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Sammanfattning 
Fysisk aktivitet anses vara en av de viktigaste livsstilsfaktorerna för individens hälsa. Trots 
detta blir individen i dagens samhälle allt mer inaktiv. Syftet med studien var att (1) 
undersöka vilka effekter förändring i fysisk aktivitet, under 10-14 månader, har på variablerna 
upplevd hälsa, stress, BMI, testvärde och konditionstal, (2) kartlägga skillnader mellan fysiskt 
inaktiva, aktiva och mycket aktiva gällande variablerna upplevd hälsa, upplevd stress, BMI, 
testvärde, konditionstal vid både baslinjemätning och uppföljning, (3) undersöka om det 
föreligger könsskillnader gällande ovanstående nämnda undersökningsvariabler vid både 
baslinjemätning och uppföljning samt gällande effekten av före-eftermätningen. Designen var 
en före-eftermätning med Hälsoprofilbedömning och omfattade 287 deltagare vid 
baslinjemätningen och 163 deltagare vid uppföljningen. Resultatet visade att mycket aktiva 
hade högre upplevd hälsa och högre konditionstal än både aktiva och fysiskt inaktiva vid både 
mättillfällena. Gällande testvärde fanns skillnader mellan mycket aktiva och både aktiva och 
fysiskt inaktiva vid baslinjemätningen. Vid uppföljningen däremot var skillnaderna enbart 
mellan mycket aktiva och fysiskt inaktiva. Resultatet visade även på ett samband mellan 
minskad fysisk aktivitet och ökad stress. Kvinnor upplevde mer stress i livssituationen medan 
männen hade ett högre BMI. Resultaten diskuterades utifrån tidigare forskning kring 
hälsoeffekter av fysisk aktivitet.  
 
Nyckelord: BMI, Fysisk aktivitet, konditionstal, stress, testvärde, upplevd hälsa 
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Abstract 
Physical activity is one of the most important lifestyle factors. In spite of this, the individual 
in today’s society becoming more sedentary. The purpose of the study was: (1) to examine the 
effects of change in physical activity, during 10-14 months, on perceived health, stress, BMI 
and cardiorespiratory endurance, (2) to survey differences between sedentary, active and 
highly active individuals regarding to perceived health, stress, BMI and cardiorespiratory 
endurance at baseline and follow up (3) to survey possible gender differences regarding the 
variables, in focus of the investigation, at baseline and follow up and regarding to the effects 
of the test- retest. The study, which was based on a test- retest design with Health Profile 
Assessment, included 287 participants at baseline and 163 participants at the follow up. The 
findings revealed that highly active individuals perceived their health more positive and had 
better cardiorespiratory endurance than active and sedentary individuals. A decrease in 
physical activity was related to an increase in stress. Two gender differences were presented 
in the study: women perceived higher amounts of stress in their life situation than men and 
men had greater BMI than women. The results were discussed related to research regarding 
health effects from physical activity. 
 
Keywords: BMI, cardio respiratory endurance, Physical activity, perceived health, stress. 
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”Den som inte avsätter tid för motion måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” Edward 
Stanley (1826-1893) (ref. i Ekblom & Nilsson, 2000, s. 10). 
 
I dagens samhälle blir individen allt mer stillasittande. I takt med att de tekniska hjälpmedlen 
och bekvämligheterna ökar minskar rörelsen i vardagen. Det blir allt vanligare att ta bilen till 
arbetet för att där sitta still hela dagen tills det är dags att sätta sig i bilen och åka hem. 
Datoriseringen och it-utvecklingen har medfört att även de små fysiska aktiviteterna i 
kontorsmiljön har minskat drastiskt. Det finns inte längre lika stort behov av att stiga upp för 
att hämta olika pärmar, eftersom det mesta finns i hårddisken. För att kommunicera med sina 
kollegor används nu e-post istället för att fysiskt förflytta sig till ett annat rum. Numera kan ett 
arbete anses som delvis rörligt om skrivaren står ute i korridoren. Även på fritiden spenderas 
allt mer tid stillasittandes framför datorer eller tv. Denna oroväckande trend avspeglar sig i 
Ekblom och Åstrands översikt (1999), vilken uppskattar att 25 % av den svenska vuxna 
befolkningen är helt fysiskt inaktiv. En konsekvens som kan ses av denna inaktivitet är att 
andelen överviktiga i Sverige ökar i alla ålderskategorier.  Folkhälsorapporten från 2005 visar 
att över 50 % av männen och mer än en tredjedel av kvinnorna i Sverige är övervikiga eller 
lider av fetma (Eliasson & Boström, 2005). Något som får stöd i Lindström, Isacsson och 
Merlos (2003) studie där resultatet visar att andelen överviktiga och personer med fetma 
ökade i alla ålderskategorier mellan 1986 och 1994.  
 
Individens hälsa är starkt kopplat till dennes levnadsvanor, till exempel motionsvanor, 
kostvanor, stress etc. (Lakksonen et al., 2001). Dessa levnadsvanor ingår i personens livsstil, 
vilken kan beskrivas som det sätt individen väljer att leva. Livsstilen baseras på det 
beteendemönster som bestäms utifrån ett samspel mellan individens personlighet, den sociala 
och kulturella omgivningen samt de socioekonomiska levnadsförhållanden som utgör 
individens livssituation (Nutbeam, 1998).   
 
Fysisk aktivitet anses vara en av de viktigaste livsstilsfaktorerna för individens hälsa. Fysisk 
aktivitet definieras i aktuell studie som ” all typ av rörelse som ger en ökad energiomsättning” 
(Department of Health and Human Services, 1996). Detta innebär att fysisk aktivitet i aktuell 
studie omfattar förutom motion och träning även fysisk aktivitet i vardagen, på arbetet och på 
fritiden. Rekommendationen för fysisk aktivitet är att alla individer bör vara fysiskt aktiva 
minst 30 minuter/dag med en intensitet motsvarande minst rask promenadtakt. Ytterligare 
hälsoeffekter kan nås vid ökning av intensitet eller mängd (Department of Health and Human 
Services, 1996). Fysisk aktivitet genererar flertalet positiva effekter, exempelvis ökad energi 
(Puetz, 2006), minskad risk för hjärtkärlsjukdomar, KOL, diabetes typ 2 (WHO, 2003), men 
ger även positiva effekter gällande psykiskt välmående (Edwards, 2006; Thøgersen-Ntoumani 
& Fox, 2005). 
 
Faktorer som påverkar individens hälsa 
Hälsa är ett mycket komplext begrepp. Den mest kända definitionen av hälsa är den som 
dokumenterades av WHO 1948: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 
socialt välmående och inte enbart frånvaron av sjukdom eller krämpor” (Nutbeam, 1998).  
 
Forskning gör gällande att det finns ett samband mellan förtidig död, upplevd sjuklighet och 
upplevd hälsa (Bath, 2003; Lakksonen et al., 2001; Wolinsky & Johnson, 1992). Detta stöds i 
Bardage, Isacson och Pedersens studie (2001), vilken visar att både hjärtkärlsjukdomar och 
upplevd dålig hälsa kan relateras till förtidig död. Övervikt och fetma är andra faktorer som 
anses ha samband med sjuklighet och dödlighet (Eliasson & Boström, 2005). Medan Blair och 
Brodney (1999) hävdar att fysisk inaktivitet och låg kondition predicerar sjuklighet och 
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förtidig död lika bra som övervikt eller fetma. Forskning (Andersen, et al., 2006; Blair, Cheng 
& Holder, 2001; Murphy, Nevill, Neville, Biddle & Hardman, 2002; Wannamethee & Shaper, 
2001) visar på ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och risken för att drabbas av 
hjärtkärlsjukdomar. Personer med en hög grad av fysisk aktivitet löper mindre risk för 
hjärtkärlsjukdom än personer med en låg grad av fysisk aktivitet eller är helt fysiskt inaktiva. 
Vidare visar flertalet studier att det finns ett omvänt samband mellan fysisk aktivitet och 
förtidig död, vilket innebär att fysisk aktivitet minskar risken för förtidig död (Batty, Shipley, 
Marmot & Smith, 2003; Rockhill et al., 2001). Reducering av risken för förtidig död var 
större bland mycket aktiva individer jämfört med aktiva och inaktiva individer (Paffenbarger, 
et al., 1993; Stofan, DiPetro, Davis, Kohl & Blair, 1998). Forskning (Lee & Blair, 2002) visar 
även på ett samband mellan hög grad av kondition och minskad risk för strokedödlighet. 
Enligt Blair, Cheng och Holder (2001) är sambandet mellan kondition och minskad risk för 
förtidig död starkare än sambandet med fysisk aktivitet och förtidig död.  
 
Effekten av fysisk aktivitet beror inte enbart på mängden utan även på intensiteten. Grad-
Responsmodellen (Ekkekakis, Hall & Petruzzello, 2005a) beskriver sambandet mellan olika 
intensitetsnivåer av fysisk aktivitet och individens känslomässiga respons. Ekkekakis et al. 
(2005a) menar att det finns tre olika intensitetsnivåer. 1) Måttlig- innefattar lågintensiva 
aktiviteter där intensiteten ligger under laktattröskeln, vilket genererar positiva känslor; 2) 
Hög – innefattar anaeroba aktiviteter där intensiteten ligger mellan laktattröskeln och den 
högsta möjliga arbetsintensitet där laktatnivån fortfarande kan stabiliseras, vilket även kallas 
för maximal laktat steady state. Inom denna nivå genereras antingen positiva eller negativa 
känslor; 3) Extrem- innefattar anaeroba aktiviteter som utförs med en intensitet från laktat 
steady state till gränsen för utmattning, vilket genererar negativa känslor eftersom fysisk 
aktivitet på denna intensitetsnivå innebär en påtaglig risk för överlevnad. Får individen själv 
välja intensitetsnivå kommer han/hon troligtvis att välja måttlig eller hög, eftersom den 
extrema intensitetsnivån förknippas med obehagskänslor (Ekkekakis, Hall & Petrzzello, 
2005b). Det faktum att fysisk aktivitet inte alltid genererar positiva känslor tyder på att 
sambandet mellan fysisk aktivitet och känslomässiga responser är relativt komplext 
(Ekkekakis & Acevedo, 2006). Emellertid, oavsett om individen upplever välbehags- eller 
obehagskänslor under träningen kommer positiva känslor att uppstå efter träningens slut 
(Ekkekakis & Acevedo, 2006; Van Landuyt, Ekkekakis, Hall & Petruzzello, 2000).  
 
Blair och Connelly (1996) menar att det finns en tendens som visar att större mängder fysisk 
aktivitet och fysisk aktivitet med högre intensitet ger större möjlighet att minska risken för 
kliniska sjukdomar. Dock lyfter de även fram att mindre mängder av fysisk aktivitet samt 
fysisk aktivitet med låg intensitet är bättre än fysisk inaktivitet. Quell et al. (2002) hävdar i sin 
studie att det räcker med fysisk aktivitet i form av raska promenader för att uppnå positiva 
hälsoeffekter hos hjärtkärlpatienter. Fysisk aktivitet minskar även risken för sjukdom bland 
rökare och överviktiga (Andreyeva & Sturm, 2006).  
 
Övervikt och fetma är en folksjukdom som har ökat kraftigt i Sverige de senaste åren. Body 
Mass Index, BMI är den mest kända metoden för att klassificera individer som underviktiga, 
normalviktiga eller överviktiga. BMI beräknas som kroppsvikten (kg) dividerat med 
kvadraten på kroppslängden (m). För underviktiga är gränsen 18.4, gränsen för normalviktiga 
är 24.9 och individer som har BMI mellan 25 och 29.9 klassas som överviktiga. Ett BMI på 
30 eller mer klassas som fetma (WHO, 2006). Forskning kring BMI visar på tvetydiga 
resultat. Vissa hävdar att det finns ett signifikant samband mellan ökad fysisk inaktivitet och 
ökad övervikt och fetma (Fonseca & de Matos 2005; Lindström, Isacsson & Merlo 2003) och 
att ökad fysisk aktivitet resulterar i en positiv förändring gällande BMI (Berkey, Rockett, 
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Gillman & Colditz, 2003; Kimm et al., 2005; Nemet et al., 2005). Emellertid finns det studier 
som motsäger detta, exempelvis Raustorp, Pangrazi och Ståhle (2004) där det inte framkom 
något signifikant samband mellan fysisk aktivitet och BMI. Vidare menar Drøyvold, Kolmen, 
Krüger och Midthjell (2004) att fysisk aktivitet bara har en medelmåttig effekt och därav 
endast förklarar en del gällande BMI. Detta stöds av Shaw, Gennat, O’Rorke och Del Mars 
(2006) granskning av flertalet artiklar som visar att fysisk aktivitet i sig endast hade en 
marginell positiv effekt på minskning av övervikt. Däremot om fysisk aktivitet kombinerades 
med diet gav det en betydligt större effekt på viktminskning. 
 
 Faktorer som påverkar den upplevda hälsan 
Kvinnor har bättre hälsovanor gällande alkohol och tobakkonsumtion än män (Vaez & 
Laflamme, 2003), trots detta upplever kvinnor i större utsträckning sin hälsa som sämre än 
män (Bath, 2003; Daniilidou, Kyriopoulos, Zavras & Gregory 2004; Kaleta, Makowiec-
Dabrowska, Dziankowska & Jegier, 2006; Kasmel et al., 2004; Vaez & Laflamme, 2003; 
Westert, Schellevis, Bakker, Groenwegen, Bensing  & van der Zee, 2005). Exempel på 
faktorer, som är relaterade till dålig upplevd hälsa, är övervikt (Fonseca & de Matos, 2005), 
fysisk inaktivitet (Aarnio, Winter, Kujala & Kaprio, 2002) och stress (Daubenmier et al., 
2005; Lakksonen et al., 2001).  
 
När individer utsätts för stress sker multipla fysiologiska reaktioner, bland annat en höjning 
av blodtrycket, ökning av hjärtfrekvens samt en ökad produktion av adrenalin och 
noradrenalin (Krantz, Forsman & Lundberg, 2004). Under och efter ett träningspass sker 
flertalet fysiologiska förändringar, exempelvis ökad kroppstemperatur, ökad utsöndring av 
endorfiner, minskad muskelspänning, minskad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet. 
Dessa förändringar fungerar som mekanismer för stressreducering (Taylor, 2000). Dock 
hävdar Dishman och Jackson (2000) att det inte råder någon enighet inom forskningsvärlden 
gällande att fysisk aktivitet skall ha en reducerande effekt på fysiologiska reaktioner vid 
stress. I motsats till detta menar Phillips, Kiernan och King, (2001) att fysisk aktivitet minskar 
både fysiologiska och psykologiska symptom av stress. Fysiskt aktiva personer upplever även 
mindre stress (Hassmen, Koivoula & Uutela, 2000; Krawczynski & Olsewski, 2000; 
Mirzaiinjmabadi, Anderson & Barns, 2006; Motl et al., 2005; Paluska & Schwenk, 2000; 
Taylor, 2000). Vidare visar forskning att fysisk aktivitet minskar stress och spänningar 
(Murphy, Nevill, Neville, Biddle & Hardman 2002), vilket leder till minskad mental trötthet 
och ökar individens självsäkerhet att klara av stressiga situationer (Steptoe, Moses, Edwards 
& Mathews, 1993). Män använder sig i större utsträckning av fysisk aktivitet som 
stresshanteringsmetod (Johnson-Kozlow, Sallis & Calfas, 2004). Däremot är kvinnor generellt 
bättre på stresshantering, vilket är något paradoxalt eftersom kvinnor är mer stressade än män 
(Matheny, Ashby & Cupp, 2005). 
 
Faktorer som har en positiv effekt på den upplevda hälsan är bland annat bra kostvanor och 
regelbunden motion (Aarnio et al., 2002; Haveman-Nies, de Groot & van Staveren, 2003; 
Lakksonen et al., 2001; Thøgersen-Ntoumani & Fox, 2005). Vidare gör forskning gällande att 
det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa. Fysiskt aktiva personer 
har en bättre upplevd hälsa än fysiskt inaktiva personer (Edwards, 2006; Hassmén et al., 2000; 
Kaleta et al., 2006; Lee & Russell, 2003; Thøgersen-Ntoumani, Fox & Ntoumanis, 2005; 
Thøgersen-Ntoumani & Fox, 2005; Parfitt & Eston, 2005; Aarnio et al., 2002; Engström & 
Lindgärde, 2004). Bezner, Adams och Whistler (1999) menar att både individer med en 
måttlig nivå av fysisk aktivitet och individer med en hög nivå av fysisk aktivitet har en bättre 
upplevd hälsa än individer som är fysiskt inaktiva.  Fysisk aktivitet har även en positiv effekt 
på upplevd hälsa över tid (Kaleta et al., 2006; Takkinen, Suutama & Ruoppila, 2001). Detta 
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påstående stöds av flertalet studier (Haveman-Nies et al., 2003: Malmberg, Miilunpalo, 
Pasanen, Vuori & Oja, 2005) som visar att aktiva män bibehåller sin upplevda hälsa bättre än 
inaktiva män. I linje med detta visar forskning (Leinonen, Heikkinen & Jylhä, 2002) på ett 
samband mellan minskad fysisk aktivitet och sämre upplevd hälsa. Fysiskt aktiva personer 
löper dessutom mindre risk för en försämring i upplevd hälsa över tid oberoende av vikt (He 
& Baker, 2004).  
 
Vidare visar forskning (Bezner, Adams & Whistler 1999; Engström & Lindgärde, 2004) att 
fysiskt aktiva personer inte bara upplever en högre grad av välbefinnande än fysiskt inaktiva 
personer utan att fysiskt aktiva personer även har en bättre hälsa. Detta visar sig bland annat 
genom att fysiskt inaktiva har lägre nivå av maximal syreupptagning än fysiskt aktiva 
(Engström & Lindgärde, 2004), vilket innebär att fysisk inaktiva har en sämre kondition än 
fysiskt aktiva (Stofan, DiPetro, Davis, Kohl & Blair 1998).  
 
Syfte 
Tidigare forskning visar att fysisk aktivitet påverkar flertalet hälsoaspekter. Samband kan ses 
mellan fysisk aktivitet och upplevd hälsa, minskad stress, hög kondition och viss mån även 
BMI. Utifrån denna forskningsgrund har följande syfte för studien formulerats: 

1) Undersöka vilka effekter förändring i fysisk aktivitet, under 10-14 månader, har på 
variablerna upplevd hälsa, upplevd stress, BMI, testvärde och konditionstal. 

2) Kartlägga skillnader mellan fysiskt inaktiva, aktiva och mycket aktiva gällande 
variablerna upplevd hälsa, upplevd stress, BMI, testvärde och konditionstal vid både 
baslinjemätning och uppföljning. 

3) Undersöka om det föreligger könsskillnader gällande ovanstående nämnda 
undersökningsvariabler vid både baslinjemätning och uppföljning samt gällande 
effekten av före-eftermätningen.  

 
Hypoteser 

1) Ökad fysisk aktivitet har en positiv effekt på upplevd hälsa, BMI och stress. 
2) Fysiskt inaktiva har en sämre upplevd hälsa än aktiva och mycket aktiva 
3) Aktiva och mycket aktiva har högre testvärde och konditionstal än fysiskt inaktiva 
4) Kvinnor upplever sin hälsa som sämre än män   

 
Metod 

Undersökningspersoner 
Undersökningspersonerna i den aktuella studien bestod av personer som var anställda vid tre 
arbetsplatser i Halland och Skåne. Deltagarna valdes utifrån kriteriet att de arbetade på en 
arbetsplats där Kick Profildata Hälso och Friskvård AB fått uppdraget att genomföra två 
omgångar av Hälsoprofilbedömningar, vilket innebar en nulägesanalys och en uppföljning. 
Testtillfällena utfördes med ett intervall av 10-14 månader. Samtliga hälsoprofiler har utförts 
av Hälsoprofilbedömare från Kick Profildata Hälso & Friskvård AB. Vid det första 
testtillfället, HPB 1, var det sammanlagt 287 personer, varav 84 (29 %) män och 203 (71 %) 
kvinnor som deltog. Åldern på undersökningsdeltagarna varierade mellan 21-63 år, vilket gav 
en medelålder på 45.4 år (SD=10.6). Av dessa 287 personer var det 258 personer varav 75 
män och 203 kvinnor som genomförde cykelergometertestet och vars konditionsvärden kunde 
beräknas. Vid uppföljningen, HPB 2, var det 163 personer, varav 55 (44 %) män och 108 (66 
%) kvinnor som återkom. Medelåldern vid uppföljningen var 45.5 år (SD=9.6). Vid 
uppföljningen var det 142 personer varav 48 män och 94 kvinnor som genomförde 
cykelergometertestet och vars konditionsvärden kunde beräknas. Det externa bortfallet på 124 
personer kan till viss del förklaras genom sjukdom, semestrar och att några deltagare inte 
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längre var anställda vi de utvalda arbetsplatserna. Dock är orsaken till majoriteten av 
bortfallet okänd. Förklaringar till det interna bortfallet för cykelergometertestet är tredelat. 
Den främsta orsaken för att inte genomföra cykelergometertestet var på grund av infektion 
eller symptom/skada. Ett fåtal deltagare vägrade att cykla. Förutom de deltagare som inte 
genomförde cykeltestet räknas även några som genomförde cykeltestet in i det interna 
bortfallet, eftersom deras konditionsvärden inte var möjliga att beräkna på grund av 
medicinering.  
 
Mätinstrument 
Mätinstrumentet som låg till grund för den aktuella studien var Hälsoprofilbedömning (HPB). 
HPB är en tvärvetenskapligt förankrad metod med grunden i ämnena fysiologi/anatomi, 
psykologi/beteendevetenskap samt medicin. Metoden är utvecklad och utprövad mellan 1968- 
1978 på Saab-Scania i Linköping av Andersson och Malmgren (1987). Syftet med 
Hälsoprofilbedömning är att genom medvetandegörande kommunikation dels visa på 
individens möjligheter att påverka hälsa och välbefinnande genom att ta eget ansvar för sin 
livsstil och sin hälsa och dels motivera till livsstilsförbättringar. Hälsoprofilbedömningen kan 
liknas vid en motiverande intervju där det är viktigt att en skapa en miljö där deltagaren 
känner sig trygg (Shinitzky & Kub, 2001).  
 
För att få använda sig av instrumentet krävs genomgången utbildning i Hälsoprofilbedömning 
steg 1. Frågeformuläret i Hälsoprofilbedömningen, bilaga 1, består av 11 kategorier rörande 
hälsovanor och hälsoupplevelser som fritid, fysisk aktivitet/motion, kost, alkohol, tobak, 
medicin, symptom, upplevd stress, upplevd ensamhet samt upplevd hälsa. Varje variabel mäts 
av en fråga som besvaras på en 5-gradig likertskala där 1 är sämst och 5 är bäst. Alla frågor 
avser den senaste månaden, eftersom det är en nulägesanalys som avses göras. Utifrån dessa 
frågor förs sedan ett personligt samtal där fokus är på individens egna känslor, upplevelser 
och ambitioner, vilket även är något som betonas av Shinitzky och Kub (2001).  I 
Hälsoprofilbedömningen ingår även Åstrands submaximala konditionstest på cykelergometer 
(Åstrand & Rodahl, 1970) samt mätning av skelett, vikt och blodtryck. Utöver detta förs även 
en diskussion kring fysisk aktivitet där individen tillsammans med hälsoprofilbedömaren får 
uppskatta om hon/han är fysiskt aktiv eller inte. För att bedömas vara fysiskt aktiv måste 
individen uppfylla minst ett av följande kriterier; 1) antalet minuter för sammanlagd fysisk 
aktivitet ska minst vara 30 minuter/dag, varav minst 10 minuter/tillfälle, fem dagar i veckan, 
med en intensitet motsvarande raskt promenadtempo, 2) individen motionerar minst 3 
gånger/vecka.  Hälsoprofilbedömningen avslutas med en diskussion kring resultatet och 
huruvida individen är nöjd med sin profil eller önskar sätta upp mål för att förändra något 
gällande sina levnadsvanor och livsstil. En uppföljning av resultatet sker cirka 12 månader 
senare genom en ny Hälsoprofilbedömning.  
 
Då Hälsoprofilbedömning generellt kan ses som ett något ”svagt” forskningsinstrument har 
författaren i den aktuella studien valt att fokusera på den del av Hälsoprofilbedömningen som 
kan ses som ”starkast” nämligen fysisk aktivitet. Gällande området fysisk aktivitet kan 
Hälsoprofilbedömning ses som relativt omfattande då instrumentet behandlar frågor som 
fysisk arbetssituation, färdsätt till arbetet och motionsvanor, varav de två sistnämnda är 
kvantifierade.  Dessa frågor kompletteras med bedömning om personen uppfyller kravet för 
att vara fysiskt aktiv samt ett submaximalt konditionstest. Utifrån det submaximala 
cykelergometertestet beräknas maximal syreupptagning (MaxVo2), testvärde och 
konditionstal. 
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Testvärdet kan beskrivas som individens maximala syreupptagning i relation till dennes 
kroppsvikt, enligt följande formel 
 

MaxVo2 l/min = Testvärde 
  kg kroppsvikt 
 
Efter att testvärdet har beräknats värderas detta utifrån en tabell som baserats på cirka 17 000 
submaximala tester som utförts runt om i Sverige under 1990-talet (Andersson, Forsberg & 
Malmgren, 2005). Tabellen, vilken är uppdelad på män och kvinnor samt olika åldersintervall, 
innefattar fem olika kategorier (1) mycket låg, (2) låg, (3) medel, (4) hög och (5) mycket hög, 
bilaga 2. Detta innebär att ett bestämt testvärde värderas olika utifrån ålder och kön. Med 
anledning av detta har författaren till aktuell studie valt att använda sig av värderingen av 
testvärdet och inte själva värdet i sig. 
 
Konditionstalet, som är ett annat mått på kondition, beräknas enligt följande formel 
  

Beräknad Aktuell Maximal Fysisk Arbetsförmåga (BAMFA) X 100 = Konditionstal (%) 

 Ideal Maximal Fysisk Arbetsförmåga (IMFA) 

 
Den Beräknade Aktuella Maximala Fysiska Arbetsförmågan fås genom att kombinera 
beräknad skelettvikt med det submaximala cykelergometertestet (von Döbeln, Saltin & 
Stenberg, 1963). Den Ideala Maximala Fysiska Arbetsförmågan är enligt von Döbeln (1965) 
15 gånger den basala omsättningen, det vill säga energiomsättningen i vila. Andersson och 
Malmgren (1987) beskriver konditionstalet som den faktiska konditionen deltagaren beräknas 
ha i jämförelse med den konditionen han/hon skulle kunna ha vid regelbunden 
konditionsträning. Andersson och Malmgren har även tagit fram en graderingstabell för 
konditionstal. I likhet med värderingstabellen för testvärde innefattar även denna tabell fem 
olika kategorier (1) mycket låg, (2) låg, (3) medel, (4) hög och (5) mycket hög, bilaga 3. Till 
skillnad från testvärdets värderingstabell, är värderingen av konditionstalet oberoende av kön 
och ålder. Dock kommer ändå värderingen av konditionstalet att användas i aktuell studie 
istället för det faktiska konditionstalet.  
 
Procedur 
Den aktuella studien bygger på en före och efter design, vilket innebär att deltagarna 
genomförde Hälsoprofilbedömningen vid två tillfällen. Datainsamlingen har pågått under en 
två års period, men för samtliga deltagarna var intervallet mellan de båda testtillfällena 10-14 
månader. Datainsamlingen, vilken har genomförts på samma sätt vi samtliga arbetsplatser, 
beskrivs nedan.   
 

1) Informationsmöte  
Ett informationsmöte på cirka 30 min hölls ute på den aktuella arbetsplatsen där syftet 
med Hälsoprofilbedömningen förklarades. Samtliga deltagare informerades om att det var 
på frivilligbasis, att hälsoprofilbedömarna har tystnadsplikt och att allt material behandlas 
konfidentiellt. Frågeformulär och bokningslistor delades ut. 
 
2) Baslinje - Hälsoprofilbedömning 1, januari 2004-november 2005. 
Utförandet av Hälsoprofilbedömningarna skedde på deltagarnas arbetsplats. Den utsatta 
tiden för Hälsoprofilbedömningen var 1h. Vid Hälsoprofilbedömningen användes 
programvaran Profildata där all information matades in.  
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3) Uppföljning - Hälsoprofilbedömning 2, januari 2005 – december 2006 
Även den uppföljande Hälsoprofilbedömningen utfördes på deltagarnas arbetsplats. 
Genomförandet av hälsoprofilbedömningen var på samma sätt som vid baslinjemätningen, 
vilket har beskrivits tidigare.  
 

Databearbetning 
För att kunna genomföra analyser som ger statistiska signifikanser överfördes datan från 
programvaran Profildata till dataprogrammet SPSS 13.0 (Statistical Package for the Social 
Science). Gällande variablerna upplevd stress i arbetet och upplevd stress avseende 
livssituationen vändes skalan vid inmatningen. 1 som tidigare motsvarat mycket ofta ändrades 
till aldrig och 5 som tidigare motsvarat aldrig ändrades till mycket ofta. Anledningen till detta 
var att tolkningen av stress skulle vara i linje med övriga variabler. För att analysera 
eventuella effekter av förändring i fysisk aktivitet på variablerna upplevd hälsa, upplevd stress 
i arbetet, upplevd stress i livssituationen, BMI, testvärde och konditionstal användes en 
oberoende envägs ANOVA.  
 
För att kartlägga eventuella skillnader mellan de olika aktivitetsgrupperna samt för att se om 
det förelåg könsskillnader gällande tidigare nämnda undersökningsvariabler genomfördes en 2 
x 3 vägs oberoende ANOVA efter både baslinjemätning och uppföljning. Även mixed design 
genomfördes för att analysera förändringen mellan före och eftermätning gällande 
undersökningsvariablerna samt för att se huruvida dessa förändringar skiljer sig åt mellan män 
och kvinnor.  
 
Även en bortfallsanalys genomfördes, med hjälp av t-test och chi square test, för att 
undersöka om bortfallsgruppen skilde sig från testgruppen avseende kön, aktivitetsgrupper 
samt de olika undersökningsvariablerna. 
 
Författaren är medveten om att vissa delar av Hälsoprofilbedömning inte uppfyller kriterierna 
för ett parametriskt test och uppfyller därigenom inte kraven för att behandlas genom 
ANOVA. Då stor del av tidigare forskning dock bearbetat icke parametriska test genom 
ANOVA kommer även författaren till denna studie använda sig av denna analysmetod. Detta 
för att aktuell studie ska kunna jämföras med tidigare forskning. 
 

Resultat 
Den första tabellen beskriver fördelningen av försökspersonerna gällande kön och 
aktivitetsgrupper vid baslinjemätning och uppföljning. Tabellen visar att andelen kvinnor var 
betydligt större än andelen män vid båda mättillfällena. Gällande fysiskt inaktiva var andelen 
större bland männen än kvinnorna vid både baslinjemätningen och uppföljningen. I tabell 1 
redovisas även bortfallet på 124 personer, varav 95 kvinnor och 29 män, mellan 
baslinjemätningen och uppföljningen. Medelåldern på bortfallsgruppen var 45.20 år 
(SD=11.76), vilket inte skiljer sig sett till testgruppens medelålder som var 45.53 (SD=9.61). 
Ett chi square test utfördes för att undersöka om grupperna skiljer sig avseende kön och 
aktivitetsgrupper. Resultatet visade att det inte förelåg några signifikanta skillnader gällande 
kön. Däremot visade chi square testet att det fanns signifikanta skillnader mellan grupperna 
avseende fysisk aktivitet, x2(2, N=287)=8.23, p=.016. Bortfallsgruppen hade en högre andel 
fysiskt aktiva än testgruppen. Även t-test genomfördes för att undersöka huruvida det fanns 
skillnader mellan bortfallsgruppen och testgruppen gällande variablerna upplevd hälsa, 
upplevd stress i arbetet, upplevd stress i livssituationen, BMI, testvärde och konditionstal vid 
förändring. T-testet avslöjade inga signifikanta skillnader gällande variablerna upplevd hälsa, 
upplevd stress i arbetet, BMI, testvärde eller konditionstal. Däremot framkom skillnader 
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gällande upplevd stress i livssituationen t(270)= -2.43, p<0.05 där bortfallsgruppen noterade 
en högre upplevd stress. 
 
Tabell 1. Fördelning av undersökningspersoner gällande män och kvinnor samt fysiskt inaktiva, aktiva och 
mycket aktiva vid baslinjemätningen och uppföljningen. 
 Baslinje               Bortfall Uppföljning 

 M K T M K T M K T 
 n % n % n % n % n % n % n % n % n % 

Fysiskt 
inaktiva 

24 29 30 15 54 19 4 14 10 12 14 11 7 13 10 9 17 10 

Aktiva 22 26 72 35 94 33 10 34 33 34 43 35 12 22 27 25 39 24 

Mycket 
aktiva 

38 45 101 50 13
9 

48 15 52 52 54 67 54 36 65 71 66 10
7 

66 

 
Totalt 

84    203  287  29  95  124  55  108   163 

Cykeltest 74  183  257        48  94   142 

M: Män; K: Kvinnor; T: Totalt 
 
Det första som undersöktes i aktuell studie var huruvida förändring av fysisk aktivitet hade 
någon effekt på variablerna upplevd hälsa, upplevd stress i arbetet, upplevd stress i 
livssituationen, BMI, testvärde och konditionstal. Efter baslinjemätningen delades deltagarna 
in, baserat på fysisk aktivitetsnivå, i följande tre aktivitetsgrupper: 1) Fysiskt inaktiva (n= 54), 
både sett till vardagsmotion och träning. 2) Fysiskt aktiva (n=94), antingen genom att uppfylla 
kriteriet gällande vardagsmotion, minst 30 minuter/dag minst 5 dagar/vecka eller genom att 
enbart träna 1-2 gånger/vecka. 3) Mycket fysiskt aktiva (n=139), vilket innebar att uppfylla 
både kriteriet gällande vardagsmotion och träna regelbundet minst 1-2 gånger/vecka. Vid 
uppföljningen var fördelningen följande Fysiskt inaktiva (n=17), Aktiva (n=39) och Mycket 
aktiva (n=107). Vid uppföljningen delades försökspersonerna även in i förändringsgrupper 
baserat på förändring eller ingen förändring av fysiskt aktivitet. a) Fysiskt Inaktiva Ingen 
Förändring, FIIF (n=14), b) Minskad Fysisk Aktivitet, MFA (n=6) c) Ökad Fysisk Aktivitet, 
ÖFA (n= 73) och d) Fysikt Aktiv Ingen Förändring, FAIF (n= 70).  Kriteriet för att placeras i 
förändringsgrupp b är endast att individen har minskat sin fysiska aktivitet och inte att dessa 
personer måste ha gått från att vara fysiskt aktiva till att bli fysiskt inaktiva. Detta innebär att 
förändringsgrupp b kan innehålla personer som antingen gått från aktivitetsgrupp 2 eller 3 till 
aktivitetsgrupp 1 eller från aktivitetsgrupp 3 till aktivitetsgrupp 2. Samma kriterier, fast 
omvänt, gällde för att placeras i grupp c, det vill säga att individen skall ha ökat sin fysiska 
aktivitet. Detta innebär att grupp c kan innehålla personer som antingen gått från 
aktivitetsgrupp 1 till antingen aktivitetsgrupp 2 eller 3 eller personer som gått från 
aktivitetsgrupp 2 till aktivitetsgrupp 3. För att analysera detta användes en oberoende envägs 
ANOVA. Resultatet av analysen presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Effekter av förändring av fysisk aktivitet gällande variablerna upplevd hälsa, upplevd stress i 
arbetslivet, upplevd stress avseende livssituationen, BMI, testvärde och konditionstal. 

 FIIF (n=14) MFA (n=6) ÖFA (n=73) FAIF (n=70)  
 M SD M SD M SD M SD F 

Upplevd hälsa 3.57 0.76 3.50 0.55 3.86 0.65 4.13 .61 4.85** 
Stress arbete 2.64 0.93 3.67 1.21 2.85 0.81 2.70 .82 2.70* 
Stress livssit. 2.43 1.02 2.67 0.82 2.63 0.96 2.47 .68 0.54 
BMI 2.50 0.52 2.50 0.55 2.29 0.49 2.40 .49 1.21 
Testvärde (n=142) 2.33 0.65 3.75 0.96 3.46 1.05 3.69 .96 6.45*** 
Konditionstal (n=142)  2.75 0.97 3.40 1.14 3.41 0.98 3.90 .78 6.63*** 
FIIF: Fysiskt Inaktiv Ingen Förändring; MFA= Minskad Fysisk Aktivitet; ÖFA= Ökad Fysisk Aktivitet; FAIF= 
Fysiskt Aktiv Ingen Förändring. 
Upplevd hälsa 1 =mycket dålig – 5 = mycket bra; Stress arbete och stress livssit 1= aldrig- 5 mycket ofta; BMI  
<18.4 = underviktig, 18.5-24.9 normalviktig, ≥25= överviktig; Testvärde och konditionstal  1= mycket låg – 5 
mycket hög  
*p<.05   
**p<.01 
***p<.001 
 
Resultatet av variansanalysen visade att det förelåg signifikanta skillnader mellan 
förändringsgrupperna gällande variabeln upplevd hälsa, F(3,159)=4.85, p<.01, upplevd stress 
i arbetet, F(3,159)=2.70, p<.05, testvärde, F(3,138)=6.45, p<.001 och konditionstal 
F(3,38)=6.63, p<.001. Post Hoc (Tukey) visade att gällande upplevd hälsa fanns skillnader 
mellan grupperna FAIF och FIIF (p<.05). Individer som var fortsatt fysiskt aktiva hade en 
högre upplevd hälsa än de individer som var fortsatt fysiskt inaktiva. Post Hoc visade även på 
en trend mellan grupperna ÖFA och FAIF (p<.01), vilket tyder på att individer som hade 
bibehållit sin aktivitetsnivå hade en högre upplevd hälsa än de som hade ökat sin 
aktivitetsnivå.  
 
Gällande upplevd stress i arbetet fanns skillnaderna mellan grupperna MFA och FAIF 
(p<.05), där individer som hade minskat sin fysiska aktivitet upplevde mer stress i arbetet än 
individer som bibehållit sin nivå av fysisk aktivitet. Post Hoc (Tukey) visade även att det 
finns en trend mellan FIIF och MFA, som tyder på att individer som har minskat i fysisk 
aktivitet upplevde mer stress i arbetet än individer som var fortsatt fysiskt inaktiva.  
 
Analysen av testvärde visade på signifikanta skillnader mellan grupperna FIIF och ÖFA 
(p<.01) samt FIIF och FAIF (p<.001) . Både individer som har bibehållit sin aktivitetsnivå 
och de individer som har ökat sin aktivitetsnivå hade ett högre testvärde än de individer som 
var fortsatt fysiskt inaktiva. Gällande konditionstalet förelåg signifikanta skillnader mellan 
grupperna FAIF och FIIF (p=.001) samt FAIF och ÖFA (p=<.05). Detta innebär att individer 
som bibehållit sin aktivitetsnivå hade ett högre konditionstal än både individer som var 
fortsatt fysiskt inaktiva och individer som hade ökat sin aktivitetsnivå.   
 
För att se om det förelåg några skillnader mellan aktivitetsgrupperna samt mellan män och 
kvinnor gällande variablerna upplevd hälsa, upplevd stress i arbetet, upplevd stress  
livssituationen, BMI, testvärde och konditionstal genomfördes sex tvåvägs oberoende 
ANOVOR med aktivitetsgrupper (faktor A) och Kön (faktor B) som mellangruppsvariabler 
efter både baslinjemätningen och uppföljningen. Resultatet från baslinjemätningen kan utläsas 
av tabell 3 medan resultatet från uppföljningen finns beskriven i tabell 4.  
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Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för upplevd hälsa, upplevd stress i arbetet och upplevd stress 
avseende livssituationen, BMI, testvärde och konditionstal gällande fysiskt inaktiva, aktiva och mycket aktiva 
samt mellan män och kvinnor vid baslinjemätningen.  
 Fysiskt inaktiva 

(n=54) 
Aktiva 
(n=94) 

Mycket aktiva 
(n=139) 

 

Faktor A M SD M SD M SD FA 
Upplevd hälsa 3.59 0.66 3.62 0.70 3.98 0.68 10.25*** 
Stress arbete 3.15 0.68 3.04 0.83 3.06 0.83 0.12 
Stress livssituation 3.54 0.82 3.46 0.90 3.45 0.84 0.05 
BMI 26.36 4.11 24.90 4.48 24.79 3.49 1.96 
Testvärde (n=257) 2.53 0.84 2.95 1.14 3.13 1.15 13.38*** 
Konditionstal (n=257) 2.76 0.95 3.09 0.97 3.68 1.10 14.69*** 
 Män 

(n=84) 
Kvinnor 
(n=203) 

  

Faktor B M SD M SD FB FAB 
Upplevd hälsa 3.80 0.70 3.78 0.67 0.67 0.17 
Stress arbete 3.14 0.76 3.04 0.82 0.31 0.12 
Stress livssit. 3.53 0.81 3.43 0.87 0.20 0.66 
BMI 25.70 3.33 24.88 4.21 1.54 1.62 
Testvärde (n=257) 2.97 1.16 3.19 1.15 0.50 1.12 
Konditionstal (n=257) 3.15 1.03 3.38 1.11 0.88 0.16 
FA= Aktivitetsgrupper; FB= Kön; FAB= Interaktion mellan aktivitetsgrupper och kön 
Upplevd hälsa 1 =mycket dålig – 5 = mycket bra; Stress arbete och stress livssit 1= aldrig- 5 mycket ofta; BMI 
<18.4 = underviktig, 18.5-24.9 normalviktig, ≥25= överviktig; Testvärde och konditionstal  1= mycket låg – 5 
mycket hög.  
***p<.001 
 
Resultatet av de tvåvägs oberoende variansanalyser som genomfördes visade en huvudeffekt 
på faktor A, aktivitetsgrupper, gällande variablerna upplevd hälsa, F(2,281)=10.25, p = .001, 
testvärde, F(2,251) =13.38, p=.001 och konditionstal, F(2,251) = 14.69, p=.001. Post Hoc 
(Tukey) visade att de signifikanta skillnaderna gällande upplevd hälsa fanns både mellan 
fysiskt inaktiva och mycket aktiva (p=.001) och mellan aktiva och mycket aktiva (p<.001). 
Desto mer aktiva individerna var desto högre skattade de sin upplevda hälsa. Gällande 
testvärde hade mycket fysiskt aktiva signifikant högre värde än både aktiva (p<.01) och 
fysiskt inaktiva (p<.001). Även gällande konditionstal visade resultatet att mycket aktiva hade 
signifikant högre värden än både aktiva och fysiskt inaktiva (p<.001). Inga signifikanta 
samband framkom däremot, gällande variablerna upplevd stress i arbetet, upplevd stress i 
livssituationen eller BMI. Gällande faktor B, kön, kunde ingen huvudeffekt ses avseende 
någon av undersökningsvariablerna. Resultatet visade inte heller på någon interaktionseffekt 
mellan kön och aktivitetsgrupp. 
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Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse för upplevd hälsa, upplevd stress i arbetet och upplevd stress 
avseende livssituationen,  BMI, testvärde och konditionstal gällande fysiskt inaktiva, aktiva och mycket aktiva 
samt mellan män och kvinnor vid och uppföljningen 
 Fysiskt inaktiva 

(n=17) 
Aktiva 
(n=39) 

Mycket aktiva 
(n=107) 

 

Faktor A M SD M SD M SD FA 
Upplevd hälsa 3.53 0.72 3.77 0.71 4.07 0.60 6.44** 
Stress arbete 2.65 0.86 3.13 0.92 2.70 0.80 2.89 
Stress livssit. 2.41 0.94 2.64 1.06 2.53 0.76 0.33 
BMI 25.52 2.88 24.59 2.69 24.23 3.55 0.75 
Testvärde (n=142) 2.57 0.94 3.24 0.97 3.68 0.99 7.61*** 
Konditionstal (n=142) 2.86 0.95 3.10 0.91 3.84 0.82 14.95*** 
      
 Män 

(n=55) 
Kvinnor 
(n=108) 

  

Faktor B M SD M SD FB FAB 
Upplevd hälsa 3.95 0.65 3.94 0.63 0.02 0.24 
Stress arbete 2.76 0.79 2.81 0.89 0.81 0.66 
Stress livsit. 2.29 0.76 2.68 0.86 7.36** 0.43 
BMI 25.23 2.18 24.13 3.57 4.09* 0.39 
Testvärde (n=142) 3.34 0.87 3.53 1.11 0.15 1.76 
Konditionstal (n=142) 3.39 0.91 3.65 .94 2.12 0.61 
FA= Aktivitetsgrupper; FB= Kön; FAB= Interaktion mellan aktivitetsgrupper och kön 
Upplevd hälsa 1 =mycket dålig – 5 = mycket bra; Stress arbete och stress livssit 1= aldrig- 5 mycket ofta ; BMI  
<18.4 = underviktig, 18.5-24.9 normalviktig, ≥25= överviktig; Testvärde och konditionstal  1= mycket låg – 5 
mycket hög.  
*<.05 
**p<.01 
***p<.001 
 
Även vid uppföljningen visade resultatet på en huvudeffekt på faktor A, aktivitetsgrupper, 
gällande variablerna upplevd hälsa, F(2,157) = 6.44, p<.01, testvärde, F(2,157) =7.61, p=.001. 
och konditionstal F(2,157) = 14.95, p=.00l. Post Hoc (Tukey) visade signifikanta skillnader 
där mycket aktiva individer skattade sin hälsa högre än både aktiva (p<.05) och fysiskt 
inaktiva (p<.01). Resultatet visade även ett samband mellan aktivitetsnivå och testvärde. 
Mycket aktiva hade ett signifikant högre testvärde än fysiskt inaktiva (p<.001). En högre 
aktivitetsgrad gav även ett högre konditionstal. Signifikanta skillnader kunde ses mellan 
mycket aktiva och både fysiskt inaktiva (p=.001) och aktiva (p<.01). Gällande stress i arbetet 
tyder resultatet på att det finns en trend, F(2,157)= 2.89, p=0.58. Post Hoc (Tukey) visade på 
signifikanta skillnader mellan aktiva och mycket aktiva (p<.05), där mycket aktiva upplevde 
mindre stress än aktiva. 
 
Vid uppföljningen framkom även en huvudeffekt på faktor B, kön gällande upplevd stress i 
livssituationen, F(1,157) = 7.36, p<.01 och BMI, F(1,157)=4.09, p<.05. Kvinnorna upplevde 
sig mer stressade än männen, medan männen hade högre BMI. I övrigt visade inte resultatet 
på några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Inte heller vid uppföljningen kunde 
någon interaktionseffekt mellan kön och aktivitetsgrupper ses.  
 
För att undersöka huruvida tiden mellan de två mättillfällena hade haft någon effekt på 
variablerna som var föremål för undersökningen samt för att se om denna effekt varierade 
mellan män och kvinnor genomfördes mixed design med tid som faktor A och kön som faktor 
B. Resultatet presenteras i tabell 5.  
 
 
 



 15

 
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för upplevd hälsa, upplevd stress i arbetet och upplevd stress 
avseende livssituationen, BMI, testvärde och konditionstal gällande män och kvinnor vid en före-eftermätning 
 Män 

(n=55) 
 
 

Kvinnor 
(n=108) 

 

 Före Efter  Före  Efter  
 M SD M SD  M SD M SD F A F B F AB 
Upplevd hälsa 3.84 0.60 3.95 0.65  3.74 0.67 3.94 0.67 10.76*** 0.29 0.85 
Stress arbete 2.89 0.74 2.76 0.79  2.98 0.75 2.81 0.89 4.01* 0.38 0.09 
Stress livssit. 2.45 0.83 2.33 0.79  2.73 0.86 2.68 0.86 1.85 6.46* 0.29 
BMI 25.54 2.52 25.23 2.18  24.54 3.80 24.13 3.57 13.41*** 3.81 0.25 
Testvärde (n=94) 2.98 0.91 3.39 0.91  3.22 1.18 3.55 1.12 26.15*** 1.20 0.30 
Konditionstal  (n=94) 3.00 0.92 3.43 0.93  3.41 1.08 3.62 0.94 23.12*** 3.31 2.64 
FA= Tid; FB= Kön; FAB= Interaktion  
Upplevd hälsa 1 =mycket dålig – 5 = mycket bra; Stress arbete och stress livssit 1= aldrig- 5 mycket ofta; BMI  18.4 = 
underviktig, 18.5-24.9 normalviktig, ≥25= överviktig;. Testvärde och konditionstal  1= mycket låg – 5 mycket hög . 
*p<.05 
***p<.001 
 
Variansanalysen visade inte på någon interaktionseffekt. Dock visade resultatet på en 
huvudeffekt på faktor A, tid, gällande variablerna upplevd hälsa F(1,161)=10.76, p=.001, 
upplevd stress i arbetet F(1,161)=4.01,p<.05, BMI F(1,161)=13.41, p<.001, testvärde 
F(1,137)=26.15, p<.001 och konditionstal F(1,135)=23.12, p=<.001. Från tabell 3 går att 
utläsa att både män och kvinnor upplevde bättre hälsa, upplevde sig mindre stressad på 
arbetet, hade gått ned i vikt och förbättrat sin kondition vid det andra testtillfället. Den enda 
variabeln där tid inte hade någon signifikant inverkan var upplevd stress i livssituationen. 
Däremot var upplevd stress i livssituationen den enda variabeln där resultatet visade på en 
huvudeffekt på faktor B, kön. Kvinnor upplevde signifikant mer stress i livssituationen både 
vid före- och eftermätningen. Resultatet avslöjade även en trend på faktor B, kön, gällande 
BMI F(1,161)=3.81, p=.053. Denna trend tyder på att män har högre BMI än kvinnor och är 
enligt BMI mer överviktiga än kvinnor.  
 

Diskussion 
Syftet med studien var att 1) undersöka vilka effekter förändring i fysisk aktivitet under 10-14 
månader har på variablerna upplevd hälsa, upplevd stress, BMI, testvärde och konditionstal, 
2) kartlägga skillnader mellan fysiskt inaktiva, aktiva och mycket aktiva gällande variablerna 
upplevd hälsa, upplevd stress, BMI, testvärde och konditionstal vid både baslinjemätning och 
uppföljning samt 3) undersöka om det föreligger könsskillnader gällande ovanstående nämnda 
undersökningsvariabler vid både baslinjemätning och uppföljning samt gällande effekten av 
före-eftermätningen.  
 
Valet av undersökningsvariablerna BMI, testvärde och konditionstal, som är av något mer 
fysisk karaktär, kan tyckas något malplacerat, eftersom området för studien är psykologi med 
inriktning idrott. Dock kan en psykologisk länk skönjas då tidigare forskning visar på 
samband mellan dålig upplevd hälsa och övervikt (Fonseca & de Matos, 2005) där BMI är en 
vanlig metod att använda sig av. Vidare har Ekkekakis, Hall & Petrzzello (2005a) genom 
Grad-Responsmodellen integrerat fysiologi och evolutionsbiologi med psykologi. En 
problematik inom psykologin har varit hur olika intensitetsnivåer av fysisk aktivitet ska 
tolkas. En lösning på detta problem ser Ekkekakis et al. (2005a; Ekkekakis & Acevedo, 2006) 
genom att bestämma de olika intensitetsnivåerna utifrån fysiologiska kriterier. Grad-
Responsmodellen bygger på forskning som visar att måttlig intensitet, det vill säga, aktiviteter 
där intensiteten är under laktattröskeln genererar positiva känslor. Ökar intensiteten till att 
ligga mellan laktattröskeln och laktat steady state kan resultatet bli både positiva och negativa 
känslor. De känslomässiga reaktionerna beror till stor del på kognitiva faktorer som 
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exempelvis situationsspecifikt självförtroende. Om intensiteten ökar ännu mer, vilket skulle 
innebära att den går över laktat steady state, övergår känslorna till att bli enbart negativa. 
Detta visar att fysiologiska reaktioner är starkt kopplat till psykologiska affekter. Forskning 
visar vidare att konditionsträning leder till positiva välbehagskänslor (van Landuyt, 
Ekkekakis, & Petruzzello, 2000). Detta tyder på att det finns ett samband mellan fysiska 
värden och både fysiologiskt och psykologiskt välbefinnande.  
 
Den första hypotesen som ställdes, vilken var, ökad fysisk aktivitet har en positiv effekt på 
upplevd hälsa, BMI och stress, kan inte verifieras. De enda signifikant positiva effekterna 
ökad fysisk aktivitet medför i aktuell studie är högre testvärde jämfört med bibehållen fysisk 
inaktivitet. Dessutom visade resultatet på en trend där individer som var fortsatt aktiva 
upplevde en bättre hälsa än individer som hade ökat sin fysiska aktivitet. En förklaring till 
detta skulle kunna vara att tiden mellan att individerna ökade sin fysiska aktivitet och 
uppföljningen var för kort för att det skulle ha någon effekt på varken den upplevda hälsan, 
den upplevda stressen eller BMI. Det bör tilläggas att denna förklaring är högst spekulativ 
eftersom det inte gjordes någon kontrollerad intervention, vilket gör det omöjligt för 
författaren att veta när förändringen har ägt rum.  
 
Forskning hävdar att det finns ett starkt samband mellan fysisk inaktivitet och övervikt och 
fetma (Fonseca & de Matos 2005; Lindström, Isacsson & Merlo 2003). Dock visar forskning 
att fysisk aktivitet kombinerat med diet ger en betydligt större effekt på viktminskning jämfört 
med endast fysisk aktivitet (Shaw, Gennat, O’Rorke & Del Mar, 2006). Det råder även vissa 
oenigheter i inom forskarvärlden angående hur stor effekt fysisk aktivitet har på BMI. Vissa 
anser att fysisk aktivitet har en betydande effekt på BMI (Berkey, Rockett, Gillman & 
Colditz, 2003; Kimm et al., 2005; Nemet et. al, 2005). Medan andra (Drøyvold, Kolmen, 
Krüger & Midthjell, 2004; Raustorp, Pangrazi & Ståhle, 2004) menar att fysisk aktivitet har 
liten eller ingen betydelse för BMI. I aktuell studie framkom inga signifikanta samband 
mellan fysisk aktivitet och BMI. Dock visade resultatet att fysiskt inaktiva hade ett BMI 
motsvarande övervikt medan aktiva och mycket aktiva hade BMI motsvarande normalvikt. 
Det är även intressant att notera att före- eftermätningen visade att BMI hade minskat 
signifikant för både män och kvinnor. Detta resultat stödjer Drøyvold et al. (2004) 
resonemang om att BMI påverkas av flertalet variabler och fysisk aktivitet bara är en av 
dessa. En förklaring till varför det inte framkom något signifikant samband mellan fysisk 
aktivitet och BMI skulle kunna vara det faktum att BMI inte tar hänsyn till muskelmassa. 
Detta kan resultera i att vältränade individer får ett BMI som motsvarar övervikt fastän de 
egentligen är normalviktiga. Medan en överviktig otränad person kan få ett BMI som 
motsvarar normalvikt. Väl medveten om denna problematik övervägde författaren att istället 
för att använda sig av BMI använda sig av beräkning av fettfri kroppsvikt utifrån 
skelettmätningen som genomförs som en del i Hälsoprofilbedömningen. Dock är inte heller 
den metoden felfri och dessutom tillkommer en subjektiv värdering av den fettfria 
kroppsvikten som kan sänka reliabiliteten. Dessutom är BMI ett väl använt begrepp inom 
forskarvärlden, vilket utgör ett bra referensmateriel.  
 
Emellertid tyder resultatet från aktuell studie, i linje med tidigare studier (Kaleta et al., 2006; 
Takkinen, Suutama & Ruoppila, 2001), att fysisk aktivitet har en betydelse för upplevd hälsa 
över tid. De personer som var aktiva både vid baslinjemätningen och uppföljningen hade en 
högre upplevd hälsa än de personer som var inaktiva vid båda mättillfällena. Emellertid går 
det inte att säkert fastställa att dessa personerna mår bättre på grund av att de är mer aktiva. 
Det skulle även kunna föreligga ett omvänt samband, det vill säga att de är mer aktiva 
eftersom de mår bättre. Däremot framkom inget samband mellan minskad fysisk aktivitet och 
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hälsa. Det är dock viktigt att lyfta fram att storleken på grupperna varierade kraftigt, vilket 
skall tas i beaktande vid tolkning av resultatet.  
 
Även gällande upplevd stress i arbetet visade resultatet att det förelåg ett samband med fysisk 
aktivitet. Personer som hade minskat sin aktivitetsnivå upplevde mer stress i arbetet än 
personer som bibehållit sin aktivitetsnivå. Detta är ett resultat som ger stöd åt resonemanget 
att fysisk aktivitet minskar stressymptom (Murphy et al, 2002; Phillips, Kiernan & King, 
2001; Taylor, 2000). Resultatet från aktuell studie tyder på en omvänd effekt, det vill säga att 
minskad aktivitet leder till ökad stress. Det faktum att resultatet även visade på en trend där 
personer som minskat sin fysiska aktivitet upplevde mer stress än personer som var fortsatt 
fysiskt inaktiva är däremot något som kan tyckas delvis motsäga detta resonemang. Emellertid 
skulle detta kunna förklaras med det faktum att fysisk aktivitet och träning resulterar i en rad 
fysiologiska förändringar som exempelvis ökad kroppstemperatur, ökad utsöndring av 
endorfiner, minskad muskelspänning, minskad aktivitet i det parasympatiska nervsystemet. 
Dessa förändringar fungerar som mekanismer för stressreducering (Taylor, 2000). Detta 
innebär att om de personer som har minskat sin fysiska aktivitet tidigare använt det som ett 
stresshanteringsverktyg inte längre får utlopp för sin stress på samma sätt som tidigare. 
Medan de personer som är fortsatt fysiskt inaktiva har andra metoder för att hantera sin stress. 
En annan förklaring skulle kunna vara att det förelåg ett omvänt samband. Istället för att den 
minskade fysiska aktiviteten har lett till en ökad stress skulle det kunna vara att en ökad stress 
har lett till minskad fysisk aktivitet. Dock är det viktigt att påpeka att gruppen som hade 
minskat sin fysiska aktivitet enbart bestod av sex personer. När små grupper behandlas 
statistiskt får den enskilde individens resultat stor inverkan. I detta fall är gruppen för liten för 
att det skall kunna göras några generella antagande gällande vilken effekt minskad fysisk 
aktivitet har på stress. Däremot är det intressant att diskutera orsaker som skulle kunna 
förklara resultatet för gruppen i den aktuella studien.  
 
Det skulle kanske kunna förväntas ännu fler samband mellan fysisk aktivitet och stress. En 
förklaring till de uteblivna resultaten skulle kunna vara att det enligt Dishman och Jacksson 
(2000) inte råder någon enighet inom forskningsvärlden gällande huruvida fysisk aktivitet 
faktiskt har en reducerande effekt på fysiologiska reaktioner vid stress. En annan förklaring 
skulle kunna vara att mätinstrumentet i den aktuella studien, endast omfattar två frågor 
gällande stress till skillnad från andra mätinstrument som är specialiserade enbart på stress. 
Trots att detta faktum var känt på förhand ansåg författaren att variabel stress var av sådan 
betydelse att den ändå skulle inkluderas i studien.  
 
Den andra hypotesen, vilken var fysiskt inaktiva individer har en sämre upplevd hälsa än 
aktiva och mycket aktiva, kan delvis verifieras. Mycket aktiva skattade förvisso sin hälsa 
signifikant högre än fysiskt inaktiva, både vid baslinjemätningen och uppföljningen, vilket 
finner mycket stöd i tidigare forskning (Aarnio et al., 2002; Edwards, 2006; Engström & 
Lindgärde, 2004; Hassmén, Koivoula & Uutela, 2000; Kaleta, Makowiec-Dabrowska, 
Dziankowska & Jegier, 2006; Lee & Russell, 2003; Parfitt & Eston, 2005; Thøgersen-
Ntoumani, Fox & Ntoumanis, 2005; Thøgersen-Ntoumani & Fox, 2005), emellertid skattade 
de även sin hälsa högre än aktiva. Det faktum att det framkom signifikanta skillnader mellan 
mycket aktiva och aktiva är något som skiljer sig från Bezner, Adams och Whistlers studie 
(1999) där både aktiva och mycket aktiva upplevde bättre hälsa än inaktiva. Detta skulle 
kunna tyda på att det krävs lite mer än att uppfylla rekommendationen för fysisk aktivet på 30 
min/dag (Department of Health and Human Services, 1996) eller att enbart träna 1-2 
gånger/vecka för att för att hälsan skall upplevas som bra. 
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Sett till Grad Responsmodellen för fysisk aktivitet som presenterats av Ekkekakis, Hall och 
Petruzzello (2005a) innebär detta också att det inte räcker att endast utföra aktiviteter som är 
inom den första intensitetsnivån, där intensiteten är måttlig och den känslomässiga responsen 
nästan är entydigt positiv, för att det skall resultera i en god upplevd hälsa. Först vid utförande 
av aktiviteter som ligger inom den andra nivån där intensiteten är hög kan positiva effekter ses 
på den upplevda hälsan, förutsett att dessa aktiviteter utförs minst 1-2 gånger/vecka och 
dessutom kombineras med aktiviteter av måttlig intensitet. För vissa individer skulle detta 
kunna innebära att de ibland måste utföra fysisk aktivitet i en intensitetsnivå som framkallar 
obehagskänslor för att det i slutändan skall ge positiva effekter på den upplevda hälsan. Detta 
resonemang stöds av van Landuyt, Ekkekakis, Hall och Petruzzello (2000) som hävdar att 
positiva känslor uppstår efter avslutad träning även om individen upplevde obehagskänslor 
under träningspasset. Däremot är det inte sagt att måttlig fysisk aktivitet som utförs inom den 
första intensitetsnivån i Grad-Respons modellen och som är linje med de rekommendationer 
som presenteras i Surgeon General’s Report (Department of Health and Human Services, 
1996), inte minskar risken för sjukdom och hälsorelaterade besvär. Av rekommendationen 
framgår även att ytterligare hälsoeffekter kan nås vid ökning av intensitet eller mängd fysisk 
aktivitet. Resultatet från aktuell studie tyder på att det är rimligt att anta att upplevd hälsa är 
en av de ytterligare hälsoeffekterna som kräver lite mer fysisk aktivitet.   

 
Den tredje hypotesen att aktiva och mycket aktiva har högre testvärde och konditionstal än 
fysiskt inaktiva verifieras även den delvis. Resultatet från baslinjemätningen visade att 
mycket aktiva hade signifikant högre värden än både aktiva och fysiskt inaktiva. Stofan, 
DiPetro, Davis, Kohl och Blair (1998) visade i sin studie att fysiskt aktiva hade en bättre 
kondition än fysiskt inaktiva. Dock tyder resultatet från aktuell studie att det inte räcker med 
att endast vara måttligt aktiv utan det krävs att individen utöver vardagsmotionen även tränar 
regelbundet varje vecka för att komma upp i en signifikant högre kondition än inaktiva. Vid 
uppföljningen hade den aktiva gruppen något högre testvärden eftersom det inte längre var 
någon signifikant skillnad i jämförelse med gruppen mycket aktiva. Emellertid var 
förbättringen inte tillräcklig för att den skulle visa på signifikanta skillnader i jämförelse med 
gruppen fysiskt inaktiva. Förändringen gällande testvärde avspeglade sig dock inte på 
konditionstalet, där mycket aktiva hade ett fortsatt signifikant högre värde än både aktiva och 
fysiskt inaktiva. En förklaring till detta skulle kunna vara att förändringen i testvärde gällande 
gruppen aktiva, förutom en faktisk förbättring av konditionen, även till viss del beror på 
viktminskning. Detta resonemang stöds av att de personer som bibehållit sin aktivitetsnivå 
eller ökat aktivitetsnivå hade ett signifikant högre testvärde än personer som var fortsatt 
inaktiva. Däremot gällande konditionstalet hade personer som bibehållit sin aktivitetsnivå 
signifikant högre värde än både personer som var fortsatt fysiskt inaktiva eller som hade ökat 
sin aktivitetsnivå.  
 
Den fjärde och sista hypotesen att kvinnor upplever sin hälsa som sämre än män 
kunde inte verifieras. I aktuell studie visade resultatet endast på marginella skillnader mellan 
män och kvinnor gällande variabeln upplevd hälsa. Ett resultat som går emot mycket av den 
tidigare forskningen inom området (Daniilidou, Kyriopoulos, Zavras, & Gregory, 2004; 
Kasmel et al., 2004; Bath, 2003; Kaleta et al., 2006; Vaez & Laflamme, 2003; Westert, 
Schellevis, Bakker, Groenwegen, Bensing & van der Zee, 2005) som menar att kvinnor 
upplever sin hälsa som sämre än män. Resultatet från aktuell studie tyder på att upplevd hälsa 
prediceras starkare av fysisk aktivitet än av kön.   
 
Gällande könsskillnader visade resultatet av den aktuella studien enbart skillnader i 
variablerna stress avseende livssituationen och BMI. Skillnaden gällande BMI visade sig 
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endast vid analysen som genomfördes efter uppföljningen. Resultatet visade att männen hade 
högre BMI än kvinnorna, vilket enligt BMI betyder att männen var mer överviktiga än 
kvinnorna. Detta resultat antyder att kvinnorna har gått ned mer i vikt än männen mellan 
testtillfällena. Trots att det har konstaterats tidigare i aktuell studie att det inte framkom något 
signifikant samband mellan fysisk aktivitet och BMI är det intressant att notera att andelen 
fysiskt inaktiva är större bland männen än bland kvinnorna vid både baslinjemätningen och 
uppföljningen.  
 
Rörande variabeln upplevd stress i livssituationen visade resultatet att det förelåg 
könsskillnader. Kvinnor upplevde sig mer stressade än män. Detta är något som får stöd i 
Matheny, Ashby & Cupps (2005) studie. Intressant är att både män och kvinnor upplever sig 
mindre stressade i livssituationen vid uppföljningen än vid baslinjemätningen. Vid 
baslinjemätningen upplevde männen sig mer stressade än kvinnorna, dock fanns inga 
signifikanta skillnader. Den signifikanta skillnaden som kan ses vid uppföljningen har 
uppstått genom att männen har haft en större reducering av upplevd stress i livssituationen än 
kvinnorna. En förklaring till att den upplevda stressen har minskat skulle kunna vara att den 
fysiska aktiviteten har ökat både bland männen och bland kvinnorna. Dock menar Johnson-
Kozlow, Sallis & Calfas (2004) att män i större utsträckning använder sig av fysisk aktivitet 
som stresshanteringsmetod, vilket skulle kunna förklara att männens reducering av upplevd 
stress var högre än kvinnornas.  
 
En förklaring till det faktum att den aktuella studien, med undantag för stress i livssituationen 
och BMI, inte visade på några könsskillnader, skulle kunna vara den ojämna 
könsfördelningen vid både baslinjemätningen, män (29 %) och kvinnor (71 %), och vid 
uppföljningen, män (34 %) och kvinnor (66 %).   

 
En av de viktigaste delarna i studien är designen. Den aktuella studien bygger på en före och 
efter design. Styrkan med en före och efter design är att det är möjligt att mäta förändring 
mellan testtillfälle ett och två, vilket var en del av syftet i den aktuella studien. En annan 
fördel vid upprepade mätningar är möjligheten att styrka ett samband som framkom vid det 
första mättillfället. Exempelvis visade aktuell studie på samband mellan aktivitetsgrupper och 
variablerna upplevd hälsa, testvärde och konditionstal vid båda mätningarna. 
 
Tiden mellan mättillfällena är något som ofta diskuteras. Möjligheten till longitudinella 
studier kan ofta vara begränsad. En styrka med denna studie är att den relativt långa tiden 
mellan mättillfällena, vilket troligtvis möjliggjorde för fler deltagare att genomföra en 
förändring. En annan styrka med aktuell studie är att den var förankrad i ”verkligheten” och 
inte endast anpassad till forskningsvärlden. Det faktum att deltagarna diskuterar frågorna i 
mätinstrumentet när de träffar hälsoprofilbedömaren medför en försäkran om att samtliga 
deltagare har förstått frågorna. Detta ger en högre ”face validity” eftersom risken för att 
deltagaren skall ha misstolkat frågan och svarat på något som frågan ej avser att mäta 
minskar.  
 
Kritik av studien 
Den främsta svagheten med studien är att mätinstrumentet har en osäker validitet och 
reliabilitet, eftersom svaren på frågorna bygger mycket på subjektiva antaganden. Dessutom 
är det inte möjligt att beräkna mätinstrumentets cronbach alpha då varje kategori innehåller 
endast en fråga. Detta är något som författaren har tagit i beaktning vid tolkningen av 
resultatet, särskilt gällande variablerna upplevd stress i arbetet och avseende livssituationen.  
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Däremot måste det faktum att även den upplevda hälsan endast behandlas av en subjektiv 
fråga ses något mer acceptabelt då det är relativt vanligt förekommande i 
forskningssammanhang (Haveman-Nies, de Groot & van Staveren, 2003; He & Baker 2004; 
Kasmel et al., 2004; Lakksonen et al., 2001; Malmberg, Miilunpalo, Pasanen, Vuori & Oja, 
2005; Westert, Schellevis, Bakker, Groenwegen, Bensing & van der Zee, 2005).  
 
En annan svaghet med studien är det faktum att författaren skapade egna aktivitets- och 
förändringsgrupper. Dock finner författaren stöd i tidigare studier där liknande grupper har 
konstruerats (Bezner, Adams & Whistler, 1999; Blair, Cheng & Holder, 2001; Drøyvold et 
al., 2004). Dessutom baserades indelningen av både aktivitets- och förändringsgrupperna på 
tydliga kriterier som förklarades i metodavsnittet. Emellertid medför det en problematik när 
storleken på grupperna varierar kraftigt, vilket var fallet med förändringsgrupperna och med 
aktivitetsgrupperna vid uppföljningen. Författaren hade tyvärr ingen möjlighet att styra 
gruppstorleken eftersom det inte var någon styrd intervention mellan mättillfällena.  
 
Det faktum att den aktuella studien undersökte ”naturlig förändring” över tid och därmed inte 
innehöll någon intervention skulle kunna ses som en svaghet eftersom det ger mindre kontroll 
över utvecklingen av studien. En intervention hade möjliggjort för författaren att dela in 
deltagarna, sett till antalet, i mer jämna aktivitetsgrupper. Dessutom skulle författaren kunnat 
bestämma hur mycket fysisk aktivitet de olika grupperna skulle utsättas för. Dock anser 
författaren att det finns vissa fördelar med att inte ha någon intervention. I detta fall är det 
ingen av deltagarna som blir ”tvingade” att börja träna utan de som har blivit mer aktiva har 
blivit det av egen fri vilja. Chansen att en individ bibehåller förändringar som kommer 
innefrån henne/honom själv är betydligt större än förändringar som har påtvingats av någon 
annan.  
 
Det faktum att ingen av de ställda hypoteserna kunde verifieras fullt ut är också något som 
skulle kunna ifrågasättas. Dock anser författaren att hypoteserna var grundade i tidigare 
forskning.  
 
I longitudinella studier är det vanligt förekommande med bortfall (Haveman-Nies et. al., 
2003; Lee & Rusell, 2001; Leinonen et.al., 2002; Malmberg et al., 2004), vilket även var 
fallet i denna studie.  Av de 287 personer som deltog vid första mättillfället var det ett bortfall 
på 124 personer (43 %) vid uppföljningen. Denna grupp, som bestod av 95 kvinnor och 29 
män, skiljde sig inte nämnvärt från testgruppen gällande medelålder. Däremot visade 
resultatet av Chi 2 testet att grupperna skiljde sig åt gällande fysisk aktivitet. Bortfallsgruppen 
hade en högre andel fysiskt aktiva individer än testgruppen. En förklaring till bortfallet skulle 
således kunna vara att personerna i bortfallsgruppen upplevde att de var aktiva och hade bra 
hälsovanor och att de därför inte såg någon anledning till att genomföra ännu en hälsoprofil. 
En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att personerna upplevde att de antingen hade 
försämrats sig jämfört med baslinjemätningen eller att de inte uppnått den målsättningen som 
de hade satt upp och därför inte ville komma på uppföljningen. En liten del av bortfallet 
förklaras med att några personer var sjuka eller lediga vid uppföljningen samt att några 
personer hade avslutat sin anställning vid den för projektet utvalda arbetsplatsen. Det faktum 
att bortfallsgruppen till största del bestod av kvinnor skulle kunna förklaras av att kvinnor var 
överrepresenterade i ursprungsgruppen, vilket gör att andelen kvinnor som har möjlighet att 
tillfalla bortfallsgruppen är större än andelen män. En annan förklaring skulle kunna vara att 
den arbetsplatsen som var mest frekvent förekommande i bortfallsgruppen var 
kvinnodominerad. Trots bortfallet anser författaren att deltagarantalet var bra.  
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Framtida forskning 
Vidare forskning skulle kunna använda en liknande design men med en mer jämn fördelning 
av män och kvinnor och med en styrd intervention där försöksledaren kan kontrollera att 
fördelningen mellan aktivitetsgrupperna blir lika. Med fördel kan även mer 
forskningsinriktade instrument med högre validitet och reliabilitet användas. 
 
Dock belyser den aktuella studien i likhet med tidigare forskning vikten av fysisk aktivitet för 
den upplevda hälsan. Den stora frågan och utmaningen är hur fysiskt inaktiva kan motiveras 
till att börja röra på sig. En intressant vidareutveckling av denna studie skulle vara att 
komplettera med den transteoretiska teorin om beteendeförändring (Prochaska, DiClemente & 
Norcross, 1992). Genom att ta reda på i vilket förändringsstadie som individen befinner sig är 
det lättare att anpassa de åtgärder för att hjälpa individen med hennes/hans förändring. En 
sådan studie skulle kunna ligga till grund för ett individuellt motivationsprogram. Detta 
innebär att framtida studier även skulle innehålla anpassade interventioner mellan 
mättillfällena.  
 
En annan intressant infallsvinkel för vidare forskning är att ta reda på hur mycket fysisk 
aktivitet som krävs för att individen skall uppleva sin hälsa som bra, eftersom aktuell studie 
tyder på att uppfylla rekommendationen för fysisk aktivitet inte är tillräckligt.  
 
Slutsatser och implikationer 
Resultatet från aktuell studie bekräftar att fysisk aktivitet spelar en viktig roll för den 
upplevda hälsan. Signifikanta skillnader framkom mellan mycket fysiskt aktiva och både 
aktiva och fysiskt inaktiva vid både baslinjemätningen och uppföljningen. Detta tyder på att 
för att bra upplevd hälsa skall kunna ses som en effekt av fysisk aktivitet måste den innehålla 
både måttlig vardagsmotion och träning med högre intensitet. Resultatet visade även att fysisk 
aktivitet har en betydelse på upplevd hälsa över tid, då individer som bibehöll sin 
aktivitetsnivå upplevde en signifikant bättre hälsa än de individer som var fortsatt inaktiva. 
Inga signifikanta resultat kunde knytas till ökad fysisk aktivitet. Däremot framkom ett 
signifikant samband mellan minskad fysisk aktivitet och ökad upplevd stress i arbetet, vilket 
tyder på att minskad fysisk aktivitet har en negativ effekt på stress. Gällande testvärde och 
konditionstal visade resultatet att mycket aktiva hade signifikant högre värde än både aktiva 
och fysiskt inaktiva vid baslinjemätningen. Vid uppföljningen hade mycket aktiva fortfarande 
signifikant högre konditionstal än både aktiva och fysiskt inaktiva. Däremot, gällande 
testvärde framkom endast signifikanta skillnader mellan mycket aktiva och fysiskt inaktiva. 
Resultatet tyder på att för att få en bra kondition krävs utöver vardagsmotion även 
regelbunden träning med högre intensitet minst 1-2gånger/vecka. De könsskillnader som 
framom i studien var att kvinnor upplever sig mer stressade i livssituationen och att män hade 
ett högre BMI.     
 
Med Hälsoprofilbedömning är det möjligt att identifiera vilka individer som är i behov av 
livsstilsförändringar. Med hjälp av den transteoretiska teorin kring beteendeförändringar 
(Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992) skulle det vara möjligt att identifiera i vilket 
förändringsstadie som individen befinner sig. Genom att kombinera dessa två verktyg skulle 
det kunna vara möjligt att rikta insatser och åtgärder till en grupp som är mottaglig för en 
beteendeförändring. Detta innebär att företag kan fokusera på den grupp som är mest 
förändringsbenägen och behöver inte  ”slösa” energi och resurser på personer som inte är redo 
att förändra sig, vilket skulle vara mer ekonomiskt lönsamt.   
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