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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Hälsa och ohälsa är mångfacetterade begrepp. Att fysisk aktivitet och kondition 

har betydelse för hälsan är fastställt i tidigare forskning. Möjligtvis är det så viktigt att 

företagshälsovården bör fokusera ännu mer på detta i sitt hälsofrämjande arbete.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns ett eventuellt samband mellan 

konditionsnivå och självskattad hälsa samt mellan konditionsnivå och fysisk och psykisk 

ohälsa. 

Metod: Studien har genomförts med kvantitativ metod i form av en tvärsnittsstudie. Rådata 

inhämtades från företagshälsovården och innehöll svar från en enkät om hälsa och arbetsmiljö 

samt uppmätta testvärden från genomförda konditionstest. Populationen bestod av 1191 

individer, n=1191. Endast tjänstemän av manligt kön inom byggsektorn inkluderades i 

studien. Totalt 16 frågor från enkäten valdes ut, dels en fråga om självskattad hälsa, men även 

15 frågor som rörde upplevd ohälsa under senaste året. De 15 frågorna delades in i grupperna 

fysisk och psykisk ohälsa. Data analyserades i SPSS med chi två-test för att undersöka om det 

fanns ett samband mellan självskattad hälsa och konditionsnivå samt mellan konditionsnivå 

och grupperna fysisk och psykisk ohälsa.  

Resultat: Dataanalysen visar att ett starkt bevis för att ett samband mellan självskattad hälsa 

och konditionsnivå föreligger. Även tre av de frågor som handlar om fysisk och psykisk 

ohälsa har ett samband med konditionsnivå: huvudvärk p=0,005, snarkning p= 0,000 och 

trötthet p=0, 009. För självskattad hälsa blev p=0,000. Resultatet indikerar att ju bättre 

kondition en individ har, desto mindre förekomst av huvudvärk, trötthet och snarkning samt 

desto bättre självupplevd hälsa.  

Slutsats: God kondition verkar vara en viktig komponent när det gäller att ha hälsa och 

förebygga ohälsa. Människor bör därför uppmuntras och motiveras till konditionsträning. 

Även om bevis finns för att samband existerar behövs mer forskning med mer avancerade och 

analytiska statistikmetoder för att kunna påvisa orsakssamband och sambandens styrka.  

 

Nyckelord: hälsa, kondition, konditionstest, sjukdom, upplevd hälsa. 
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ABSTRACT 

 
Background: Health and ill-health are multifaceted concepts. Previous research has shown 

that physical activity and level of cardiorespiratory fitness are important parts of leading a 

healthy lifestyle. Possibly, it’s so important that the Occupational Health Service should focus 

even more on this.  

Aim: The aim was to investigate if there was a relationship between level of cardiorespiratory 

fitness and self-rated health, and between level of cardiorespiratory fitness and physical and 

mental ill-health. 

Method: The study was conducted using a quantitative method in the form of a cross 

sectional study. Data was collected from an Occupational Health Service, containing answers 

to a questionnaire on work environment and health as well as test values from completed 

cycle fitness tests. The study population consisted of 1191 individuals, n = 1191. Only male 

officials in the construction sector were included in the study. A total of 16 questions from the 

survey were selected, one question was about self-rated health and 15 questions were about 

perceived ill health during the past year. The 15 questions were divided into groups of 

physical and mental ill-health. Data were analyzed in SPSS using the chi square test to 

examine whether a relationship existed between variables.   

Result: Data analysis shows strong evidence of a relationship between self-rated health and 

the level of cardiorespiratory fitness, p= 0.000. Three of the questions regarding physical and 

mental ill-health were also shown to be associated with the level of cardio respiratory fitness: 

headache, p= 0.005, snoring p=0.000, and fatigue p=0.009. This indicates that individuals 

with higher levels of cardiorespiratory fitness experience fewer symptoms of headaches, 

fatigue, snoring and better self-perceived health.  

Conclusion: The level of cardiorespiratory fitness seems to be important when it comes to 

being healthy and preventing illness. People should therefore be encouraged to be cardio 

respiratory fit. Although there is evidence that these relationships exist, more research is 

needed to see if there is a relationship of causality and how strong the relationships are.  

 

Keywords:  cardiorespiratory fitness, cardiorespiratory fitness-test, health, ill-health, self-rated 

health. 
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1. INTRODUKTION 
 

Sett ur ett historiskt perspektiv har flera visa män såsom Platon, Aristoteles och Hippokrates 

fastställt att människan bör sträva efter jämvikt och balans för att uppnå och bibehålla sin 

hälsa. De ansåg även att hälsa är något naturligt och att det är när människan på olika sätt 

avviker från sin sanna natur som ohälsa uppstår. Redan år 300 f .kr. talade Platon om ett 

”moraliskt ideal” i vilket individen förväntades ta ansvar för sin hälsa (Eriksson, 1996).  

Även i modern tid läggs ett allt större ansvar på individen att bibehålla hälsa. Genom de 

folkhälsopolitiska målen verkar regeringen för att den svenska befolkningen ska känna ett 

engagemang och ett ansvar för den egna hälsan (Prop. 2013/14:1). 

 

Intresset för hälsa är högaktuellt vilket framgår av medias frekventa exponering kring kost 

och fysisk aktivitet. Enligt universitetslektor Agneta Tinnfält (föreläsning, 3 september 2013) 

är folkhälsopolitikens huvudsakliga uppdrag att ge människor samma förutsättningar att 

uppnå hälsa, oavsett social status, kulturell tillhörighet, kön och geografisk hemort. I Hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) fastställs i 2 § att hälso – och sjukvården är skyldig 

att arbeta för att förebygga ohälsa samt ge adekvat information till vårdtagaren om bästa 

metod för att uppnå hälsa. Agneta Tinnfält (föreläsning, 3 september 2013) menar vidare att 

en stor del av det svenska folkhälsoarbetet går ut på att upplysa människor om de risker som 

följer av att kroppens balans rubbas. Det sistnämnda kan till exempel ske genom 

överkonsumtion av alkohol, droger, läkemedel och tobak, men också genom att röra på sig för 

lite eller i vissa extrema fall röra på sig för mycket. Engström och Lindgärde (2004) visar i sin 

forskning på att det finns ett starkt samband mellan hälsa och fysisk aktivitet. En av de 

punkter regeringen vill prioritera enligt propositionen, ”En förnyad hälsopolitik” 

(2007/08:110) är främjandet av fysisk aktivitet. 

 

Trots folkhälsopolitiska satsningar och de rekommendationer om fysisk aktivitet som finns 

anger Socialstyrelsen (SoS, 2005) att endast cirka 20 % av den svenska befolkningen över 30 

års ålder är tillräckligt fysiskt aktiva ur ett hälsoperspektiv. Företagshälsovården (FHV), som 

årligen möter hundratusentals individer, har goda förutsättningar att arbeta hälsofrämjande 

enligt Hälso- och Sjukvårdslagen och de folkhälsopolitiska målen. I det förebyggande arbetet 

på FHV händer det att individer tycker sig ha god hälsa, trots olika symtom på ohälsa. Ofta är 

dessa individer fysiskt aktiva och har god kondition. Världshälsoorganisationens (WHO, 

2006) definition av hälsa visar att det inte bara är frånvaro av sjukdom som har betydelse för 

upplevelsen av hälsa, även andra faktorer spelar in. Forskning belyser att fysisk aktivitet är en 

förutsättning för att uppnå god kondition och att god kondition i sin tur har många positiva 

effekter på hälsan, både fysiskt och psykiskt (Galán, Meseguer, Herruzo och Rodriguez – 

Artalejo, 2010). Finns det ett samband mellan kondition och självskattad hälsa? Är 

konditionsträning en av de kortaste vägarna till upplevelsen av god hälsa?  
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2. BAKGRUND 
 

2.1 DEFINITION AV BEGREPP 

 

2.2 HÄLSA 

Den traditionella definitionen av hälsa skrevs redan år 1948 av WHO och lyder ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av 

sjukdom” (WHO, 2006, s. 1).  Denna definition får stöd hos vissa forskare och kritiseras av 

andra. Balog (2005) ser svårigheter med WHO’ s definition. Han ser problem med hela 

språkbruket som används då hälsa definieras. Balog efterfrågar en distinkt skillnad mellan vad 

som påverkar hälsa och vad som är hälsa. Ofta blandas hälsa ihop med vad som gör livet gott 

att leva. Hälsan bör inte ses som flerdimensionell utan som ett naturligt fenomen. Det 

subjektiva perspektivet förvirrar både vårdpersonal och vårdtagare. Ett objektivt synsätt, som 

att hälsan bor i kroppen och enbart i kroppen, skulle enligt Balog förenkla. Att ha hälsa 

beskrivs som att vara i fysisk form, att ha god kondition. Balog (2005) definierar hälsa på 

följande sätt: ”Hur bra kroppen fungerar enligt dess tänkta natur och hur väl denna natur ger 

individen möjlighet att klara av det allmänmänskliga på en biologisk och personlig nivå” [vår 

översättning] (s. 270). Han förnekar dock inte att kropp och medvetande är ett, att tankar och 

känslor påverkar hälsan.  

Robert Hughes (citerad i Hamilton, 2010) tar kritiken ett steg längre då han sarkastiskt hävdar 

att ”WHO’ s definition passar bättre för nötkreatur än för människor” (s. 373). I artikeln ger 

Hamilton (2010) också sin syn på hälsa, där han klassificerar människan som ett 

sociokulturellt djur som för att känna välbefinnande behöver ett harmoniskt samspel med sina 

jämlikar. Att vara ful, flintskallig och/eller kort kommer att ha betydelse för individens 

välbefinnande, men kan knappast klassas som sjukdomar. Enligt Hamilton problematiserar 

detta WHO’ s definition av hälsa.   

Forskare som istället anammat och utvecklat WHO’ s förhållningssätt är bland andra George 

Engel (1977) som introducerade en biopsykosocial modell (BPS). Denna modell innebär att 

gränserna mellan frisk och sjuk, hälsa och sjukdom bör ses som ständigt föränderliga samt 

influerade av kulturella, sociala och psykologiska betingelser hos människan.  

Hälsan består även enligt Cronsell, Engvall och Karlsson (2005) av flera dimensioner och kan 

kategoriseras i fysisk, psykisk och social hälsa. Dessa kategorier växelverkar och hälsan anses 

som bäst då balans råder mellan dessa tre. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) är såväl fysisk 

som psykisk hälsa ett ”tillstånd av hälsorelaterad livskvalitet där känsla av välbefinnande, 

symtom och funktion i dagliga aktiviteter ingår” (stycke 1). Nordenfelt (1991) menar att det 

viktigaste, när det gäller att uppnå hälsa, är att förverkliga sina uppsatta mål och på vägen dit 

ha tillräckligt med resurser för att klara av sin vardag och samtidigt må bra.  

 

Antonovsky (2005) utvecklade på 1970-talet den salutogena modellen i vilken fokus läggs på 

att identifiera vad det är som gör att människor upplever sig ha hälsa, vilka faktorer påverkar? 

Vad är det som gör att vissa individer bibehåller sin hälsa livet igenom, trots svåra 

livsupplevelser och kriser? ”. Ordet salutogen betyder ”hälsofrämjande” (Svenska 

Akademiens Ordlista [SAOL], 2014). Ur den salutogena modellen föddes sedan begreppet 
KASAM som betyder ”känsla av sammanhang”. Antonovsky (2005) menar att KASAM 

innehåller tre olika delar och kan förklara varför vissa personer bevarar sin hälsa, trots att de 

utsatts för stora påfrestningar.  
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Antonovsky (2005) redovisar de tre olika delarna i begreppet KASAM som begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är att förstå sig själv som människa och sin 

omgivning samt känna att den egna tillvaron har en struktur och går att hantera. Hanterbarhet 

kan i detta sammanhang betyda en människas tilltro att kunna hantera de påfrestningar hen 

ställs inför samt att förmå se dessa som erfarenhet eller något som kan göra en starkare. 

Meningsfullhet är själva kärnan i KASAM och innebär exempelvis att finna en inre drivkraft 

och motivation till att orka ta sig igenom det som känns svårt i livet, att känna att livet har en 

mening, att vara en del av en social gemenskap, att ta tag i ett problem när det kommer upp 

samt dra nytta av de lärdomar som följer. Ett högt KASAM ökar möjligheten för en individ att 

bibehålla hälsa, även om känslan av vad som är meningsfullt, begripligt och hanterbart förstås 

kan variera mellan individer (Antonovsky, 2005).  

 

Även i en studie av Rotegård, Moore, Fagermoen och Ruland (2010) lyfts individens egna 

resurser fram. Författarna menar att för lite fokus läggs på individens egna styrkor, eftersom 

dessa har stor betydelse för ett hälsosammare liv och därmed fysisk hälsa. Schlotfeldt 

(refererad i Rotegård et al., 2010) framförde tanken att kärnan i omvårdnad borde vara att 

fokusera på individens hälsoresurser. Sedan dess har detta fått stor spridning. WHO har 

uppmärksammat detta synsätt och uppmuntrat till vidare forskning.  

 

WHO (2003) har fastslagit att de tre avgörande faktorerna för hälsa är den fysiska miljön, 

livsstilen och socioekonomiska faktorer. WHO:s definition av hälsofrämjande arbete går ut på 

att människor genom det hälsofrämjande arbetet ska ges möjlighet att bli medvetna om vad 

som krävs för att de ska nå hälsa. Att de genom egen ansträngning ska kunna ta kontroll över 

tillvaron och miljön och att de på så sätt ska förstå att hälsa inte bör ses som själva målet utan 

som en resurs i tillvaron (WHO, 1986). Rotegård et al. (2010) skriver att alla människor har 

resurser i högre eller lägre grad, men att alla inte har möjlighet att dra nytta av dem på grund 

av olika svårigheter. Inre och yttre resurser är dessutom beroende av varandra. Yttre 

svårigheter som tillexempel problem med ekonomi och familj kommer att påverka de inre 

styrkorna som kan bestå av exempelvis motivation och glädje. Rotegård et al. (2010) anser att 

nyckeln till att erbjuda individuellt anpassad vård är att fokusera på patienternas styrkor och 

inte enbart på deras problem.  

 

2.3 OHÄLSA/SJUKDOM 

 
Ohälsa kan enligt Statens offentliga utredning (SOU 2000:86) ses som en gråzon mellan hälsa 

och sjukdom. Definitionen av sjukdomsbegreppet är något som förändras över tid. I det 

svenska språket används endast ett ord för sjukdom medan det i engelskan finns flera med 

olika innebörd. Enligt Twaddle (1994, refererad i Hofmann, 2002) beskrivs sjukdom med 

orden ”disease”, ”illness” och ”sickness”. Begreppet ”disease” innebär en sjukdomsdiagnos 

som baseras på symtom och avvikande undersökningsresultat och som kan leda till nedsatt 

fysisk kapacitet och/eller för tidig död hos människor. ”Illness” är personens individuella 

upplevelse av sjukdomen medan ”sickness” är ett mer sociologiskt sjukdomsbegrepp, där 
uppfattningen av ”sjukrollen” och vad denna innebär skiljer sig mellan olika samhällen och 

kulturer.  
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SOU (2000:86) skiljer mellan det subjektiva synsättet som menar att en individ är sjuk om 

denne upplever sig som sjuk och det objektiva synsättet som hävdar att endast de med 

avvikelser från det normala kan betraktas som sjuka.  

 

”Hälsans bestämningsfaktorer” utgörs av människors livsvillkor och levnadsvanor som 

påverkar uppkomst av ohälsa och/eller sjukdom. Det ska gå att statistiskt säkerställa ett 

samband mellan en bestämningsfaktor och ett hälsoutfall. Syftet med dessa 

bestämningsfaktorer är att de kan ligga till grund för politiska beslut. Staten använder sig av 

dessa i sitt arbete för att främja folkhälsan (SOU 2000:91). 

 

En SOU-rapport från år 1998 kategoriserar de faktorer ur vilka sjukdom kan uppstå. Det finns 

fyra kategorier. De biologiska faktorerna innefattar genetiska orsaker till sjukdom, exempelvis 

blodfettsnivåer. Sociala faktorer utgörs av en människas olika typer av sociala relationer, 

individuellt och på samhällsnivå, tillexempel hur integrerad hen är, om hen har ett arbete och 

ett socialt nätverk av vänner och familj. De ideologiska faktorerna handlar om hur en individ 

ser på sig själv och världen hen lever i. Exempel på detta kan vara ”känsla av sammanhang” 

och händelser i livet som människan inte kunnat påverka. De fysiska faktorerna kan påverkas 

av till exempel strålning, kemikalier, livsmedel mm (SOU 1998:43). Enligt Antonovsky 

(2005) ses sjukdom ofta enligt det patogena synsättet, vilket enbart lägger vikt vid vad en 

människa blir sjuk av. Antonovsky (2005) hävdar att det patogena synsättet inte räcker till när 

det handlar om sjukdomsbegreppet utan anser det nödvändigt att applicera det salutogena 

perspektivet. Detta för att identifiera det friska och de faktorer hos individen som främjar 

hälsa (Antonovsky, 2005).  

 

Även Engel (1977) opponerade sig mot att begreppet sjukdom traditionellt har tolkats enligt 

den biomedicinska modellen. Den biomedicinska modellen utgår från att det som avviker från 

normen av fastställda biologiska variabler, som exempelvis förekomst av symtom och 

avvikande provsvar, visar på förekomst av sjukdom. SOU (2000:86) slår dock fast att det är 

den objektiva synen på sjukdom, det vill säga den definition som den medicinska expertisen 

kommer fram till, som måste anses väga tyngst. Hänsyn måste dock även tas till den 

subjektiva synen; det vill säga det faktum att den som söker vård upplever sig som sjuk och 

skall behandlas med värdighet och respekt. Det motsatta förhållandet kan uppstå som Engel 

(1977) ger exempel på då han framför att personen biokemiskt sett kan ha en sjukdom, men 

att det inte behöver sammanfalla med tidpunkten då individen själv anser att hen är sjuk. 

Liksom flera andra forskare, anser Engel (1977), att sjukdomsbegreppet bör ses i en bredare 

kontext där hänsyn också tas till sociala och psykologiska faktorer hos individen. 

Fiscella (2005) har beskrivit hur Engel använde sig av BPS i praktiken. Genom att låta 

patienterna berätta med egna ord om sin sjukdom, framträdde den psykosociala delen som 

enligt Engel är minst lika viktig för att fastställa sjukdomsorsak och diagnos. Engel ansåg att 

läkarkåren med dess biomedicinska uppfattning, stod i vägen för svaret på varför individerna 

insjuknat.  

Ghamei (2011) utgör å andra sidan en kritisk röst mot den biopsykosociala modellen och 

hävdar i en artikel att den är lika dogmatisk som den biomedicinska modellen BPS kritiserar. 

Ghaemi (2011) beskriver det som om båda sidorna tycker sig sitta inne med sanningen, det är 

bara olika vägar dit. Han anser att Engels modell är ovetenskaplig och skiftande och önskar 

att en annan mer nyanserad modell byggd på vetenskap får råda när det gäller psykisk ohälsa. 
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Figur 1. 

 

(Katie Erikssons hälsokors i förenklad modell från Cronsell et al. (2005) 

 

Eriksson (1996) illustrerar sin teori om den subjektiva hälsan med ett hälsokors (figur 1). 

Hälsokorset består av fyra delar. Hälsokorset visar att det är möjligt att må bra även vid ohälsa 

(sektion D). Som bäst anses människor må i sektion A där en känsla av att vara frisk och 

välmående kan upplevas samtidigt. (Cronsell et al., 2005). 

 

Cohen och Rodriguez (1995) menar att fysisk ohälsa, via olika vägar, har påverkan på den 

psykiska hälsan. Vägarna går via biologin (t.ex. hormoner), beteendet (t.ex. ändrade rutiner), 

kognitionen (t.ex. hotad självbild) samt de sociala relationerna (t.ex. försämrat socialt 

nätverk). Dessa faktorer leder i sin tur till känslomässig ohälsa och ångest.  

 
2.4 SJÄLVSKATTAD HÄLSA 

 

Självskattad hälsa definieras enligt Undén och Elofsson (1998) som ”en hälsoskattning gjord 

utifrån individens egen uppfattning om sin hälsa” (s. 7). Mellner (2004) redovisar i sin 

forskning att självskattad hälsa som begrepp förutsäger framtida död och sjuklighet hos 

människor i större utsträckning än vad medicinska diagnoser gör. 

Mansyur, Amick, Harrist och Franzini (2008) undersökte vad som påverkade hur människor i 

45 länder skattade sin hälsa och fann att graden av socialt deltagande i samhället och 

skillnader i inkomst är faktorer som har betydelse. I en studie av Lindström (2009) visade 

resultatet att även ålder, utbildningsnivå, civilstånd, om en person är född utomlands eller inte 

samt privatekonomi hade ett samband med självskattad hälsa. Hur individer i olika kulturer 

ser på begreppet självupplevd hälsa kan också variera (Peersman, Cambier, De Maeseneer & 

Willems, 2012). Molarius et al. (2007) menar att även faktorer som arbetsförhållanden och 

fysisk aktivitet påverkar skattningen av sin hälsa.  

Enligt Undén och Elofsson (1998) påverkas begreppet självskattad hälsa av olika variabler. I 

deras rapport identifieras fysisk, funktionell och mental hälsa som de variabler som har störst 

påverkan. Behovet av att nyttja sjukvård kan spegla en individs fysiska hälsa. Kondition är ett 

exempel på funktionell hälsa medan den mentala hälsan i detta fall innefattar humör och 
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energi. De svagaste sambanden med självskattad hälsa hade faktorer som ålder, arbete, fritid 

och livsstil (Undén & Elofsson, 1998). Det är också viktigt att ha i åtanke när människor 

skattar sin hälsa, att de gör detta utifrån sina egna normer och referensramar, vilka kan 

förändras. En människa kan exempelvis välja att använda en annan individs sämre hälsa som 

referensram då hen skattar sin egen hälsa. Detta med syfte att bibehålla en positiv bild av sig 

själv och sin egen hälsa (Mellner, 2004). Begreppet självskattad hälsa verkar således vara 

komplext och mångfacetterat och under påverkan av många olika företeelser i en människas 

liv, såsom exempelvis samhällets normer, ålder, psykiskt och fysiskt mående, fritid, 

arbetssituation och kulturella värderingar.  

 

2.5 FYSISK AKTIVITET 

 
Människan strävan efter ett bekvämt liv leder till minskat kroppsarbete i vardagen. 

Majoriteten åker bil, har tvättmaskin, diskmaskin och så vidare, men egentligen har kroppen 

ett lika stort behov av fysisk aktivitet nu som då. För att uppnå samma energiförbrukning som 

jägar- och samlarfolk behöver en normalviktig man gå ca 2 mil extra om dagen 

(Folkhälsomyndigheten, 2007). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2007) 

definierar fysisk aktivitet som ”all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning” (s .16).  

Begreppet fysisk aktivitet rymmer kroppsövningar av olika slag, t.ex. träning, idrott, lek och 

motion. För att uppnå en effekt på hälsan måste den fysiska aktiviteten utövas regelbundet 

(SBU, 2007). Då ökar bland annat muskelmassan och antalet blodkärl. Konsekvensen av detta 

blir att muskelns syreupptagning förbättras (Andersson, Forsberg & Malmgren, 2005).  

”Effekterna av fysisk aktivitet är beroende av bland annat intensitet, varaktighet (duration), 

frekvens, typ av träning, individens ålder och genetiska faktorer” (Folkhälsomyndigheten, 

2007, s. 12). Det finns olika varianter av fysisk aktivitet såsom vardagsmotion, vilket innebär 

att promenera, cykla, städa med mera, fysisk aktivitet i arbetet eller på fritiden, planerad 

motion där ambitionen är att förbättra eller bibehålla sin fysiska form och träning inför 

tävlingar som är mer prestationsinriktad (Folkhälsomyndigheten, 2007). 

 

De rekommendationer som finns avseende fysisk aktivitet i Sverige idag bygger på WHO’ s 

internationella riktlinjer (2010) och förespråkar att alla vuxna människor mellan 18 och 64 år 

bör vara fysiskt aktiva på en måttligt intensiv nivå minst 150 minuter per vecka. Är 

intensiteten högre räcker det med 75 minuter i veckan. Aktiviteten ska företrädelsevis vara av 

aerob typ, det vill säga ge ökad puls och andningsfrekvens. WHO’ s rekommendationer 

gällande fysisk aktivitet kan exempelvis uppnås genom att gå en rask promenad i 30 minuter, 

5 dagar per vecka, eller med löpträning i 20-30 minuter, 3 dagar per vecka. Alternativt kan en 

kombination av båda träningsmetoder användas. En folkhälsorapport visar att 13-14 % av den 

vuxna befolkningen inte motionerar alls (SoS, 2009). En studie gjord vid två tillfällen med 10 

års mellanrum visar att träning i ungdomen ger goda träningsvanor som vuxen (Graham, 

Sirard & Neumark- Sztainer, 2010). 

 
Utövandet av fysisk aktivitet är enligt Pan et al. (2009) tätt sammankopplat med faktorer som 

inkomst, självskattad hälsa, självdisciplin och utbildningsnivå. Högre hushållsinkomst leder 

till större motivation och självdisciplin och ju högre utbildning individen har, desto större är 

chansen att hen är fysiskt aktiv.  
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Även om fördelarna med fysisk aktivitet överväger så finns en viss risk för skador i 

rörelseapparaten. Vid extrem träning finns också ökad risk för ätstörningar som i kombination 

med högintensiv träning är direkt hälsovådligt (Folkhälsomyndigheten, 2007). 

 

2.6 SAMBANDET MELLAN FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK HÄLSA 

 

Brist på fysisk aktivitet utgör den fjärde största orsaken till förtida död hos världens 

befolkning (WHO, 2010). Enligt WHO’ s världshälsorapport från år 2002 är uppskattningsvis 

1,9 miljoner dödfall ett resultat av fysisk inaktivitet (WHO, 2002). Aktivitet i vardagen är 

enligt ny forskning oerhört viktig. Den stillasittande delen av livet, bestående av exempelvis 

arbete framför dator, tv-tittande och bilåkande har ökat under de senaste åren. Enligt en 

sammanställning från Folkhälsoinstitutet sitter den svenska befolkningen 58 % av dagen och 

är aktiva endast 4 %. Det finns ingenting som tyder på att människan går mot en vardag med 

mindre stillasittande. Individer som är fysiskt aktiva, men samtidigt också mycket 

stillasittande, löper risk för ohälsa. Stillasittande verkar vara en separat riskfaktor för en tidig 

död, hjärt- kärlsjukdomar och metabolt syndrom (Statens Folkhälsoinstitut, 2012).  

 

Warburton, Nicol och Bredin (2006) har sammanställt tidigare forskning för att undersöka 

vilken roll fysisk inaktivitet har när det gäller risken för att utveckla kroniska sjukdomar och 

att dö i förtid. Resultatet visade att regelbunden fysisk aktivitet minskade risken för att 

drabbas av vissa cancerformer, diabetes typ 2, osteoporos, högt blodtryck samt ogynnsamma 

blodfettsnivåer. Vuori (2007) menar att fysisk aktivitet minskar risken för viktuppgång och 

fetma. Nyttig och balanserad kosthållning samt fysisk aktivitet 30 minuter 5 dagar per vecka, 

minskade risken att utveckla typ 2-diabetes med 60 %.  

 

När det handlar om sambandet mellan fysisk aktivitet och högt blodtryck har fysisk aktivitet 

som behandling visat sig ha mycket gynnsamma effekter. Endast en omgång av fysisk 

aktivitet sänkte blodtrycket i ungefär 20 timmar. Risken att drabbas av kardiovaskulär 

sjukdom ökar med 30-50 % hos människor som är fysiskt inaktiva (Vuori, 2007). Mann, 

Beedie och Jimenez (2013) har funnit stöd för att fysisk aktivitet kan förbättra 

kolesterolnivåerna. Individer som ägnade sig åt regelbunden fysisk aktivitet fick ökade halter 

av HDL i blodet. För att reducera halten av LDL och triglycerider krävdes dock fysisk 

aktivitet på en mer intensiv nivå. Cho, Shin, Kim, Jee och Sung (2009) menar att kontinuerlig 

träning minskar risken för metabolt syndrom. För att reducera risken för metabolt syndrom på 

ett effektivt sätt bör träningen vara av aerob typ (Vuori, 2007).  

För att hålla vikten bör man vara fysiskt aktiv 45-60 minuter om dagen. För viktreduktion vid 

fetma och stabilitet av den nya vikten, bör tiden för fysisk aktivitet ligga runt 60-90 minuter 

per dag. Fysiskt aktiva personer har cirka 50 procent lägre risk att utveckla typ 2-diabetes 

jämfört med personer med en stillasittande livsstil (Folkhälsomyndigheten, 2007). 

 

Även äldre personer över 65 år gynnas av att vara fysiskt aktiva (WHO, 2010). Sabau, 

Niculescu, Gevat och Lupu (2011) studerade äldres motionsvanor i förhållande till hur de 

upplevde sitt hälsotillstånd. Resultatet visade att många äldre var inaktiva, men att de 

samtidigt uttryckte ett behov av träning. Efter att ha följt WHO’ s rekommendationer, 

avseende fysisk aktivitet, upplevde studiedeltagarna en signifikant förbättring av sin hälsa 

(Sabau et al., 2011).  
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2.7 SAMBANDET MELLAN FYSISK AKTIVITET OCH PSYKISK HÄLSA 

 
WHO (2003) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande, där individen inser 

sin potential, klarar att hantera vardagens stress, klarar att arbeta fullt tillfredsställande samt 

har förmågan att bidra till sammanhanget hen lever i.  

 

Fysisk aktivitet påverkar inte endast den fysiska hälsan utan också det själsliga välbefinnandet 

samt kognitiva funktioner. Fysisk aktivitet leder även till förbättrad sömn och självkänsla 

(Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling [FYSS], 2008). Tulio et al. 

(2013) menar att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet. Enligt 

deras studie är risken för att drabbas av ångest och depression två gånger större hos de 

individer som inte aktivt rör på sig än hos dem som gör det. Det tycks inte finnas någon tydlig 

evidens för att stillasittande ökar risken för depression även om ett flertal studier indikerar 

detta (Teychenne, Ball & Salmon, 2010). En litteraturstudie av Dinas, Koutedakis och Flouris 

(2011) visar att fysisk aktivitet verkar ha en så tydlig positiv inverkan vid depressionssymtom 

att det kan vara jämförbart med effekten av antidepressiva läkemedel. 

Ridsdale, Darbishire och Seed (2004) jämförde kognitiv beteendeterapi (KBT) med fysisk 

aktivitet under en tremånadersperiod hos patienter med oförklarlig psykisk utmattning. 

Resultatet fann inget stöd i att konditionsträning ger bättre effekt på utmattning än kognitiv 

beteendeterapi. Studiens författare ställer sig dock frågande till om tre månader är för kort tid 

för att göra den aktuella jämförelsen (Ridsdale et al., 2004).  

 

En stor studie av Hassmen (2000) visar att motionsvanor och kondition ger lägre grad av 

depression, aggressivitet, stress och misstro. Det krävs dock minst 2-3 timmars 

motionsträning i veckan för att få effekt. Studien är gjord på ca 3400 personer som bland 

annat fått svara på en enkät med frågor om risker att utveckla hjärtkärl-sjukdom. I studien ser 

man en positiv effekt på de med så kallad typ A-personlighet, som genom fysisk träning 

sänker graden av aggressivitet och därmed också risken för hjärtinfarkt. Detta kan ses som ett 

exempel på det Cohen och Rodriguez (1995) belyser, nämligen att beteendet påverkar hälsan 

och att hälsan påverkar beteendet. 

 

2.8 KONDITION 

 

Enligt Forsberg, Holmberg och Woxnerud (2002) är begreppet kondition inte enkelt att 

definiera. God kondition förknippas ofta med förmåga till uthållighet. Gustrin (2007) menar 

att kondition kan definieras som kroppens förmåga till högt syreupptag. Förenklat kan 

kondition förklaras som samverkan mellan hjärta, lungor och muskulatur, så kallad 

syretransport enligt Andersson et al. (2005). Kondition är ett begrepp bestående av olika delar 

såsom fysisk prestationsförmåga, maximal syreupptagningsförmåga, uthållighet, grad av 

psykisk balans och stresstålighet med flera. För att bygga upp konditionen krävs en 

fungerande syretransport som kan frigöra energi. Vid träning bildas fler kapillärer, 

mitokondrier och enzymer vilka alla har betydelse för konditionen. Dessa tillbakabildas om 

träningen upphör. Hjärtats slagvolym ökar hos en vältränad individ vilket gör att pulsen sänks 
då hjärtat inte behöver slå lika ofta för att nå ut med blodvolymen i kroppen. Hjärtat är en 

muskel som förstoras av träning och är den länk i syretransportkedjan som går att påverka 

relativt lätt. Arvet ses också som en viktig del beståndsdel i sammanhanget (Andersson et al., 

2005).  
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Den fysiska arbetsförmågan sjunker med åldern. En 25-åring har cirka 30 % bättre 

förutsättning jämfört med en 65-åring (Åstrand, 1990). Enligt Forsberg et al. (2002) bör 

kondition ses i förhållande till vilken typ av fysisk aktivitet som utövas då olika idrottsgrenar 

kräver olika förmåga till att utnyttja kroppens syreupptagningsförmåga. Andersson et al. 

(2005) menar att det finns två olika typer av förbränningsprocesser, aerob och anaerob 

process. Förbränningsprocessen (aerob process) sker genom att kolhydrater eller fett 

tillsammans med syre ger energi. Denna använder sig kroppen av vid lågintensiv träning till 

exempel långdistanslopp. Vid för liten mängd syre träder spjälkningsprocessen (anaerob 

process) in och då använder sig kroppen av mjölksyra istället, det vill säga kolhydrater blir till 

energi plus mjölksyra (Forsberg et al., 2002). Docent Anita Hurtig- Wennlöf (föreläsning 27 

januari, 2013) menar att korrelationen mellan död och låg kondition hos män är fem gånger så 

hög som hos män med god kondition 

 

2.9 SAMBANDET MELLAN SJÄLVSKATTAD HÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET  

 

Engström och Lindgärde (2004) har funnit ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och 

självskattad hälsa. I deras studie jämfördes den självupplevda hälsan hos medelålders 

individer som genomgått ett submaximalt cykeltest och fyllt i ett frågeformulär om hälsa och 

levnadsvanor. Resultatet visade att dubbelt så många personer, ur gruppen ”mest fysiskt 

aktiva”, skattade sin hälsa som bra eller mycket bra, jämfört med gruppen ”mest inaktiva” 

personer. Även i en studie av Eriksen, Curtis, Grønbæk, Helge och Tolstrup (2013), fick 

deltagarna svara på ett frågeformulär och delta i ett konditionstest på cykel. Resultatet visade 

att individer med en högt uppmätt konditionsnivå hade högre sannolikhet att skatta sin hälsa 

som optimal än stillasittande individer med låg konditionsnivå. Sammanfattningsvis indikerar 

studien att bra kondition ökar möjligheten till en god självskattad hälsa (Eriksen et al., 2013).  

 

Södergren, Sundquist. J, Johansson och Sundquist. K (2008) undersökte sambandet mellan 

fysisk aktivitet och självskattad hälsa och fann att den grupp av studiedeltagare som ägnade 

sig åt regelbunden träning och hade en total fysisk aktivitet på 6 timmar eller mer varje vecka 

oftare skattade sin hälsa som god. Galán et al. (2010) undersökte sambandet mellan typ av 

träning och självupplevd hälsa. Studien visade att ju högre träningsintensitet, desto högre 

skattades också den egna hälsan. Resultatet var detsamma oavsett kön, utbildning och ålder.  

   

2.10 KONDITIONSTEST 

 

Det finns olika metoder för att mäta graden av kondition. Den mest vedertagna typen av 

konditionstest är det så kallade ”Åstrandstestet” (Åstrand, 1952). Individen får cykla på en 

ergometer, mer känd som testcykel, i minst sex minuter. Ordet ergometer betyder ”apparat för 

mätning av muskelarbete” (SAOL, 2014). Under testet bär den som testas en pulsmätare. 

Syftet är att mäta den så kallade ”arbetspulsen”, vilken nås vid ”steady state”, alltså då 

jämvikt mellan syreupptagningen och syrebehovet uppnås (Andersson et al., 2005).  

 

Hjärtat ska uppnå maximal slagvolym, vilket sker vid cirka 50 % av maximalt syreupptag. 

Normalt sker detta inom sex minuter och ju bättre kondition desto snabbare uppnås ”steady 

state”. Är belastningen för låg, det vill säga att pulsen inte kommer över 110 eller att den 

upplevda ansträngningen inte kommer över 11, lägger man på ytterligare motstånd och 

nollställer tiden vilket gör att individen då får cykla under längre tid (Andersson et al., 2005). 
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Några gånger under testet frågar utföraren av testet den testade hur hen upplever 

ansträngningen. Personen ska då svara utifrån en skala, kallad Borg-skalan, som sträcker sig 

mellan 6 – 20 där 7 motsvarar mycket, mycket lätt och 19 mycket, mycket ansträngande. Har 

man ställt in belastningen rätt så kommer individen ligga mellan 13-14. Om testutövaren 

anger upplevd ansträngning motsvarande nivå 16 avbryts testet då belastningen anses för hög 

(Andersson et al., 2005).  

 

Det ska inte skilja mer än tre pulsslag mellan den femte och sjätte minuten, om så är fallet får 

individen cykla ytterligare en minut tills ”steady state” nås. Längre än 10 minuter är dock 

extremt ovanligt. Testresultatet tar fram personens maximala syreupptagningsförmåga i liter 

per minut, dividerat med kroppsvikten x 1000, vilket ger personens testvärde. Testvärdet mäts 

på en femgradig skala (bilaga 3). Enligt HPI`s testledarutbildning motsvarar 1 mycket lågt 

testvärde (16 för kvinnor och 16 för män) och 5 motsvarar mycket högt testvärde (51 för 

kvinnor och 56 för män). I de fall där individer får 35 i testvärde hamnar de på en trea (samma 

för kvinnor och män) vilket anses som godkänd nivå ur ett hälsoperspektiv. Allt därunder, det 

vill säga 1-2 räknas som risk för ohälsa. Enligt Andersson et al. (2005) räcker orken knappt 

till för att klara av arbete och fritid om testvärdet hamnar under 35.  

 

Det konditionstest som används i denna studie är ett så kallat ”submaxtest”, det vill säga ett 

test där själva idén är att det räcker om individen kommer upp i arbetspuls till skillnad från ett 

så kallat ”maxpulstest” där syftet är att uppnå maximal ansträngning (Andersson et al., 2005). 

Två analysmetoder används för att ta fram testvärdet. Dels enligt Åstrands modell som tar 

hänsyn till puls, ålder, belastning, vikt och kön. Dels via Borg-skalan, som endast tar hänsyn 

till den upplevda ansträngningen. Sedan gör testaren en bedömning utifrån dessa värden innan 

testvärdet fastställs. Rätt använt kan testet användas till att motivera individer att ändra sina 

motionsvanor. Störst behållning har man av att jämföra sitt testvärde med ett tidigare värde, 

det vill säga se eventuell förbättring av konditionen efter en träningsperiod (Andersson et al., 

2005).  

 

2.11 OMVÅRDNADSTEORETISK FÖRANKRING 

 
Eriksson (1996) definierar hälsa som ett begrepp bestående av olika dimensioner såsom 

välbefinnande: individens subjektiva upplevelse av sin hälsa, friskhet: normala fysiska 

funktioner och sundhet: psykisk hälsa. Med subjektiv hälsa menas en människas individuella 

upplevelse och medvetenhet kring sin hälsa. Eriksson menar vidare att hälsa bör ses som ett 

begrepp som ständigt förändras och är beroende av många olika faktorer. Hur en individ ser 

på sin hälsa och sitt hälsobeteende influeras bland annat av uppfostran. När ett barn växer upp 

agerar föräldrarna förebilder och förmedlar ett budskap om vilka levnadsvanor som är att 

föredra när det gäller att bibehålla hälsa och förebygga ohälsa. När det handlar om ohälsa och 

sjukdom är det enligt Eriksson svårt att sätta tydliga gränser avseende vad som bör anses som 

friskt och vad som bör anses som sjukt (Eriksson, 1996). Den traditionella synen på 
begreppen är ofta att hälsa och sjukdom utgör varandras motpoler. Precis som i WHO’ s 

definition av hälsa från 1948, belyser Eriksson (1996) att frånvaro av sjukdom inte är 

nödvändig när hälsa definieras. Om en människa blir svårt sjuk kan det resultera i att hen 

börjar sätta värde på sin hälsa och därmed kämpa för att bibehålla den. Detta gör att relationen 

mellan hälsa och sjukdom kan anses paradoxal. 
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Samhället spelar också en stor roll för upplevelsen av hälsa. Genom politiska och ekonomiska 

beslut fastställs vilken norm som ska gälla när det handlar om vad hälsa är och hur det kan 

uppnås på bästa sätt. Individens egen upplevelse av att vara sjuk eller frisk kan vara beroende 

av normer och rollförväntningar i individens miljö. Exempelvis kan en individ uppleva sig 

som frisk och sund, känna välbefinnande men trots detta bli stämplad som sjuk för att hen 

anses avvikande utifrån från de normer och värderingar som anses giltiga i samhället 

(Eriksson, 1996).  

  

Engel (1977) är, som nämnts tidigare, inne på samma linje då han genom sin biopsykosociala 

modell har ett mer holistiskt förhållningssätt till hälsa än den strikt biomedicinska synen på 

hälsa. Båda teoretiker (Engel, 1977; Eriksson, 1996) visar på andra vägar att nå kunskap om 

orsaker till ohälsa och hälsa än dem som tidigare var rådande och som till stor del fortfarande 

dominerar synen på begreppen hälsa och ohälsa.  

 

2.12 FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS ROLL 

 

Företagshälsovården ska verka som en oberoende expertresurs, med syfte att skydda och 

främja arbetstagarens hälsa samt bidra till en säker och hälsosam arbetsmiljö (Internationella 

arbetsmiljökommissionen [ICOH], 2012). Företagshälsovården kan förebygga arbetsrelaterad 

ohälsa genom att tillhandahålla särskild kompetens inom arbetsmiljörelaterad ohälsa och 

rehabilitering. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda företagshälsovård om rådande 

arbetsförhållanden visar att det finns ett behov av detta (Arbetsmiljölagen [AML], SFS 1977: 

1166, kap 3, 2 §).  

 

Företagssköterskan har en framträdande roll inom företagshälsovården och är ofta den 

yrkeskategori som den anställde först kommer i kontakt med. Företagssköterskan har 

kompetens att främja hälsa och förebygga ohälsa hos arbetstagarna, både på individ – och på 

gruppnivå. Vissa av de hälsoåtgärder företagshälsovården erbjuder har med levnadsvanor att 

göra och kan innefatta rökavvänjning, samtal kring alkohol – och drogvanor samt rådgivning 

kring hälsosam kost och fysisk aktivitet (WHO, 2012). Att motivera människor att ta ett ökat 

ansvar för sin egen hälsa är en av företagssköterskas viktiga uppgifter. Ofta behöver individen 

stöttning i att identifiera sina resurser i syfte att förebygga ohälsa och välja en mer hälsosam 

väg. Detta kan ske genom utbildning och hälsokartläggning samt med motiverande samtal. 

Enligt Redmond och Kalina (2009) kan företagssköterskan minska risken för ohälsa och 

främja hälsa hos arbetstagare genom särskilda ”hälsoprogram”. Fokus ligger då på promotiva 

åtgärder som exempelvis fysisk aktivitet. Redmond och Kalina menar vidare att detta också 

kan reducera de stora samhälleliga kostnader som ohälsa och sjukdom för med sig.  

 

Hälsoundersökningar är en stor del av företagssköterskans dagliga arbete. Det finns olika 

typer av hälsoundersökningar, men den mest förekommande på de företagshälsor vi känner 

till är att individen fyller i en enkät som innefattar frågor kring arbetsmiljö, hälsoproblem och 

livsstilsfrågor. Hälsoundersökningar syftar till att upptäcka de problem som finns och i tid 

upptäcka faktorer som kan leda till ohälsa i framtiden. Utöver enkäten, tas blodprov, 

blodtryck, längd, vikt, midjemått och eventuella tillägg såsom syn, hörsel, spirometri och 

konditionstest.  
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2.13 PROBLEMFORMULERING 

 
I mötet med de individer som kommer till företagshälsovården, ges företagssköterskan 

möjligheten att göra en individuell och på sikt samhällelig insats för folkhälsan. Genom 

utbildning, påvisande av avvikande värden samt motiverande samtal kan människors 

levnadsvanor, däribland fysisk aktivitet, påverkas. Fysisk aktivitet och kondition är viktiga 

komponenter för hälsan. Vi vill genom denna studie se om det finns ett samband mellan god 

kondition och upplevd god hälsa. Finns det även ett samband mellan symtom på ohälsa och 

kondition?  

 

3 SYFTE  
 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan självskattad hälsa och konditionsnivå. 

 

Frågeställningar 

- Finns det ett samband mellan god självskattad hälsa och god kondition? 

- Finns det ett samband mellan upplevda symtom på psykisk ohälsa och god kondition?  

- Finns det ett samband mellan upplevda symtom på fysisk ohälsa och god kondition?  

 

4 METOD 
 

Studien har genomförts med en kvantitativ ansats vilket enligt Polit och Beck (2012) bör 

väljas då syftet är att undersöka ett statistiskt samband mellan olika variabler.  

 

4.1 STUDIEDESIGN 

 

Eftersom vi har studerat ett skeende vi inte kunnat påverka, med syfte att hitta eventuella 

samband mellan variabler som ej är beroende/oberoende, valde vi att göra en 

observationsstudie, närmare bestämt tvärsnittsstudie vilken också kan kallas 

korrelationsstudie. Denna typ av studie har som mål att beskriva förhållanden mellan 

variabler, snarare än att generera orsakssamband (Polit & Beck, 2012).  

 

4.2 URVAL 

 
Populationen i studien valdes genom bekvämlighetsurval och utgjordes av totalt 1191 

personer som inhämtades från en större population där tjänstemän, byggnadsarbetare och 

chefer av både manligt och kvinnligt kön ingick. Bekvämlighetsurval är ett icke-slumpmässigt 

urval där de studiedeltagare som är tillgängliga för forskaren väljs (Polit & Beck 2012). Den 

yngsta deltagaren är 22 år och den äldsta 68 år gammal, medelåldern är 43,03 år. 

Inklusionskriterier i studien är tjänstemän inom byggsektorn av manligt kön och med en ålder 

mellan 18 och 70 år (arbetsför ålder). Samtliga individer har genomgått en hälsoundersökning 

där de fyllt i en enkät samt genomfört ett konditionstest på cykel. Kvinnor, deltagare under 18 

år och över 70 år, chefer samt individer med ett annat yrke än tjänstemän (exempelvis 
byggnadsarbetare, chefer) exkluderades från studien.  
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Tjänstemän har jämfört med byggnadsarbetare ett stillasittande jobb, men åker också ut på 

byggen för att följa arbetet på plats. Cheferna är egentligen en del av begreppet tjänstemän 

men exkluderades i detta fall då deras arbeten troligtvis i ännu högre utsträckning sköts från 

ett skrivbord. De kvinnliga tjänstemännen exkluderades eftersom de utgjorde en mindre del av 

totala antalet deltagare. Exklusionskriterierna bygger på att vi eftersträvade en så homogen 

grupp av deltagare som möjligt.  

 

Bortfall: I enkäten har 56 personer inte svarat på fråga nr 23 ”Har du diabetes?”. Detta kallas 

för partiellt bortfall (Ejlertsson, 2012).  

 

4.3 DATAINSAMLING 

 
Inom företagshälsovården används oftast någon form av enkät för att beskriva arbetstagarnas 

hälsotillstånd. På Feelgoods företagshälsa används en enkät kallad HALU= Hälso- 

Arbetsmiljö- och Livsstilsundersökning (bilaga 1). HALU- enkäten består av en mängd 

strukturerade frågor om hälsa och trivsel. Frågorna är både flervalsfrågor och dikotoma frågor 

och rör eventuell ärftlighet, självskattad hälsa, upplevd ohälsa/hälsa senaste året, trivsel i och 

utanför arbetslivet samt frågor kring arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

För att passa studiens syfte användes endast de frågor i enkäten som behandlar upplevda 

symtom på ohälsa under senaste året samt frågan om självskattad hälsa. Det totala antalet 

frågor var 16 stycken. Vi använde oss även av testvärdet från de konditionstest som utfördes 

vid hälsoundersökningen. Möjligheten att ta del av ett stort material gavs genom att två av 

Sveriges största företag inom byggbranschen har sin företagshälsovård i Feelgood. Materialet 

tillhandahölls av HPI=HälsoProfiInstitutet som är ansvariga för konditionstestutbildningen 

samt det dataprogram som HALU-enkäten och konditionstestet läggs in i. Efter att ha funderat 

över vilken yrkeskategori som, i tillräcklig stor skala under det senaste året, besvarat HALU-

enkäten och i anslutning genomfört konditionstest, bad vi HPI att få ta del av svaren till 

frågorna (bilaga 1) samt uppmätt värde på konditionstestet.  

 

 

MÄTINSTRUMENTENS VALIDITET OCH RELIABILITET 

 

När en enkät används som mätinstrument i en studie är det optimalt att den är reliabel 

(tillförlitlig). Ett mätinstruments reliabilitet anger hur noggrant och säkert det mäter. Ju 

mindre variabilitet ett mätinstrument har, desto högre reliabilitet har det (Polit & Beck, 2012).  

Reliabilitet delas upp i tre begrepp: stabilitet, konsistens och ekvivalens. Stabiliteten innebär i 

vilken utsträckning enkäten ger liknande resultat vid olika mättillfällen. Konsistensen hos ett 

mätinstrument visar på graden av mätfel inom själva instrumentet. Ekvivalens handlar om i 

vilken utsträckning två av varandra oberoende personer är överens om mätinstrumentets 

uppmätta resultat, att datainsamlingen ser ut på samma sätt oberoende av vem som gjort den. 

Reliabiliteten hos en enkät påverkas också av hur heterogen populationen som svarar på 
enkäten är. I studier används mätinstrument för att finna skillnader mellan människor. Ju mer 

homogen gruppen är som svarar på en enkät, desto större är risken att de svarar på liknande 

sätt, vilket ger lägre reliabilitet (Polit & Beck, 2012).   

Validiteten hos ett mätinstrument handlar om i vilken grad det mäter det som den är avsedd att 

mäta. En enkät som inte är reliabel kan inte heller vara valid. Begreppsvaliditet är en sorts 



 

 

14 

Therése Lilja & Anna Richardsson 

 

validitet som är viktig när det gäller att värdera med vilken giltighet ett mätinstrument mäter 

en företeelse eller ett begrepp (Polit & Beck, 2012). Enligt uppgift från Feelgood 

företagshälsovård består HALU-enkäten av delar från andra enkäter. HALU-enkäten har fyllts 

i av över 100 000 personer men som helhet har dess validitet och reliabilitet inte kunnat 

verifieras. Fråga 31 om självskattad hälsa anses dock valid.  

 

Åstrands submaximala ergometertest från år 1960 är det första och ett av de mest använda. 

Kort beskrivet förutspår testet syreupptaget från hjärtrytmens steady-state uppmätt efter 6 

minuters konstant belastning med individuell arbetstakt. Standardavvikelsen uppgick till plus 

minus 15 % i en blandad population. Detta har bekräftats i andra validitetsstudier (Ekblom-

Bak, Björkman, Hellenius & Ekblom, 2012). Genom ett stort undersökningsmaterial har det 

fastställts statistiskt att energikravet är detsamma för alla vid en given belastning på 

cykelergometern. Det vill säga att oavsett kön och ålder, kräver en viss belastning en given 

syreupptagning i liter/minut. Detta stärker också testets validitet (Andersson et al., 2005).  

På frågan gällande validiteten och reliabiliteten i den metod som HPI lär ut, det vill säga att en 

kombination av Åstrands och Borgs modell ska användas vid tolkningen av testvärdet, svarar 

författaren Gunnar Andersson (personlig kommunikation, 9 maj 2014) på följande sätt: ”Detta 

sätt har vuxit fram under många års praktiskt arbete med submaxtester och bygger på en 

mycket omfattande beprövad erfarenhet. Bakgrunden utgörs av en kombination av professor 

P-O Åstrands submaxtest på cykelergometer och professor Gunnar Borgs skala för upplevd 

ansträngning, det vill säga Borg RPE skalan. Det innebär att ansatsen är tvärvetenskaplig med 

både fysiologisk och psykologisk grundsyn som viktiga utgångspunkter. Detta alternativa sätt 

att beräkna maximal syreupptagning har fått starkt stöd hos både fysiologer och psykologer 

med omfattande kunskap och erfarenheter inom området” (G. Andersson, personlig 

kommunikation, 9 maj 2014) 

Gällande gradering av testvärde enligt HPI så bygger de första två gränserna, det vill säga 

nivå 1 och nivå 2 på att Steven Blair i en studie visar att ett testvärde under 35 ökar risken för 

ohälsa och att ett testvärde under 28 fördubblar risken för ohälsa jämfört med dem som har 

testvärde 35. Detta ligger till grund för att gränsen för godkänd ur ett kortare hälsoperspektiv 

ligger på 35. Nivå 4 och nivå 5 bygger på LIV 2000-studien som är framtagen av Gunnar 

Andersson, Stefan Lundström och Björn Ekblom. Nivå 5 motsvarar topp 5 % i LIV 2000-

studien ” (G. Andersson, personlig kommunikation, 9 maj 2014). 

4.4 DATABEARBETNING OCH ANALYS 

 
När svaren, från de 1191 ifyllda HALU-enkäterna med tillhörande testvärde för 

konditionstestet, kommit oss tillhanda började vi bearbeta data. Vi använde oss av ett urval av 

frågor från HALU-enkäten (bilaga 1) som berör fysisk och psykisk ohälsa samt en fråga om 

självupplevd hälsa. För att kunna bearbeta och analysera data i SPSS gjordes en s.k. logisk 

sammanslagning av svarsalternativen i alla frågor förutom fråga 23, om diabetes, där det från 

början endast gick att svara ”ja” eller ”nej”. De frågor som har fyra svarsalternativ, dvs. alla 

frågor förutom fråga 23 och 31, drogs samman till ”ja” och ”nej”, medan frågan om 

självupplevd hälsa (nr 31) med fem svarsalternativ slogs samman till kategorierna ”bra” eller 
”dålig”. För fråga 31 slogs svarsalternativen ”bra” och ”mycket bra” ihop till kategorin ”bra” 

och svarsalternativen ”varken bra eller dålig”, ”dålig” och ”mycket dålig” slogs ihop till 
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kategorin ”dålig”. Resterande frågor hade fyra svarsalternativ och där slogs svarsalternativen 

”ofta” och ”ibland” samman till ”ja”, medan ”sällan” och ”aldrig” blev ”nej”.   

 

Frågorna om upplevd ohälsa under senaste året delades in i två grupper, fysisk och psykisk 

ohälsa och testades en och en mot grad av kondition. Frågan om självupplevd hälsa testades 

även den mot graden av kondition.  

Testvärdets indelning i 1-5 är en bedömning gjord av företagssköterskorna som utfört testet 

där de tagit hänsyn till Åstrands (1952) och Borgs (1982) mätmodeller. Eftersom vi använder 

oss av både kvantitativa variabler såsom testvärde och kvalitativa variabler såsom 

hälsotillstånd passar det bra att illustrera detta eventuella samband i form av korstabeller där 

det är tillåtet att blanda olika typer av variabler (Ejlertsson, 2012). För att analysera data 

använde vi oss av statistikprogrammet SPSS 22, Statistical Package for the Social Sciences 

(Polit & Beck, 2012).  

 

Frågorna 7-23 (bilaga 1) delades in i två grupper: 

Psykisk ohälsa – frågor: 8, 10, 11, 12, 13, 14 

Fysisk ohälsa – frågor: 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

Fråga nummer 16, som tar upp stressrelaterade besvär, ansågs vara för otydlig och flytande 

och har därför lyfts bort från studien. 

Fråga nr 31 var inte en del av de två grupperna utan testades separat mot konditionsnivå. 

 

Nollhypoteser ställdes upp i form av: 

H0: Det finns inget samband mellan upplevd hälsa och konditionsnivå 

H1: Det finns ett samband mellan upplevd hälsa och konditionsnivå. 

H0: Det finns inget samband mellan fysisk ohälsa och konditionsnivå.  

H1: Det finns ett samband mellan fysisk ohälsa och konditionsnivå. 

H0: Det finns inget samband mellan psykisk ohälsa och konditionsnivå. 

H1: Det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och konditionsnivå.  

 

För att testa hypoteserna gjordes ett Chi-två test i SPSS. Chi-två test kan användas för att 

undersöka om två variabler är oberoende av varandra eller inte. Med oberoende menas att de 

två variablerna inte är relaterade till varandra, att inget samband finns dem emellan. Detta 

kallas nollhypotes. Nollhypotesen kan förkastas eller behållas, beroende på resultatet av 

dataanalysen (Polit & Beck, 2012). Chi-två test visar endast om och inte var ett eventuellt 

samband finns (Ejlertsson, 2012).  

 

Den lägsta accepterade gränsen för statistisk signifikans är 0.05 alpha (α) (Polit & Beck, 

2012). För att kunna påvisa statistisk signifikans bör p-värdet vara under 0,05. Vi har valt att 

använda denna signifikansnivå i vår analys. p-värdet anger sannolikheten att nollhypotesen 

behålls. Om p-värdet är mindre än - eller lika med 0.05 α förkastas nollhypotesen och 

resultatet anses vara statistiskt signifikant (Polit & Beck, 2012). 

 

 

 

 

4.5 GENUSPERSPEKTIV 
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SoS (2009) visar i en folkhälsorapport att det är lika vanligt med motion bland kvinnor som 

män. Anledningen till att kvinnor exkluderats från materialet i denna studie är att de var så få 

till antalet jämfört med andelen män. Ett så homogent och stort material som möjligt 

önskades, därav uteslutningen av kvinnor. Enkät och konditionstest är lika användbara på en 

studie av en större grupp kvinnor, därför hoppas vi att en sådan studie kan komma till stånd i 

framtiden då skulle vara intressant att se eventuella likheter och olikheter i resultatet. 

 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDE  

 
Författarna tar hänsyn till Helsingforsdeklarationen (2008) som säger att medicinsk forskning 

ska säkerställa respekt för studiedeltagarna samt skydda deras hälsa och rättigheter.    

Vi beaktar även vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudprinciper vilka innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2004). Författarna har fått tillstånd att använda materialet av medicinsk 

ansvarig läkare för Feelgood företagshälsovård. Informerat samtycke inhämtades när 

deltagarna genomförde hälsoundersökningen. Individerna fick information, i samband med 

kallelsen till hälsoundersökningen, om att svaren från enkäten kunde komma att användas i 

statistiska rapporter förutsatt att antalet respondenter överstiger 15 personer. I denna studie är 

populationen över tusen individer. Författarna har i materialet endast uppgift om individernas 

kön, ålder och yrke. Resterande information fanns ej att tillgå, vilket skyddar 

studiedeltagarnas personliga integritet.  

 

 

5 RESULTAT  

 
Populationen utgjordes av n= 1191. Av det totala antalet frågor var det fyra stycken som 

visade sig ha ett statistiskt signifikant samband med konditionsnivå. Ur gruppen fysisk ohälsa 

var det fråga nr 7, och 9 som uppvisade ett samband med konditionsnivå liksom fråga nr 14 ur 

gruppen psykisk ohälsa. Även fråga 31 om självskattad hälsa visade på ett samband med 

konditionsnivå. 

 

Finns det ett samband mellan upplevda symtom på psykisk ohälsa och god kondition?  

 

Fråga nr 14 handlade om trötthet i förhållande till grad av kondition (tabell 1, figur 2 och 3).  

p-värdet var < 0,05 (tabell 5) och därmed fastställdes att ett samband finns mellan trötthet och 

konditionsnivå. Av det totala antalet individer, n=1191, var det 622 till antalet som upplevde 

trötthet och 569 stycken som inte gjorde det. Det var således ungefär lika många av 

studiedeltagarna som upplevde trötthet som de som inte gjorde det. Ur gruppen individer som 

upplevde trötthet hade 20 stycken (3,2 %) den lägsta graden av kondition medan 127 stycken 

(20,4 %) hade den högsta konditionsnivån, konditionsnivå 5. Ur gruppen som inte upplevde 

trötthet hade 20 stycken individer (3,5 %) den lägsta graden av kondition medan den högsta 

nivån uppnåddes av 151 stycken (26,5 %). Spridningen för övriga konditionsnivåer i relation 
till om man upplevde trötthet eller inte var likartad men det sammantagna resultatet för frågan 

indikerar ändå att ju bättre kondition man har desto mindre förekomst av trötthet. För övriga 

frågor inom gruppen psykisk ohälsa, det vill säga frågorna 8, 10, 11, 12 och 13 påvisades 

inget bevis för ett samband med konditionsnivå. Samtliga p-värden var i dessa fall >0,05.  
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Finns det ett samband mellan upplevda symtom på fysisk ohälsa och god kondition?  

 

Fråga nr 7 handlade om förhållandet mellan upplevd huvudvärk och kondition (tabell 2, figur 

4 och 5) och även här sågs ett samband där p<0,05 (tabell 5). Av n=1191 svarade 252 

individer att de upplevde huvudvärk (21,2 %) och 939 stycken gjorde inte det (78,8 %). 40 

individer (17,1 %) som upplevde huvudvärk hade den högsta graden av kondition medan 14 

stycken (5,6 %) hade den lägsta konditionsnivån. Hos individerna som inte upplevde 

huvudvärk hade 279 individer (25 %) konditionsnivå 5 medan 26 stycken (2,8 %) hamnade i 

kategori 1 vilket motsvarar den lägsta graden av kondition. Totalt hade 23,9 % av deltagarna 

med upplevd huvudvärk vad som klassas som dålig kondition (konditionsnivå 1 och 2) medan 

76,1 % hade god kondition (konditionsgrad 3, 4 och 5). I gruppen som saknade symtom på 

huvudvärk hamnade totalt 15,4 % av deltagarna på den lägsta konditionsnivån jämfört med 

84,6 % som hade god kondition. Det var betydligt fler individer som inte upplevde huvudvärk 

än de som gjorde det, dock var graden av kondition högre i bägge grupper. 

 

Vad gäller sambandet mellan förekomst av snarkning och kondition (tabell 3, figur 6 och 7) 

var det totalt 1006 individer (84,5 %) som svarat att de inte snarkar medan 15,5 % besvärades 

av snarkning. I gruppen som inte snarkade hade 246 studiedeltagare (24,5 %) den högsta 

konditionsnivån, 25 stycken (2,5 %) hade lägst kondition. Totalt hade 14,7 % av individerna 

dålig kondition medan 85, 3 % hamnade i kategorin bra kondition.  

 

Fördelningen hos dem som upplevde snarkning var att 15 individer (8,1 %) befinner sig i 

gruppen med lägst konditionsnivå och 32 individer (17,3 %) i gruppen med högst 

konditionsnivå. Totalt hade 30,3 % dålig kondition medan 70,7 % anses ha bra kondition.  

Att det finns ett samband variablerna emellan etableras med att p <0,05. De som upplevde att 

de inte snarkar har i det stora hela en bättre uppmätt konditionsnivå än de som snarkar.  

De resterande frågorna från gruppen fysisk ohälsa uppvisade inget samband med 

konditionsnivå (fråga 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23).  

 

Finns det ett samband mellan god självskattad hälsa och god kondition? 

 

 Fråga 31 handlade om självskattad hälsa och är inte en del av grupperna fysisk och psykisk 

ohälsa. Även här (tabell 4, figur 8 och 9) kan man se att det finns ett starkt bevis för att ett 

samband existerar med konditionsnivå, p<0,05 (tabell 5). 954 individer (81,1 %) upplevde att 

de har en god hälsa medan 237 individer (19,9 %) skattade sin hälsa som dålig. Fler individer 

upplevde således sin hälsa som god än de som inte gjorde det. Antalet studiedeltagare med 

lägst konditionsnivå som upplevde hälsan som god var 21 stycken (2,2 %) medan 250 stycken 

(26,2 %) hade den högsta graden av kondition. Totalt hade 14,6 % dålig kondition ur denna 

grupp, 85,4 % hade bra kondition.  

 

Av respondenterna med dålig självupplevd hälsa hade 19 individer (8 %) konditionsnivå 1 

vilken är den lägsta graden av kondition jämfört med 28 individer (11,8 %) som fått den 

högsta graden av konditionsnivå, nivå 5. Gruppen hade totalt 27,4 % deltagare med dålig 

kondition och 72,6 % med bra kondition.  

Majoriteten av deltagarna från båda grupper har god konditionsnivå, dock har fler ur gruppen 

som svarat att de upplever en dålig hälsa också dålig uppmätt konditionsnivå jämfört med 

dem som skattar sin hälsa som god.  



 

 

18 

Therése Lilja & Anna Richardsson 

 

5.1 RESULTATSYNTES 
 

Den uppställda nollhypotesen för självupplevd hälsa och konditionsnivå kan förkastas då 

bevis för att ett statistiskt signifikant samband etablerats mellan variablerna (tabell 5) Även de 

uppställda nollhypoteserna för fysisk och psykisk ohälsa förkastades då det är frågor i 

respektive grupp som har ett samband med konditionsnivå (tabell 5), även om inte alla 

frågorna uppvisar detta samband. En fråga ur gruppen psykisk ohälsa hamnade på gränsen för 

att nå kriteriet för ett etablerat samband med kondition och det är fråga 12 som rör 

koncentrationssvårigheter. p-värdet är 0,56 vilket är > än 0,05 och således inte inom ramen 

för den signifikansnivå vi ställt upp. Resultatet skulle kunna tolkas som att en god kondition 

ger mindre förekomst av huvudvärk, trötthet och snarkning samt bättre självupplevd hälsa. 

Det är dock inte möjligt i denna studie att påvisa om ett kausalt samband råder mellan 

variablerna. 
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Tabell 1.                                                                                                                                                        Konditionsnivå 

Fråga 14, TRÖTTHET 1 2 3 4 5 Total 

JA Andel individer som upplever trötthet i % 3,2 16,6 32 27,8 20,4 100 

  Antal individer som upplever trötthet  20 103 199 173 127 622 

NEJ Andel individer som inte upplever trötthet i % 3,5 10,7 29,2 30,1 26,5 100 

  Antal individer som inte upplever trötthet 20 66 166 171 151 569 

  Totalt antal 40 164 365 344 278 1191 
 

Figur 2  

 
 

 

Antal individer som upplever trötthet i antal och i % i relation till konditionsnivå 

 

Figur 3  
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Tabell 2.                                                                                                                                                                                  Konditionsnivå 

Fråga 7. HUVUDVÄRK 1 2 3 4 5 Totalt 

JA Andel individer som upplever huvudvärk i % 5,6 18,3 30,2 29 17,1 100 

  Antal individer som upplever huvudvärk 14 46 76 73 43 252 

NEJ Andel individer som inte upplever huvudvärk i % 2,8 12,6 30,8 28,9 25 100 

  Antal individer som inte upplever huvudvärk 26 118 289 271 279 939 

  Totalt antal 40 164 365 344 278 1191 
 

Figur 4  

 
Antal individer som upplever huvudvärk i antal och i % i relation till konditionsnivå 

 

Figur 5  
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Figur 6 

 

Antal individer som upplever snarkning i antal och i % i relation till konditionsnivå 

Figur 7 

 

Antal individer som inte upplever snarkning i antal och i % i relation till konditionsnivå 
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Tabell 3.                                                                                                                                                                              Konditionsnivå 

Fråga 9, SNARKNING 1 2 3 4 5 Total 

JA Andel individer som upplever snarkning i % 8,1 22,2 25,4 27 17,3 100 

  Antal individer som upplever snarkning 15 41 47 50 32 185 

NEJ Andel individer som inte upplever snarkning i % 2,5 12,2 31,6 29,2 24,5 100 

  Antal individer som inte upplever snarkning 25 123 318 294 246 1006 

Totalt antal 40 164 365 344 278 1191 

1 = Stor risk för ohälsa 

2 = Risk för ohälsa 

3 = Godkänd nivå  

4 = Önskvärd nivå  

5 = Mycket hög nivå  
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Figur 8 

 

Antal individer som upplever god självskattad hälsa i antal och i % i relation till konditionsnivå 

Figur 9  
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Tabell 4. Konditionsnivå 

Fråga 31, SJÄLVSKATTAD HÄLSA 1 2 3 4 5 Total 

JA Andel individer som upplever hälsan som bra i % 2,2 12,4 28,3 30,9 26,2 100 

  Antal individer som upplever hälsan som bra 21 118 270 295 250 954 

NEJ Andel individer som upplever hälsan som dålig i % 8 19,4 40,1 20,7 11,8 100 

  Antal individer som upplever hälsan som dålig  19 46 95 49 28 237 

  Totalt antal 40 164 365 344 278 1191 

1 = Stor risk för ohälsa 
2 = Risk för ohälsa 

3 = Godkänd nivå  

4 = Önskvärd nivå  

5 = Mycket hög nivå  
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Tabell 5. 

 
Variabel Resultat av chi-2 test, värde i alpha (α) p-värde 

Fråga 14- trötthet 13,491 ,009 

Fråga 7 - huvudvärk 14,684 ,005 

Fråga 9 - snarkning 31,566 ,000 

Fråga 31- Självupplevd hälsa 58,296 ,000 

 

 

6 DISKUSSION  
 

6.1 METODDISKUSSION 

 

Enligt Polit och Beck (2012) är anonymiteten en av fördelarna vid användandet av enkät vid 

datainsamling. Det kan öka möjligheten till ärliga svar. Två andra fördelar är att enkäter 

kostar mindre och minskar risken för den bias som kan uppstå när data samlas in under 

intervjuer. Enkätfrågorna som använts i denna studie har svarsalternativ som slagits samman 

till färre kategorier. Frågan om upplevd hälsa med fem svarsalternativ, drogs ihop till två 

svarsalternativ: ”bra” och ”dålig” hälsa. De frågor som hade fyra svarsalternativ slogs 

samman till ”ja” och ”nej”. När det gäller uppdelningen av frågorna i fysisk och psykisk hälsa 

kan det konstateras att det var svårt att placera dem i rätt kategori. Bland annat kan man till 

exempel få både huvudvärk och magbesvär av psykisk ohälsa, men man kan också få 

sömnproblem av till exempel smärta relaterad till nackproblem.  

 

Chi-två test bör inte användas om mer än 20 % av de förväntade frekvenserna har ett värde 

vilket är mindre än 5 eller om någon av cellernas förväntade värde understiger 1 (Polit & 

Beck, 2012). Kriterierna för chi-två test uppfylldes för samtliga frågor som visade sig ha ett 

statistiskt samband med konditionsnivå.  

 

Polit och Beck (2012) menar att begreppsvaliditet inte är enkelt att uppnå. Upplevelse av 

hälsa och ohälsa är två abstrakta begrepp som kan vara svåra att mäta. Graden av kondition 

däremot är mer konkret och går att mäta med konditionstest.  

Generaliserbarhet, också kallad yttre validitet, är ett begrepp som används i kvantitativa 

studier med syfte att fastställa i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

människor, platser och sammanhang (Polit & Beck, 2102). Ett hot mot den yttre validiteten är 

enligt Polit och Beck risken för svarsbias när respondenter svarar på enkäter. En vanlig typ av 

svarsbias är att vissa individer tenderar att svara i linje med de gällande sociala normer som 

råder i samhället, detta för att ge en mer positiv bild av sig själva. För att minimera detta är 

det viktigt att enkäten är utformad så att respondenterna känner att de är anonyma och vågar 

svara ärligt samt att frågorna är indirekta och subtila. HALU-enkäten är anonym med frågor 

som inte tycks vara stötande eller okänsliga vilket borde uppmuntra till ärliga svar. 
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Att ett bekvämlighetsurval gjordes beror på att vi, genom det omfattande materialet från HPI, 

fick tillgång till alla de delar vi önskade titta närmare på.  

Enligt Polit och Beck (2012) är bekvämlighetsurval den svagaste formen av urval på grund av 

att resultatet då blir svårare att generalisera. Populationen i vår studie utgjordes enbart av 

tjänstemän av manligt kön inom byggbranschen vilket också begränsar generaliserbarheten. 

Det kan dock vara så att resultatet går att generalisera utanför urvalsgruppen, men för att 

kunna visa detta behövs mer omfattande forskning. Confounders är störande faktorer som kan 

påverka hur slutresultatet tolkas (Polit & Beck, 2012). Kön är en vanlig confounder och för att 

undvika detta valde vi en homogen population, d.v.s. endast deltagare av manligt kön. Risker 

för confounders när det gäller besvarandet av HALU-enkäten är okänd, men visst kan 

respondenter på olika vis ha störts på grund av den miljö de befann sig då de svarade på 

frågorna. De kan till exempel tvingats skriva ner svaren under stress och därmed svarat på ett 

annat sätt än om de haft möjlighet att besvara frågorna i lugn och ro. Det finns också en risk 

att t.ex. skillnad i ålder och därmed erfarenhet kan påverka förståelsen av frågeställningarna 

och värderingen av frågor och svar.   
 

Det som talar för konditionstestets reliabilitet är att samtliga konditionstester som inkluderats 

i denna studie är utförda av sjuksköterskor som har genomgått samma typ av 

testledarutbildning, och därför har utfört testerna på samma sätt. Rekommenderade cyklar har 

använts som med jämna mellanrum har kalibrerats enligt rutin. Företagssköterskorna har följt 

utbildningens manualer och använt sig av elektronisk pulsmätare. Ett dataprogram har använts 

vid uträkning vilket minimerar risken för rena räknefel. Konditionstesterna är utförda på olika 

företagshälsor och miljön skiljer sig således åt, men utförandet ska som sagt vara detsamma 

oavsett vem som är testledare och i vilken lokal testet utförs. Det som miljömässigt kan 

påverka resultatet är temperaturen och syrehalten i luften i det rum som testcykeln står. 

Confounders såsom den mänskliga faktorn kan dock påverka resultatet genom skillnader i 

arbetsmetodik och i inställning av belastning. Till exempel att individens förmåga 

missbedöms och en för lätt alternativt för tung belastning ställs in. Andra faktorer som kan 

påverka resultatet är om individen inte följt de rekommendationer som informationsbrevet 

påtalar, exempelvis om de äter en stor måltid eller om de rökt eller snusat före testet. Det som 

rör individens följsamhet gällande regler inför konditionstestet kommer troligen aldrig till 

testledarens kännedom.  

Det som framför allt försvårar bedömningen av pulsen kontra belastning, är att vi alla har 

olika maxpuls. Det finns en schablon för att räkna ut maxpulsen som lyder 220 minus åldern, 

men en variation på 30 slag + och – gör Åstrandmodellen allena till ett trubbigt verktyg för att 

fastställa testvärdet. Enligt Andersson (2010) kommer man tillsammans med Borg-skalan, 

som utvecklades av Gunnar Borg på 50-talet, det egentliga värdet närmre även om Borg-

skalan också har sina begränsningar. Till exempel finns det personer som inte vill erkänna att 

de upplever belastningen som ansträngande och därför kommer att överskattas. Här har de 

som testar ett stort ansvar att informera noggrant före testet och att kliniskt iaktta individen 

under testet och ibland påminna om vilken grad av ansträngning siffrorna är tänkta att 
motsvara (Andersson, 2010).   

Hänsyn måste också tas till eventuella metodfel. Åstrands modell har tabeller där vikten är 

satt till 80 kg för män och 60 kg för kvinnor vilket innebär en risk för att vissa mycket tunga 



 

 

25 

Therése Lilja & Anna Richardsson 

 

personer undervärderas och vissa mycket lätta personer övervärderas. Det finns två metoder 

för att räkna ut testvärdet. 

Den ena är enligt Åstrandsmodellen vilken tar hänsyn till belastning, vikt, ålder och puls. Den 

andra är enligt Borg-skalan vilken enbart mäter den egna upplevda ansträngningen. 

Testledarna måste ta hänsyn till båda sätten att mäta på då testvärdet bedöms. Det väljer sedan 

en siffra mellan 1-5, där 1 anses som mycket dålig kondition och 5 anses som mycket god 

kondition utifrån vad Borg (1982) och Åstrand (1952) visar för testvärde. 

Vid bruk av blodtrycksmedicin, i synnerhet så kallade betablockerare, sänks pulsen och vid 

fysisk ansträngning omöjliggörs beräkningen av maximalt syreupptag. Vid användning av 

betablockerare kan endast Borg-skalan användas som mätmetod eftersom pulsen är onaturligt 

låg (Andersson, 2010).  

Det är några begränsande faktorer i studien. Enkäten som helhet har inte fastställd validitet 

eller reliabilitet. Detta får ses som en ögonöppnare för att i framtiden ta tag i arbetet med att 

säkerställa enkätens validitet och reliabilitet i sin helhet. Det konstaterades dock genom 

Feelgoods företagshälsovård att frågan om självskattad hälsa, nr 31 kunde ses som valid och 

reliabel. Korrelationsstudier visar inte på orsakssamband och eftersom ett bekvämlighetsurval 

är gjort minskar möjligheten för generaliserbarhet. Detta sammantaget gör att studien har 

begränsningar. 

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

  

Denna studie visar att det finns bevis för ett statistiskt samband mellan självupplevd hälsa och 

grad av kondition hos tjänstemän av manligt kön som arbetar i byggbranschen. Sambandet 

visar att de individer i populationen med en hög konditionsnivå också upplevde sin 

självskattade hälsa som god, vilket överensstämmer med tidigare forskning på området. De 

uppställda nollhypoteserna förkastas då dataanalysen visar att det finns ett samband mellan 

fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, självupplevd hälsa och konditionsnivå. För grupperna fysisk 

hälsa och psykisk hälsa kan inte ett samband ses mellan samtliga variabler och grad av 

kondition utan endast vissa variabler inom gruppen har ett samband med konditionsnivå. Det 

går att konstatera att samband föreligger men att det möjligtvis är begränsat till vissa delar 

inom området. Ett tydligare samband upptäcktes mellan variabeln självupplevd hälsa och 

konditionsnivå, vilket inte är förvånande då tidigare forskning har konstaterat att fysisk 

aktivitet och hälsa har ett starkt samband och det har i flera studier fastslagits att de som är 

fysiskt aktiva har bättre upplevd hälsa.  

 

Det går dock inte att säga säkert att graden av kondition ger färre symtom av huvudvärk, 

trötthet och snarkning samt en bättre självupplevd hälsa. Detta då många andra faktorer 

förutom konditionsnivå kan påverka förekomst och upplevelse av dessa symtom.  

Till exempel påverkar vikten ofta snarkning vilket i sin tur kan ge trötthet på grund av störd 

nattsömn, trötthet kan ge huvudvärk och framförallt sänka motivationen för konditionsträning 

(Savolainen, Kautiainen, Miettola, Niskanen, & Mäntyselkä, 2014). 

Å andra sidan håller ju konditionsträning vikten nere, vilket leder till minskad snarkning, 

minskad trötthet och så vidare. Frågan är alltså om man upplever sig ha god hälsa på grund av 

god kondition eller om det är så att de med redan god hälsa oftare och lättare har möjlighet att 

uppnå god kondition.  
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Definitionen av hälsa eller ohälsa är inte enkel och det finns många sätt att se på begreppen 

hälsa och ohälsa/sjukdom. WHO’ s definition (2006) är omdiskuterad, vissa forskare bygger 

vidare på den medan andra forskare förhåller sig kritiska till den. Forskningen är spretig och 

kan grovt kategoriseras i en del som har en biomedicinsk syn och en del som har en 

biopsykosocial syn på begreppen hälsa och ohälsa. Eriksson (1996) och Engel (1977) hör till 

den falang som ser hälsa som ett mångfacetterat begrepp och, i alla fall delvis, med ett 

subjektivt perspektiv på definitionen av hälsa och ohälsa. Balog (2005) är däremot kritisk mot 

just detta i sin filosofiska artikel. Han menar att definitionen av hälsa måste separeras från vad 

som påverkar hälsan och vad som ger ett gott liv trots ohälsa. Han anser att den biomedicinska 

synen på hälsa som ett tillstånd som ”bor i kroppen” och där fysiskt välbefinnande är likställt 

med god kondition ger en tydlig ram för vad vårdgivare bör eftersträva. Fokus bör, enligt 

Balog, ligga på att individen utifrån sina förutsättningar gör sitt bästa för att uppnå fysisk 

hälsa, d.v.s. kondition. Detta skulle ge en mer distinkt definition av hälsa. Detta sammanfaller 

egentligen med Rotegårds et al. (2010) uppmaning att se till individens inre styrkor för att 

uppnå god hälsa, vilket egentligen är en biopsykosocial strategi.  

 
Att fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt är det alltså ingen som bestrider. Frågan är om det 

är en av de bättre vägarna att gå, om möjligheten finns, för att uppnå samt bibehålla god hälsa. 

Även om det är möjligt att fastställa att så är fallet, finns det både problem och risker med ett 

sådant synsätt. Till exempel vad det får för effekter på och konsekvenser för de individer som 

av olika skäl inte kan komma igång med konditionsträning på grund av exempelvis 

depression, fetma, sociala problem, missbruk, ledvärk, rörelsehinder, ekonomiska svårigheter 

eller andra fysiska, psykiska och sociala hinder.  

 

Samband finns, enligt Savolainen et al. (2014), mellan högutbildade och en hälsosam livsstil 

samt mellan lågutbildade och en ohälsosam livsstil. Det finns en tydlig koppling mellan att 

känna sig låg och lida brist på motivation och att inte välja en hälsosam livsstil. Psykosociala 

svårigheter leder ofta till ohälsosam livsstil. Trots detta läggs fokus mer och mer på individens 

inneboende resurser att själv ta ansvar för sin hälsa, men vad händer med dem som inte har 

rätt resurser, de som är sjuka och dessutom kanske stigmatiseras på grund av detta? Enligt 

Nationalencyklopedin (NE, 2014) betyder stigmatisering i ett sammanhang som det här, social 

stämpling. Goffman (1963, refererad i Weiss, Ramakrishna & Somma, 2006) var den som 

myntade uttrycket stämpling och han tillskrev ordet följande betydelse: en situation där hen 

diskvalificerats från social acceptans. Weiss et al. beskriver många av de svårigheter som kan 

uppstå vid stigmatisering på grund av ohälsa. Det kan dels hindra sjuka från att söka hjälp 

vilket försenar ett tillfrisknande. Ibland kan till och med själva sjukdomen upplevas värre än 

de faktiska symtomen (Weiss et al., 2006). Hur dessa människor bemöts på bästa sätt är en 

annan frågeställning, men det är viktigt att ha medvetenhet om att det finns en risk för ett 

elitistiskt resonemang ifall konditionsträning ska förespråkas som den kortaste vägen till 

hälsa. Råden som ges inom vården, i synnerhet företagshälsovården, är ofta att individen bör 

ändra sina rutiner till exempel genom att träna mer, dricka mindre alkohol, sluta röka och så 
vidare. Detta kan istället orsaka att individerna mår ännu sämre på grund av den stress som 

detta medför (Cohen & Rodriquez, 1995). En skrämmande tanke är att vårdapparaten 

eventuellt ser ner på individer som inte kan ta sitt ”moraliska” ansvar för hälsan?  

 

 



 

 

27 

Therése Lilja & Anna Richardsson 

 

En viktig faktor i samhället är ekonomin och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kostar 

fysisk inaktivitet stora summor varje år. År 2002 beräknades den totala kostnaden i Sverige år 

2002 till ca 6 miljarder kronor. Denna beräkning innefattar indirekta kostnader och direkta 

kostnader. Produktionsbortfallet av varor och tjänster på grund av sjukdom eller död är 

exempel på indirekta kostnader medan de direkta kostnaderna framför allt utgörs av 

kostnaden för slutenvård, öppenvård och läkemedel (Bolin & Lindgren, 2006). Det vore 

därför i allas intresse att sträva efter att främja fysisk aktivitet hos befolkningen. Fler skulle 

troligen motiveras till fysisk aktivitet om det fastslogs att god kondition är den snabbaste 

vägen till optimal upplevelse av hälsa och livskvalitet. Rotegård et al. (2009) hävdar att 

vårdgivare spelar en stor roll i att lyfta individens inneboende resurser i syfte att uppnå hälsa. 

Ett sätt att motivera individer att påbörja medveten fysisk träning är att de får FaR, fysisk 

aktivitet på recept utskrivet. I FYSS (2003) kan man som medicinsk personal hitta 

information som kan ligga till grund för FaR. I en studie av Kallings, Leijon, Hellénius och 

Ståhle (2008) ökade den fysiska aktiviteten signifikant hos de individer som deltog och fick 

fysisk aktivitet på recept utskrivet. 

 

För att hälsofrämjande åtgärder ska bli framgångsrika och öka den fysiska aktiviteten hos 

individer bör de enligt Pan et al. (2009) fokusera på att öka människors motivation och 

självförtroende. De bör få utbildning i de hälsovinster som fysisk aktivitet ger och den fysiska 

aktiviteten ska helst skräddarsys efter olika socioekonomiska grupper.   

 

Av de 16 frågor som inkluderats i denna studie är det fyra stycken som visar sig ha ett 

statistiskt signifikant samband med grad av kondition: trötthet, huvudvärk, snarkning och 

självupplevd hälsa. Då vi endast undersökt om ett samband föreligger är det inte möjligt att 

säga något om kausalitet, det vill säga att god kondition med säkerhet ger en god självskattad 

hälsa tillexempel. Det är heller inte möjligt att säga något om styrkan på de samband vi 

etablerat. Det vårt resultat indikerar är att ju bättre kondition en individ har desto bättre 

självupplevd hälsa samt mindre förekomst av symtom på ohälsa som trötthet, snarkning och 

huvudvärk. Detta ska dock tolkas med försiktighet, då det är svårt att veta vad som är vad när 

det gäller hur frågorna är besvarade i enkäten. Huvudvärk, snarkning, trötthet och 

självupplevd hälsa kan alla påverkas av andra externa faktorer än konditionsnivå och 

personens svar på enkätfrågorna kan förändras från dag till dag.  

 

7 SLUTSATS 
 

Tidigare forskning har konstaterat att fysisk aktivitet och hälsa har ett starkt samband och det 

har fastslagits att de som är fysiskt aktiva har bättre upplevd hälsa. Resultatet från den här 

studien indikerar tillsammans med tidigare forskning att större fokus bör läggas på att 

motivera de individer vi möter i företagshälsovården till konditionsträning. Detta för att 

påverka individernas livsstilsval och därigenom bidra till ökad hälsa och välbefinnande. 

Förutom ökad livskvalitet för individen leder detta också till ekonomisk vinst för företagen 
och för samhället i stort. Vi har tidigare redogjort för studiens begränsningar, men det som 

talar för dess värde är att den svarat oss att god kondition verkar vara en faktor som har ett 

samband med hälsan och upplevelsen av hälsa. Bör företagshälsovården i allmänhet och 

företagssköterskor i synnerhet lägga ännu större fokus och kraft på att stimulera till 

konditionsträning?  
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8 FRAMTIDA FORSKNING 

 
Studien visar evidens för att samband råder mellan konditionsnivå och självupplevd hälsa 

samt att det tycks finnas samband mellan konditionsnivå och fysisk och psykisk hälsa. I 

arbetet som företagssköterskor har vi noterat ett mönster i hälsoundersökningar som indikerar 

att god kondition ger upplevelsen av god självupplevd hälsa, trots förekomst av ohälsa. 

Framtida forskning skulle kunna ha som syfte att undersöka detta. Det vill säga att kondition i 

sig är en så stark faktor för upplevelsen av hälsa att symtom på ohälsa inte upplevs lika 

påtagligt. Studien bör då göras som en randomiserad kontrollerad studie för att kunna visa på 

eventuell kausalitet. Den bör göras på både kvinnor och män för att öka generaliserbarheten 

och framför allt bör den göras med metoder och enkäter med fastställd validitet och 

reliabilitet. Det vore spännande att ta del av ett sådant resultat eftersom den hypotesen 

egentligen fångar in både den biomedicinska och den biopsykosociala synen på hälsa och 

ohälsa.  
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      Bilaga 2. 

Borgskalan: 
6. 

7.         Mycket, mycket lätt 

8. 

9.         Mycket lätt 

10. 

11.       Ganska lätt 

12. 

13.       Något ansträngande 

14. 

15.      Ansträngande 

16. 

17.      Mycket ansträngande 

18. 

19.      Mycket, mycket ansträngande 

20. 

 
 

 

Borgskalan, RPE 6 - 20 (Borg, 1982) 
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Bilaga 3. 

 
Värdering av syreupptagningsförmåga hos män för olika åldrar enligt Åstrand (Andersson, 2010) 

Maximal syreupptagning ml/kg x min (testvärde).  

 

ÅLDER MYCKET 

LÅG 

LÅG GENOMSNITTLIG HÖG MYCKET 

HÖG 

ELIT 

15-19 -32 33-39 40-44-47 48-55 56- >70 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

-33 

-28 

-24 

-22 

-18 

34-41 

29-35 

25-32 
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19-23 

42-46-50 
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33-36-40 

29-32-35 

24-26-29 

51-59 

45-53 

41-48 

36-42 

30-36 

60- 

54- 

49- 

43- 

37- 
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    > 65 
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