasympatiska systemet är igång 
när kroppen är i vila. Till skillnad från det sympatiska nervsystemet som istället aktiveras vid 
ansträngning och i varningssituationer. Till sist har vi det enteriska nervsystemet vars uppgift är att 
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sköta arbetet som tarmarna gör från magsäcken till ändtarmen. (Björndahl G. och Castenfors J., 
2012, s.231-232) 

1.5.3 Vår hjärna 
Så hur fungerar vår hjärna? Hur skickar den och tar emot signaler? Lite grovt kan man dela upp 
hjärnan i fyra delar: hjärnstammen, mellanhjärnan, lillhjärnan och storhjärnan. Alla delar 
samarbetar med varandra. Hjärnan är oerhört komplex och det finns fortfarande områden som inte 
är tillräckligt studerade. Nedan finner ni två bilder som visar hjärnans olika delar och var de sitter. 
(Björndahl G. och Castenfors J., 2012, s.239) 
 

 

Figur 2. Här är en bild på hjärnans olika beståndsdelar. 

1.5.3.1 Hjärnstammen 
Hjärnstammen är den äldsta delen av hjärnan, här finns de grundläggande överlevnadsfunktionerna. 
Hjärnstammen delas in i tre delar; förlängda märgen, bryggan och mitthjärnan. Förlängda märgen 
är en övergång mellan ryggmärgen och själva hjärnan. Den står som centrum för andning, 
hjärtrytm, blodtryck och matspjälkning. Denna del kan även ses som den livsuppehållande delen av 
hjärnan. Bryggan kan man säga är hjärnans telefonväxel, den kopplar om signaler mellan 
storhjärnan och lillhjärnan. Detta är en viktig del för vår balans. Mitthjärnan kopplar istället 
impulser för syn och hörseln, denna delen är också centrum för smärta, vakenhet och sömn. 
(Björndahl G. och Castenfors J., 2012, s.240) 

SMÄRTGRÄNS �6



Mitthjärnan befinner sig högst uppe på hjärnstammen, ovanför hjärnbryggan. Den består av både 
motoriska och sensoriska nerver och kan koppla mellan visuell och auditiv information. Ögonen 
och öronen skickar nervimpulser till mitthjärnan för att organiseras för att kunna skickas vidare till 
hjärnbarken. I mitthjärnan finns också retikulära formationen som man kan säga är hjärnans 
"portvakt", som väljer om den ska släppa in eller blockera sensorisk information från det perifera 
nervsystemet. Det är genom att tillfälligt avaktivera nervceller i retikulära formationen som vissa 
bedövningsmedel verkar, på detta sättet registreras inte den sensoriska informationen som i vanliga 
fall är smärta. (https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hjärnstammen#Mitthj.C3.A4rnan) 

1.5.3.2 Mellanhjärnan 
Precis som hjärnstammen, är mellanhjärnan också en evolutionärt äldre del av hjärnan. 
Mellanhjärnan delas in i hypothalamus, hippocampus, thalamus, luktbulben, de basala ganglierna 
och det limbiska systemet. Thalamus är som en nyckel till storhjärnan. Alla signaler som kommer 
in och skickas ut sorteras och skickas vidare till storhjärnan och resten av kroppen. Denna delen av 
mellanhjärnan spelar stor roll för känslor och för medvetandets aktivitetsnivå. Hypothalamus 
reglerar sexualitet, rädsla, aggression, hunger, stress, törst och kroppstemperatur. Hippocampus 
lagrar minnet och är viktig för lokalsinnet. De basala ganglierna sköter skelettmusklernas 
koordination och en stor del i hur vi upplever omvärlden. Även minnen från starka 
känsloupplevelser finns här i en del som kallas amygdala. Limbiska systemet är ett namn för många 
av mellanhjärnans delar. Känslor, drifter och allmän överlevnadsförmåga kopplas till denna del. 
Luktbulben sköter alla dofter vi upplever genom att sända signaler till storhjärnan. (Björndahl G. 
och Castenfors J., 2012, s.240-241) 

1.5.3.3 Lillhjärnan  
Genom tjocka nervfiberbuntar är lillhjärnans två delar kopplade till hjärnstammen. Den har ett yttre 
lager av grå substans och ett inre vitt lager. Det grå lagret består av gliaceller och nervcellkroppar. 
Det inre vita lagret består av förgrenade axoner. Lillhjärnan lagrar våra muskelminnen, de som har 
lärt oss att cykla, gå och spela instrument. Den håller även reda på kroppens koordination av 
muskelrörelser. (Björndahl G. och Castenfors J., 2012, s.241) 

1.5.3.4 Storhjärnan 
Detta är den "unga" delen av hjärnan och består av grå yttre substans, så kallat hjärnbarken, och 
inre vit. Det är i hjärnbarken man påstår att den mänskliga intelligensen finns. Storhjärnan är 
uppdelas i två delar, vänster och höger hemisfär. Hemisfärerna delas in i fyra lober: pannlob, 
tinninglob, hjässlob och nacklob. Pannloberna innehåller personligheten, förståndet och förmågan 
att lösa problem. Vid pannlobens bakdel finns också hjärnans motoriska centra. Tinningloberna är 
till för att analysera, motta och tolka färger, ljud och former. Förmågan att orientera och lära sig 
saker sitter också här. Hjässloberna hjälper oss att skapa en bild av var vi befinner oss genom att 
organisera och samla ihop alla sinnenas intryck med hjälp av vår rörelseapparat. Nackloberna tar in 
intryck från synen och efter att ha sorterat dem efter färg och form skickas de vidare för tolkning 
till pannloben och tinningloben. (Björndahl G. och Castenfors J., 2012, s.241) 

1.5.4 Potentialskillnaden  
I varje nervcell finns det alltid en elektrisk potentialskillnad vilket betyder att antalet natriumjoner 
och kaliumjoner alltid är ojämnt fördelade mellan cellens in- och utsida. När du vilar är det mer 
kaliumjoner på insidan av cellen och det kallas för vilopotentialen. När nervceller däremot blir 
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störd eller retad kommer aktionspotentialen in och då ökar antalet natriumjoner inne i cellen 
kortvarigt, vilket handens nervceller får stå ut med under vårt test. (Björndahl G. och Castenfors J., 
2012, s.235) 

1.5.5 Hur fungerar nervsystemet vid smärta 
Efter bearbetning av smärtsignaler är det i CNS smärta upplevs. Via aktivering av de perifera 
smärtreceptorer uppstår smärtimpulser. Efter spridning till olika segment når smärtfibrerna 
ryggmärgens bakhorn. Då aktiveras de sekundära fibrerna som leder smärtsignalen uppåt i 
nervsystemet. Det så kallade spinotalamiska bansystemet utgörs av de uppåtstigande smärtledande 
fibrerna. Via talamus når en del banor den hjärnbarken och leder till bearbetning i hjärnbarken 
vilket förmedlar en lokaliserad smärta, det folk upplever som "jag har ont". Den emotionella 
bearbetningen aktiveras via banor som når de mer djupa och diffusa subkortikala områdena, även 
här via talamus. Detta ger känslan "Jag har obehag" och har en avgörande roll när man bedömer 
och behandlar smärta i kliniska situationer. När det gäller bearbetningen av smärtsignalerna finns 
det många olika processer innan det blir medveten och upplevd smärta. Mekanismer för 
förstärkning och hämning av smärtan sitter i ryggmärgen. Om man utsätts för kontinuerlig 
stimulering av nociceptorerna, en specialiserad nervcell i kroppen vars uppgift är att "upptäcka 
smärta", ökar känsligheten i kroppens sinnesorgan. Då utvecklas en central sensitisering, vilket 
innebär att man blir känsligare för stimuli. Om smärtan är långvarig, dvs kroppen utsätts för 
smärtan under en lång tid, kan smärtan bli kronisk, då känsligheten i kroppens ytliga organ har 
ökat. Därför är sensitisering en viktig mekanik när det kommer till långvarig smärta. (http://fyss.se/
wp-content/uploads/2011/02/43.-Smärta.pdf) 

När det kommer till fysisk aktivitet är det svårt att experimentera med smärta då det finns så många 
olika smärtframkallande faktorer, dessutom varierar smärtkänsligheten för olika stimuli. Det 
uppstår  dessutom problem då det finns så mycket olikheter gällande fysisk aktivitet, duration och 
intensitet. Experimentellt utlöst smärta är inte samma sak som klinisk smärta. Eftersom 
försökspersonerna vet om att smärtan kan avbrytas vid behov försvinner en del av stressen och 
otryggheten. Den funktionella kapaciteten kan också öka i samband med fysisk aktivitet vid sidan 
av ren smärtlindring. (http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/43.-Smärta.pdf) 

1.5.5.1 Förväntningar 
Något annat som också har inflytande för smärtan är förväntningar. Vet man om att man ska 
utsättas för smärta kan det leda till smärthämning och rädsla. I en studie där personer upplystes om 
att de skulle utsättas för elektrisk stimulering vilket skulle leda till huvudvärk, fick mer än 50 
procent av fallen huvudvärk, trots att de inte utsattes för någon elektrisk stimulering. Detta är som 
en slags omvänd placeboeffekt. Placebo innebär att människas hjärna lurar kroppen, genom att man 
tror att man blir frisk av en medicin som inte innehåller några substanser men effekt blir att man 
känner sig att man är frisk. (http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/43.-Smärta.pdf) 

1.5.5.2 Tidigare smärtupplevelser 
Har en person haft tidigare smärtupplevelser kan denna uppleva mindre smärta än en person som 
inte har tidigare smärtupplevelser. Det finns också studier som pekar på det omvända förhållandet, 
nämligen att personer som har någon typ av konstant smärta, t.ex. skada eller reumatism, upplever 
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ökad smärta. Långvarig smärta kan leda till sensitisering, att man blir känsligare för smärta, vilket 
kan vara förklaringen till detta. (http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/43.-Smärta.pdf) 

1.5.5.3 Sömn 
Regelbunden fysisk aktivitet har påvisat leda till förbättrad sömnkvalitet. Detta skulle i sin tur 
kunna vara en bidragande orsak till att man tål smärta bättre, eftersom kroppen är mer utvilad och 
personen är mer harmonisk. (http://fyss.se/wp-content/uploads/2011/02/43.-Smärta.pdf) 

1.5.6 Hudsinnen 
Den allra närmaste kontakten med omgivningen har huden. Det finns olika inkapslade nervceller på 
olika djup i huden, dessa kapslar registrerar beröring, tryck och vibration. Nervcellerna är 
myeliniserade, vilket gör att den elektriska signalen går mycket snabbare och når CNS snabbt. Det  
är dendriterna i huden som känner av temperaturen i omgivningen, från det att omgivningen har 5 
till 45 grader celsius. Dessa signalerna går snäppet långsammare eftersom nervcellerna inte är lika 
myeliniserade. När det kommer till de riktigt extrema temperaturerna eller vävnadsskador är det 
istället hudens smärtreceptorer som reagerar. De celler som skadats skickar ut smärtsubstanser, så 
kallade bradykininer, som i sin tur gör att smärtsignaler sänds till CNS, bradykininerna gör också så 
att det produceras inflammationsämnen som hjälper läkningen. Ibland kan man uppleva att smärtan 
man först känner dämpas efter en stund. Det beror på att CNS efter ett tag skickar ut signaler som 
hämmar och blockar smärtsignalerna. Exempel på sådana dämpande ämnen är endorfiner, serotonin 
och noradrenalin. (Björndahl G. Och Castenfors J., 2012, s.262) 

1.5.7 Hormon påverkar vår hjärna 
All träning påverkar våra hormoner och hjärnan. Vårt hormonsystem är en samling av olika körtlar 
som utsöndrar olika hormon. Hormonerna utsöndras för att reglera funktioner i kroppen, 
exempelvis metabolism, tillväxt och humör. De organ som främst producerar hormon är hypofysen, 
tallkottkörteln och sköldkörteln. Det finns också sekundära organ, exempelvis levern och 
bukspottskörteln. I stora drag kan man säga att vi har många organ som påverkar oss på alla 
möjliga vis, de skickar ut adrenalin som gör oss laddade inför ett träningspass men de lagrar också 
näringen ur kosten vi äter. Så fort vi håller igång och tränar utsöndras också adrenokortikotropiskt 
hormon, beta-endorfiner, kortisol, testosteron, tillväxthormon, en del anabola/androgena hormon. 
(https://traningochnutrition.wordpress.com/2013/01/04/traning-hormoner-och-hjarnkemi-del-1/)  

Ett hormon som finns i vår hjärna och vävnad och som utsöndras av hypofysen är beta-endorfiner. 
Beta-endorfinerna utsöndras i samband med laktatproduktionen när man tränar. Endorfinerna 
reglerar transmittorsubstanserna i hjärnan och sägs ha effekter på bland annat hjärnans åldrande. De 
finns i blodet och samspelar med speciella opioid-receptorer i olika delar av kroppen. Förutom att 
påverka syn, hörsel och lukt har de även en smärtstillande egenskap. Forskare har även kommit 
fram till att det speciella hormonet kan orsaka eufori och har belönande egenskaper i hjärnan. 
Hormonet kan också ha effekter på lärandet och minnet samt beroendeframkallande egenskaper. 
Detta för ett det samspelar med det mesolimbiska belöningssystemet som har olika former av 
missbruk som konsekvens. (https://traningochnutrition.wordpress.com/2013/01/04/traning-
hormoner-och-hjarnkemi-del-1/) 
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1.5.8 Mental träning 
Mental träning är något som förekommer ofta hos elitidrottare. Det råder inga tvivel när man tittar 
på forskningen att mental träning ger effekt. Det är ett stort område med olika metoder och 
tekniker. Genom mental träning utvecklar man psykologiska färdigheter som kan komma till 
användning och förbereda en för den faktiska prestationssituationen. (Hassmén P., Hassmén N. och 
Plate J., 2003, s.348) 

1.5.8.1 Koncentration 
När man tränar på koncentrationen handlar det om att kunna rikta sin uppmärksamhet mot inre 
känslor, föremål, föreställningar eller händelser. Har man optimal koncentration är man helt 
fokuserad på uppgiften och att utföra den och även att kunna gå vidare till nästa uppgift utan att 
störas av det som varit eller det som kommer. Att kunna fokusera och snabbt ändra fokus om det 
skulle behövas är något som kan tränas upp. (Hassmén P., Hassmén N. och Plate J., 2003, s.349) 

1.5.8.2 Visualisering 
Visualisering är något många idrottare jobbar mycket med. Att kunna visualisera sin prestation 
innan det ska ske, kan ge många fördelar. En person som jobbar mycket med sina målbilder har 
redan simmat loppet eller spelat matchen innan det blir verklighet. Detta ger individen ett försprång 
och kan vara avgörande för själva utgången. Orosmoment och osäkerhet kan byggas bort vilket 
leder till en ökad trygghet och bättre prestationsklimat. Både verkliga och tänkta upplevelser bidrar 
till grunden för kommande prestationer. (Hassmén P., Hassmén N. och Plate J., 2003, 350) 

1.5.8.3 Målsättning 
Det finns både korta och långsiktiga mål. Begreppet mål kan definieras som "avsett resultat av 
verksamhet". Det ger alltså ett mått på den kvalitet som eftersträvas och ger en riktning för 
verksamheten. Genom att lägga upp mål får man en klar bild av nivån på prestationen. Fler positiva 
faktorer med att sätta upp målbilder är att den investerande energin ökar och koncentreras, 
uthålligheten hos utövaren förbättras och det uppmanar nytänkande. (Hassmén P., Hassmén N. och 
Plate J., 2003, s.354) 

2. Materiel och metod  
2.1 Materiel 
• Hink 
• Is 
• Vatten 
• Termometer 

2.2 Metod 
Vi har valt att genomföra ett slags test för att jämföra idrottare och ickeidrottares smärtgräns. Alla 
personer kommer att delas upp i fyra grupper; killar som idrottar, killar som inte idrottar, tjejer som 
idrottar och tjejer som inte idrottar. Varje grupp består av 10 personer och både killar som idrottar 
och tjejer som idrottar har två representanter var som simmar, spelar handboll, fotboll, basket och 
brottas. Som test ska testpersonen stoppa sin hand i en hink fylld med is och se hur länge personen 
klarar av att hålla kvar handen. Temperaturen i hinken får inte bli lägre än -10 grader Celsius och 
för att se till att temperaturen är som den ska har vi en termometer i hinken hela tiden. Därefter 
räknas medelvärdet ut i sekunder för varje grupp och tiderna jämförs sinsemellan könen samt 
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jämförs medianvärdet för varje grupp. Testpersonerna kommer vara anonyma för att ingen 
försöksperson ska vara rädd eller skämmas över sitt resultat.  

2.2.1 Metodkritik 
Vårt test är inte det mest optimala för att få ut ett så bra resultat som möjligt eller det minst 
riskfyllda men det var det testet som vi ansåg vara bäst och ge klarast resultat utifrån de kunskaper 
och resurser vi hade tillgång till. Nu testar vi bara hur olika människors smärtgräns i handen är och 
inte på de mest eller minst känsliga ställena på kroppen vilket hade hade kunnat ge ett mer exakt 
resultat. Det kan även finnas andra faktorer som kan påverka individens resultat som t.ex. för lite 
sömn som gör de ofokuserade, de kanske inte är så motiverade till att genomföra testet och ger upp 
för snabbt. Andra nackdelar kan vara att försökspersonerna inte får mer än en chans på sig och 
därför kan det vara svårt att lyckas så gott man kan på försöket, men det är å andra sidan lika för 
alla. 

3. Resultat  
3.1 Resultat killar 
Tabell 1. Resultat i sekunder för gruppen killar som idrottar 

Tabell 2. Resultat i sekunder för gruppen killar som inte idrottar 

Sport Tid (s)

Simning 1 25,6

Simning 2 21,3

Handboll 1 23,7

Handboll 2 19,5

Fotboll 1 16,7

Fotboll 2 17,8

Basket 1 13,2

Basket 2 18,6

Brottning 1 24,1

Brottning 2 17,4

Testpersoner Tid (s)

Person 1 12,4

Person 2 16,9

Person 3 11,5

Person 4 19,7

Person 5 23,7

Person 6 18,3

Testpersoner 
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Medelvärde för gruppen killar som idrottar = 19,79 s 
Medelvärde för gruppen killar som inte idrottar = 16,96 s 

Medianvärdet för gruppen killar som idrottar = 19,05 s 
Medianvärdet för gruppen killar som inte idrottar = 17,6 s 

Gruppen killar som idrottar har ett högre medelvärde med 2,83 sekunder och har därför högre 
smärtgräns än gruppen killar som inte idrottar. Gruppen killar som idrottar har ett högre 
medianvärde med 1,45 sekunder.  

3.2 Resultat tjejer 
Tabell 3. Resultat i sekunder för gruppen tjejer som idrottar. 

Tabell 4. Resultat i sekunder för gruppen tjejer som inte idrottar 

Person 7 9,5

Person 8 18,8

Person 9 16,2

Person 10 22,6

Tid (s)Testpersoner 

Sport Tid (s)

Simning 1 15,5

Simning 2 13,6

Handboll 1 22,7

Handboll 2 19,6

Fotboll 1 24,6

Fotboll 2 14,3

Basket 1 21,7

Basket 2 17,9

Brottning 1 19,6

Brottning 2 12,4

Testpersoner Tid (s)

Person 1 14,6

Person 2 12,7

Person 3 13,6

Person 4 10,9

Testpersoner 
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Medelvärde för gruppen tjejer som idrottar = 18,19 s 
Medelvärde för gruppen tjejer som inte idrottar = 15,33 s 

Medianvärdet för gruppen tjejer som idrottar = 18,75 s 
Medianvärdet för gruppen tjejer som inte idrottar = 14,8 s 

Gruppen tjejer som idrottar har ett högre medelvärde med 2,86 sekunder och har därmed högre 
smärtgräns än gruppen tjejer som inte idrottar. Gruppen tjejer som idrottar har ett högre 
medianvärde med 3,95 sekunder.  

4. Diskussion och slutsats  

Med vårt test har vi visat att idrottare har en högre smärtgräns än icke idrottare, eftersom. Killar 
som idrottar fick 19,79 sekunder i snitt och gruppen killar som inte idrottar fick 16,96 sekunder i 
snitt. Det betyder att killar som idrottar hade handen i vattnet i 2,83 sekunder längre i snitt. För 
tjejerna blev resultatet ungefär likadant eftersom gruppen tjejer som idrottar fick 18,19 sekunder i 
snitt och gruppen tjejer som inte idrottar fick 15,33 sekunder i snitt. Det betyder att tjejer som 
idrottar hade handen i vattnet 2,86 sekunder längre i snitt. Även medianvärdena talar för att 
idrottare har en högre smärtgräns eftersom gruppen killar som idrottare hade 19,05 sekunder och 
gruppen killar som inte idrottar hade 17,6 sekunder, vilket gör att gruppen killar som idrottar har 
1,45 sekunder mer. För tjejerna hade gruppen tjejer som idrottar 18,75 sekunder och gruppen tjejer 
som inte idrottar 14,8 sekunder, vilket betyder att gruppen tjejer som idrottar hade 3,95 sekunder 
mer. 

Utifrån litteratur har vi lärt oss att nervceller är uppbyggd av en cellkärna. Det finns även dendriter 
som är små utskott som tar upp signalerna som kommer till cellen. Därefter bearbetas signalerna i 
cellkärnan och skickas sedan vidare till axonkäglan som i sin tur skickar signalerna genom cellens 
axon. Axonet består av myelinskidor med ett tätt mellanrum Signalerna kommer sedan ut till 
synapsen och skickas ut genom terminalblåsor.  

Vi har även lärt oss om hur idrott kan påverka en på många olika psykiska plan vilket gör att man 
lättare kan prestera bättre. Koncentrationen förbättras vilket gör att man lättare kan fokusera på 
uppgiften att hålla handen så länge man kan i vattnet och lyckas utföra den på bästa sätt. Även ens 
målsättning tränas och förbättras i samband med ens idrottsutövande, vilket gör att man lättare kan 
sätta upp ett tydligt mål som man jobbar efter att klara av och som alltid leder till ett så bra resultat 

Person 5 15,3

Person 6 19,5

Person 7 14,0

Person 8 20,8

Person 9 16,9

Person 10 15,0

Tid (s)Testpersoner 
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som möjligt. Smärta är ju som sagt bara signaler som hjärnan skickar ut vilket gör att smärtgränsen 
inte baseras på en fysiologisk nivå utan på en psykologisk nivå. Inom alla idrotter jobbar man hela 
tiden med att sätta mål och genomföra dem, tävla mot andra och hela tiden jobba med att vilja och 
fokusera tillräckligt mycket vara bäst. I takt med att idrottare hela tiden jobbar med sin 
målmedvetenhet, tävlingsinstinkt, vilja och fokus gör att det i sin tur blir lättare för dem att 
verkligen nå sin ultimata smärtgräns till skillnad från icke idrottare som inte är lika vana vid att 
"pusha" sig själva så pass mycket.  

Våra resultat och teori pekade på att idrottare har en högre smärtgräns än icke idrottare. 
Anledningarna kan variera och varken vi eller forskare är helt säkra på varför det är så. Dock tror vi 
att eftersom idrottare hela tiden utsätter sin kropp för smärta, i form av träning, så har deras hjärnor 
under en lång tid fått upprepande sensoriska smärtsignaler som kroppen måste dämpa på något sätt. 
Kroppen börjar då utsöndra olika hormoner som dämpar smärtan i musklerna. Aktiva idrottare har 
då lättare för att utsöndra olika hormoner och dämpa smärtan än vad människor som inte vanligtvis 
idrottar har. Det vanligaste hormonet som dämpar smärta är endorfiner. När idrottare då lägger i sin 
hand i det iskalla vattnet och cellerna i handen då når sin aktionspotential har idrottare då lättare för 
att utsöndra hormonet endorfin och därmed stilla smärtan mer än vad icke idrottare kan göra.  

Under det här experimentet kan det dock  förekomma en del felkällor som kan påverka resultatet. 
Det första kan ha och göra med temperaturen på vattnet i skålen. Det är väldigt svårt för oss att 
hålla temperaturen på exakt samma temperatur för varje person som ska genomföra testet. Om 
temperaturen då får varierar blir det inget klart resultat som stämmer överens med hur det 
egentligen är och därmed ett felaktigt resultat. Det kan även vara så att termometern kan visa fel 
temperatur som därmed leder till att vi får fram ytterligare felaktigt resultat. Den mänskliga faktorn 
är även en stor felkälla i det här experimentet. Först och främst vi som ska läsa av temperaturen 
eller ta tiden kan ha felmarginalen som i slutändan kan ha en stor påverkan på resultatet. Sen kan 
även den mänskliga faktorn för de som genomför testet vara viktig att ha i åtanke. Testpersonerna 
har inte alla samma förutsättningar som t.ex. Att vissa har fått mer sömn eller att vissa behöver mer 
än en gång för att få ett så bra resultat som möjligt, vilket kan påverka resultatet.  

Eftersom vårt test inte är det säkraste eller bästa sättet att få ett tydligt och klart resultat finns det 
självklart andra alternativ som hade gett säkrare resultat med färre potentiella felkällor. Det 
enklaste hade varit att man använde ett instrument som är konstruerat för att mäta smärtgränsen på 
människor.  
  
För att summera arbete så har vi tagit reda på genom vårt test att idrottare är mentalt starkare, än 
icke idrottare, och kan därför genomföra testet mer fokuserat och koncentrerat som ofta leder till ett 
bättre resultat än om man inte hade varit koncentrerad och fokuserad. Vi har lärt oss om hur 
nervsignaler går genom spinotalaniska bansystemet och vidare till den somatosensoriska 
hjärnbarken och hur de emotionella signalerna går till de subkortikala områdena. Även om hur vår 
hjärna är uppbyggd i fyra olika delar med olika funktioner. Det viktigaste av allt är att vi har fått 
vetskap om hur pass viktigt det är att idrotta, alternativt röra på sig dagligen, eftersom det är så 
nyttigt för båda hjärnan och kroppen att vänja sig vid att t.ex. utsöndra viktiga hormoner och 
använda olika delar av hjärnan.  
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Så vi har därmed gått från att inte vilja ta ställning till att konstatera att idrottare verkar vara mer 
tåliga för smärta än vad människor som inte idrottar är.  
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