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Sammanfattning 

Inledning. Vårdbranschen är i nuläget den mest utsatta branschen när det kommer till 

sjukskrivningar i Sverige. Studier visar att många som sjukskriver sig gör detta på grund 

av kroppsskador som ofta uppkommit till följd av en lägre fysisk kapacitet än vad 

arbetet kräver, något som skulle kunna minska om fysisk aktivitet samt utbildning kring 

vikten av detta ingick i vårdutbildningen.  

Syfte. Syftet med studien var att undersöka den mätta och skattade fysiska kapaciteten 

hos en klass omvårdnadselever i en gymnasieskola i Sverige.  

Metod. Insamlandet av denna data skedde med hjälp av sju fysiska tester som mätte 

deltagarnas fysiska kapacitet. Beep-test (kondtion), storktest (balanstest), sit and reach 

(rörlighet i baksida lår och rygg), handdynamometer (handstyrka), sit-ups (magstyrka), 

flexed arm hang (överkroppsstyrka) och stående längdhopp (benstyrka) mätte 

deltagarnas fysiska kapacitet. En enkät användes till deltagarnas skattning av den egna 

fysiska kapaciteten samt för skattning av fysisk aktivitet. Data från testerna jämfördes 

sedan deskriptivt med resultat från en jämförbar grupp ur övriga befolkningen.  

Resultat. Resultatet visade att deltagarna för denna studie, i många av testerna, hade 

lägre resultat än jämförbar grupp i samma ålder. Större skillnader sågs i konditionstestet 

och flexed arm hang. I dessa hade deltagarna för studien avsevärt lägre resultat samt var 

fysiskt aktiva i lägre utsträckning än rekommendationerna från World Health 

Organization (WHO).  

Slutsats. Slutsatsen var att omvårdnadselevernas fysiska kapacitet är lägre än hos 

jämförbar grupp. Den skattade fysiska kapaciteten och aktiviteten var väldigt spridd 

vilket inte överensstämde med de fysiska testerna. Då vårdyrket är fysiskt krävande och 

studiens resultat pekar på att den fysiska kapaciteten är relativt låg i denna grupp 

behöver åtgärder vidtas för att öka denna kapacitet och minska den fysiska belastningen 

inom vårdyrket. Ett förslag till detta kan vara att man, under vårdutbildningen, utför 

fysiska tester för att uppmärksamma vikten av en den egna hälsan samt utveckla den 

fysiska kapaciteten. 

Nyckelord: Kondition, styrka, balans, rörlighet, fysiska tester, mätmetoder, 

vårdpersonal, omvårdnadselever.  
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Introduktion 
Yrken inom vårdbranschen har för tillfället det största antalet sjukskrivningar i Sverige 

(Försäkringskassan, 2015). Studier visar att en minskning av sjukskrivningar kan ske 

om vårdpersonalen blir mer medveten om den fysiska kapaciteten och vad en bättre 

fysik har för fördelar i arbetslivet (Faris, 2008; Moberg, Lunde, Koch, Tyeter & 

Veiersted, 2017; Malik, Blade & Blatt, 2011; Klainin-Yobas, He & Lau, 2015; Chappel, 

Verswijveren, Aisbett, Considine & Ridgers, 2017; Bentley, 2013). En metod som 

skulle kunna hjälpa till med detta är fysiska tester i omvårdnadsutbildningen samt 

eventuellt den befintliga vårdpersonalen. Dessa tester mäter den fysiska kapaciteten i 

syfte att öka medvetandet om den egna fysiken. Detta kan i sin tur leda till en minskad 

risk för fysisk överbelastning i arbetet. I denna studie testas därför den fysiska 

kapaciteten hos blivande vårdpersonal på en gymnasieskola i Mellansverige med hjälp 

av sju fysiska tester. Deltagarna får också skatta sin fysiska kapacitet samt sin upplevda 

frekvens av daglig fysisk aktivitet med hjälp av en enkät. Denna data jämförs sedan med 

en jämförbar målgrupp. Den här studien ingår i ett större projekt som pågår i Region 

Gävleborg med syfte för ett hållbart arbetsliv hos vårdpersonal. 

Bakgrund 

Vårdpersonal är världens största arbetsgrupp (Chappel et. al., 2017) och i USA tror man 

att det kommer att finnas cirka 340 000 vakanta tjänster i branschen år 2020 (Faris, 

2008). Faris (2008) menar även att efterfrågan av vårdpersonal kommer att öka med upp 

till 40%, medans tillförseln endast kommer att öka med ca 6%. I USA är det även 

fastställt att 76% av antalet sjukskrivningar anses vara på grund av belastningsskador 

och upp till 18% av personalen funderar på att lämna yrket helt på grund av kronisk 

ryggsmärta (ibid). Även i Sverige är vård- och omsorg en väldigt utsatt yrkesroll när det 

kommer till sjukskrivningar (Försäkringskassan, 2016). Inom vårdbranschen sjukskrev 

sig 150 personer per 1000 arbetare under år 2015, på andra plats kom fastighetsservice 

med 108 sjukskrivningar. På grund av det höga antalet anställda inom vård och omsorg 

ger detta ett stort genomslag på den totala sjukfrånvaron i landet och leder till praktiska 

och ekonomiska problem såsom långa vårdköer och ökade kostnader för staten (ibid.). 

Försäkringskassans statistik tyder även på att många sjukskriver sig på grund av smärta 
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i kroppen där utdragen ergonomisk belastning i form av tunga lyft och obekväma 

arbetsställningar kan vara orsaken. 

  

Olika potentiella lösningar på problemet med sjukskrivningar har beprövats. Faris 

(2008) skriver om Audrey Nelson och Andrea Baptise (2004) som har testat något de 

kallar “no-lift policy” vilket innebär att personalen ska följa diverse algoritmer, det vill 

säga en uppsättning väldefinierade instruktioner, för att på så sätt kunna förflytta 

patienter på olika sätt beroende på vilket behov de har. De poängterar även att genom att 

träna personalen på att använda olika lyftredskap kan ergonomiska skador förebyggas. 

Faris (2008) skriver även om Keir och MacDonell (2004) som har testat vilka 

patientförflyttningsmetoder som orsakar minst samt mest muskelaktivitet. Där kom de 

fram till att användning av takliftar orsakar minst muskelaktivitet och därmed reducerar 

risken för överbelastning. Manuell patientförflyttning orsakar mest muskelaktivitet men 

tog kortast tid. Collins och Owen (1996) föreslår ett ergonomiskt system för att hjälpa 

personalen att förflytta patienter på olika sätt genom att gruppera in patienterna i tre 

olika grupper beroende på hur pass väl de kan förflytta sig själva. Personalen ska sedan 

få utbildning i hur de kan använda olika redskap för att hjälpa patienter på olika sätt. Ett 

system som också har visats minska ergonomiska överbelastningar och skador men som 

heller inte kommer helt utan nackdelar. Faris (2008) tar upp två stora nackdelar med att 

förflytta patienter med assisterande redskap. För det första tar det längre tid för 

personalen vilket ofta är begränsat inom vården. För det andra kostar dessa redskap och 

maskiner väldigt mycket pengar vilket också är en begränsad resurs. Då menar Faris 

(2008) i sin studie att det skulle vara fördelaktigt om det gick att kombinera 

ergonomiska hjälpmedel med att få personalen att bli mer fysiskt kapabel för att på så 

sätt minska kostnader och sjukskrivningar. 

 

Klainin-Yobas, He & Lau (2015) och Malik, Blade & Blatt (2011) menar också att det 

är viktigt för vårdpersonal att vara mån om sin fysiska hälsa. Inte bara för att det 

förebygger skador och sjukskrivningar, utan även för att personalen ofta ses som 

hälsofrämjande förebilder till patienterna och fungerar i många fall som en 

referenspunkt för hälsosamt beteende. Att utföra fysisk aktivitet är ett sätt att främja sin 

fysiska hälsa och har bevisats tillföra många fördelar för kroppen (Berg & Ekblom, 

2016). En studie från 2017 (Moberg et. al.) visar att det finns en koppling mellan bättre 

maximal syreupptagningsförmåga (VO2max), bättre greppstyrka och mindre grad 
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smärta i bland annat rygg, nacke och axlar för just vårdpersonal. Eftersom att det tycks 

vara så pass viktigt för personal inom vårdyrket att ha en positiv inställning till en 

hälsofrämjande livsstil menar vissa på att det behöver komma med redan i utbildningen 

(Klainin-Yobas, He & Lau, 2015; Bentley, 2013; Malik, Blade & Blatt, 2011). Det har 

bland annat visats att fysiskt aktiva vårdstuderande fullföljer sin utbildning och stannar 

inom yrket i större utsträckning (Klainin-Yobas, He & Lau, 2015). Bentley (2013) 

skriver också genom att utföra fysiska tester på vårdstuderande kan man både lära ut det 

fysiologiska och testa deras fysiska kapacitet samtidigt. På så sätt kan studenterna dra 

nytta av testerna på fler sätt än att bara bli mer hälsosamma (ibid). 

  

Vårdyrket tycks vara mycket fysiskt krävande för personalen. Arbetsskiften varar ofta 

mellan 8 - 12 timmar och arbetet innebär många gånger tunga lyft- eller dragmoment 

(Chappel et. al., 2017). Exempel på dessa arbetsmoment kan vara att flytta patienter 

mellan vagnar, stolar och sängar, positionera om patienter i sängar eller flytta omkring 

sängar, vagnarna eller stolar (ibid.). Vårdpersonal på en vanlig vårdavdelning beräknas 

lyfta upp mot två ton under ett 8-timmars arbetspass (Faris, 2008). Arbetsdagarna går 

även ut på många repetitiva rörelser och stressiga arbetsmoment, det gör att även 

personal med korrekt biomekanisk teknik ligger i riskzonen för att drabbas av skador 

(ibid.). Det är även visat att 73% av vårdpersonal arbetar på lätt till medel intensitet 

under större delar av sina långa arbetspass (Chappel et.al. 2017). På ett sjukhus visade 

det sig att under ett 12 timmar långt arbetspass var den genomsnittliga hjärtpulsen 55% 

av max-puls, vilket ligger i medel-intensitetszonen. Många går även upp till 22 000 steg 

en vanlig arbetsdag (ibid.), mer än dubbelt så många steg som 

Världshälsoorganisationen rekommenderar som lägsta nivå för en frisk människa (1177 

Vårdguiden, 2014). I likhet med vårdyrket har brandmansyrket också många fysiskt 

krävande moment och även denna yrkesgrupp har arbetsuppgifter som varierar mellan 

perioder av låg aktivitet och perioder av mycket hög och slitsam aktivitet (Schneider, 

2010). Likheter kan även ses i sjukskrivningar då de vanligaste skadorna vid 

personförflyttning är ryggskador följt av skador i axlar och armar enligt 

Arbetsmiljöverket (2014). Bland brandmän är de vanligaste skadorna också 

ryggproblem som ofta innebär sträckta och överansträngda muskler, ligament och senor 

(Schneider, 2010). Därför har brandmansyrket ett utformat styrketest-protokoll som är 

baserat på olika tunga arbetsmoment som ingår i brandmansyrket. Till dessa tester finns 

även framtagna gränsvärden som man måste uppnå för att kunna bli brandman 
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(Lindberg & Malm, 2012). Inom vårdbranschen föreslår Farin (2008) något som kallas 

Functional Employment Testing (FET), vilket innebär att med jobb-specifika fysiska 

tester testa nyanställd personal för att se var i arbetet det är minst risk att de skadar sig 

och därefter placeras ut på passande arbetsuppgift. FET testades och bevisades minska 

de totala kostnaderna för sjukhusets sjukskrivningar med ca 660 dollar per dollar 

spenderad på testerna vilket resulterade i en avkastning på över 4,5 miljoner dollar. 

Farin (2008) avslutar med slutsatsen att FET är effektivt när det kommer till att spara 

pengar genom att minska sjukskrivningar. En lärdom som kan tas av Farins (2008) 

studie är att de anser att vårdutbildningar behöver fokusera mer på att förbereda 

studenterna på de fysiska kraven som vårdyrket kräver, i kombination med den 

vårdkunskap som krävs. 

 

För barn och ungdomar upp till 17 år gamla har Örjan Ekblom och Ulrika Berg (2016) 

på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) publicerat 

rekommendationer där minst 60 minuter fysisk aktivitet bör utföras om dagen. De 

rekommenderar även att ungdomar 6 till 17 år utför aerob fysisk aktivitet på hög nivå 

och muskelstärkande aktivitet (exempel: löpning eller hopp) minst tre gånger i veckan 

(ibid). Dessa rekommendationer är baserade på Världshälsoorganisationens 

rekommendationer för barn och ungdomar. Genom att uppnå denna mängd av aktivitet 

främjas barn och ungdomars fysisk och mental hälsa samt bygger upp den fysiska 

kapaciteten under uppväxtåren (Ekblom och Berg, 2016). De menar också att genom 

fysisk aktivitet kan barn och ungdomar minska risken för att utveckla diverse kroniska 

sjukdomar och skador senare i livet (ibid.). Specifikt konditionsträning har visats 

minska risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och hypertoni hos ungdomar (Eddolls, 

McNarry, Stratton, Winn & Mackintosh, 2017).  

 

Tidigare har ungdomar blivit testade på sin fysiska kapacitet i bland annat Ekblom, 

Oddson och Ekbloms (2005) studie där de presenterar testresultat på svenska 

ungdomars fysiska kapacitet i åldrarna 10, 13 och 16 (n=1737). De tester som utfördes 

var flexed arm hang, sit-ups, vertical jump, quiet stand, sit-and-reach, 

handdynamometer (greppstyrka) och kondition genom ett cykeltest (ibid.) som alla 

ingår i Eurofit Fitness Test Battery (Topendsports, 2018). Deltagarnas testresultat var 

även något som publicerades några år tidigare i Skolprojektet 2001 där syftet var att 

kartlägga barns och ungdomars fysiska prestationsförmåga i ett rikstäckande urval 
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(Ekblom, Oddson, Ekblom, 2002). Tidigare hade ingenting liknande gjorts efter 1987 

och därför var meningen att deras testresultat skulle kunna ligga till grund för 

motsvarande studier som vill belysa barn och ungdomars välbefinnande och hälsa i 

framtiden (ibid). Efter Skolprojektet 2001 saknas det en hel del forskning inom området 

för barn och ungdomars fysiska kapacitet. Det finns ingen tidigare forskning om fysisk 

kapacitet hos ungdomar i vårdutbildning.  

Problemformulering 

Vårdbranschens stora antal sjukskrivningar är ett växande problem i Sverige och runt 

om i världen (Chappel et. al, 2017; Faris 2008; Försäkringskassan, 2015). Eftersom att 

detta bringar stora ekonomiska och praktiska problem skulle det vara fördelaktigt om 

det gick att minska sjukskrivningarna med metoder som inte är väldigt ekonomiskt 

kostsamma (Faris, 2008). Genom att redan i utbildningen börja med att göra 

vårdpersonalen medveten om vad en hälsofrämjande livsstil har för fördelar går det då 

att bygga upp en bra grund för resten av arbetslivet (Faris, 2008; Klainin-Yobas, He & 

Lau, 2015; Bentely, 2013). Ett sätt skulle kunna vara att testa den fysiska kapaciteten på 

omvårdnadselever under utbildningen, på liknande sätt som Ekblom, Oddson och 

Ekblom (2002) gjorde i Skolprojektet 2001. Då kan det även uppmärksammas hur 

viktigt en hälsosam och stark kropp är under arbetslivet samt bidra till en hälsosammare 

livsstil. Eftersom att det saknas så pass mycket forskning inom området fysisk kapacitet 

hos barn och ungdomar blir det ännu mer intressant att testa vårdstuderande i just den 

här åldern. 

 

Syfte 
Hur ser den skattade och mätta fysiska kapaciteten ut hos omvårdnadsstuderande på 

gymnasial nivå på en skola i Mellansverige.  

 

Frågeställningar  
• Hur ser den fysiska kapaciteten ut i form av kondition, styrka, balans och 

rörlighet ut hos omvårdnadsstuderande? 

• Hur skattar omvårdnadseleverna sin upplevda frekvens av daglig fysisk 

aktivitet? 

• Hur skattar omvårdnadseleverna sin upplevda fysiska kapacitet inom styrka, 

kondition och smidighet? 

• Hur förhåller sig omvådnadsstuderandes fysiska kapacitet i jämförelse med 

andra ungdomar i samma ålder.  
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Metod 
Studien hade en kvantitativ ansats då författarna valde att använda sig av fysiska tester 

samt enkäter vid datainsamlingen. En kvantitativ metodik syftar till forskning som 

baseras på olika typer av mätningar med hjälp av statistik. Till sådana typer av studier 

hör bland annat tester, enkäter och frågeformulär som är relevant i detta fall 

(Hedenborg, 2016). Insamlingen av data skedde på en gymnasieskola i Sverige och 

resultatet är därför begränsat till just denna grupp. Studiens design är beskrivande i detta 

avseende, samt jämförande vid analysen av resultat med jämförbar grupp. 

  

Då studien var ett komplement till ett större projekt vid Region Gävleborg togs en 

kontakt, via e-post, med personal från regionen som senare hänvisade oss till ansvarig 

lärare på vald gymnasieskola där författarna beskrev ett preliminärt syfte för studien för 

ansvariga lärare. I denna e-post korrespondens samt vid ett antal telefonsamtal 

planerades studien tillsammans med dessa personer. Personal från Region Gävleborg 

hjälpte även till med tillhandahållandet av viss materiel som krävdes vid insamlingen av 

data samt vid genomförandet av testerna. 

  

Urval 
Studiens urval begränsades till vald gymnasieskola i Sverige. Detta val gjordes i samråd 

med personal från Region Gävleborg men gick även under bekvämlighetsurvalet 

(Hassmén, 2008) då skolan ligger nära beläget till författarnas hemorter. Studien riktar 

sig till gymnasieskolans omvårdnadselever i klass 1 där medelåldern för eleverna är 

17,6 år. Sammanlagt 16 elever medverkade i studien med bortfall i vissa av studiens 

tester. Bortfall förekom i testen sit-ups, hängande test, stående längdhopp och beep-test. 

Bortfall förekom också i ett moment där deltagarnas vikt och längd skulle mätas. 11 av 

deltagarna var flickor och 5 var pojkar. 

Vikt och längd 

Deltagarnas vikt och längd mättes i samband med de fysiska testerna. Detta skedde i 

grupper om 4 deltagare i varje grupp. Vid tillfället för denna mätning användes samma 

våg (Soehnle) och måttstock till samtliga deltagare. Medellängden på pojkar var i 

studien 176 cm (Std= ±5,4) och medelvikten 62,7 kg (Std=±11,4). Medellängden för 

flickor var 161,6 cm (Std=±2,3) och medelvikten 62,1 kg (Std=±10,3). I dessa moment 

deltog 7 av totalt 11 flickor och samtliga 5 pojkar. 
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Genomförande och datainsamling 

Fysiska tester 

Testundersökningen bestod av sju fysiska tester. Testerna som valdes var förutbestämda 

av Region Gävleborg. Dessa tester är med i Eurofit Fitness Test Battery (Eurofit, 1993) 

som innebär ett set standardiserade tester som är framtagna för att testa kroppens fysiska 

kapacitet (Topendsports, 2018). Ett Beep-test testade deltagarnas kondition och deras 

funktionella styrka i överkropp och grepp mättes med ett flexed arm hang-test samt 

grepp-test med handdynamometer. Deltagarnas maximala styrka i benmuskulatur 

testades med stående längdhopp. Sit-ups under 30 sekunder mätte deltagarnas 

magstyrka. Balans och rörlighet mättes med ett Storktest och sit-and-reach. Syftet här 

var att använda sig utav etablerade tester för att öka resultatets reliabilitet och validitet 

men även att möjliggöra jämförelser med jämförbar grupp. 

 

Samtliga tester genomfördes på samma dag med eleverna på skolan. Eleverna delades 

upp i grupper om 4 där dessa grupper fick gå runt och göra testerna tillsammans. De två 

författarna samt en personal från Region Gävleborg och ansvarig idrottslärare fungerade 

som testledare för de genomförda fysiska testerna. De sju testerna delades upp så att tre 

personer ansvarade för två tester var, den fjärde personen ansvarade för det test som 

ansågs mest tidskrävande, det vill säga konditionstestet (Beep-testet). Testledarna 

placerades sig i olika rum i skolan där de olika testerna genomfördes och tog emot 

eleverna i grupperna om 4 elever i varje grupp. 

Samtliga elever fick skriva ner sina namn på en lista inför varje test så att testledaren 

kunde anteckna testresultaten intill rätt namn. Inför varje grupps genomförande av 

testerna gavs instruktioner, av testledarna, kring hur dessa skulle utföras samt vad som 

var tillåtet och inte. I de situationer där deltagare inte ville delta i testerna blev de 

uppmuntrade av testledarna att försöka och att göra sitt bästa. Testledarna använde sig 

även av uppmuntrande kommentarer under genomförandet av testerna. Detta kunde ge 

uttryck i form av orden ”bra” och ”lite till”.  

  

Enkät 

Enkätens (se Bilaga 1) utformning och frågor baserades till stor del på en tidigare 

beprövad enkät som tillhandahållits av Region Gävleborg. Vissa av frågorna togs dock 

bort då författarna ansåg att dessa inte svarade på studiens syfte. Exempel på detta var 
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frågor rörande stress och sömn. Andra frågor utvecklades ytterligare av författarna för 

att få ut så mycket information som möjligt som stämde överens med studiens syfte. 

Exempel här var enkätens avslutande tre frågor som delades upp för att deltagarna 

skulle ha möjlighet att skatta sin kondition, styrka och smidighet.  Frågorna som ställdes 

var, i inledningen, demografiska. Dessa frågorna handlade om ålder och kön. 

Resterande frågor betecknas som beteendefrågor vilket innebär att svaret fokuserar på 

deltagarnas beteende i olika hänseenden (Hassmén, 2008). Ett exempel på en sådan 

fråga var: 

  

“Hur ofta brukar du träna så att du blir svettig eller andfådd? (Räkna med skolidrott 

samt föreningsidrott)”. 

  

Enkäten delades ut till eleverna i pappersform vid samma tillfälle, men innan, 

genomförandet av testerna. Syftet med enkäten var att deltagarna skulle skatta sin egen 

fysiska kapacitet inom styrka, rörlighet och kondition. Enkäten innefattade även frågor 

om sömn, daglig fysisk aktivitet, stress och smärta. Vid databearbetningen ansåg 

författarna att frågor som rörde deltagarnas sömn, smärta och stress inte svarade på 

studiens syfte. Dessa svar presenteras därför inte i resultatdelen. 

  

Jämförande studier 

Resultaten som framkommit av de fysiska testerna jämfördes med referensdata 

bestående av testresultat från jämförbara grupper bestående av ungdomar i samma ålder. 

Den jämförbara datan för konditionstestet, handdynamometer, flexed arm hang, sit-ups 

och sit-and-reach kommer från Physical performance and body mass index in Swedish 

children and adolescents (Ekblom, Oddson & Ekblom, 2005). Den jämförbara datan för 

stående länghopp hämtades från boken Tester och Mätmetoder (Bellardini, Henriksson, 

& Tonkonogi, 2009) och refernsdata för storktest hämtades från studien Practical 

measurements for evaluation in physical education (Johnson & Nelson, 1979). 

Anledningen till att jämförbar data för stående längdhopp och storktest inte kommer 

från samma studie som resterande tester är för att Ekblom, Oddson och Ekblom (2005) 

utförde andra tester för dessa fysiska kapaciteter där resultatet inte var jämförbart. De 

använde sig också av ett annat konditionstest, men eftersom att testresultatet går att 

räknas ut i maximal syreupptagningsförmåga (ml/kg/min) ansågs det vara jämförbart. 
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Mätinstrument 

Konditionstest 

Vid mätning av deltagarnas kondition används ett så kallat beep-test. Detta test är ett av 

de vanligaste sätten att mäta kondition. För att genomföra testet krävdes tillgång till en 

plan yta, tejp, måttband, beep-testinspelning, uppspelningsenhet samt något att anteckna 

resultatet på. Banan mättes ut till 20 meter där tejp markerade start, 0 meter, och stopp, 

20 meter. Deltagarna placerade sig sedan vid den tejpade linjen för start. Samtidigt som 

beep-testinspelningen startades började deltagarna springa. Nästa ”beep” från 

ljudinspelningen indikerade att deltagarna skulle ha hunnit springa de 20 meter som 

banan utgjorde och vid signalen vända och springa tillbaka. Dessa signaler kom allt 

tätare inpå varandra ju längre testet pågått. På detta sätt fortsatte testet till dess att 

deltagaren inte hann springa de 20 meter innan signalen ljöd. Deltagaren fick då en 

varning. Vid en andra varning åkte deltagaren ut ur testet medans övriga deltagare 

fortsatte. Deltagare som åkt ut fick ett resultat i form av vilken ”Nivå” denne klarade att 

genomföra testet (Topend Sports, 2018). För att kunna jämföra testresultaten med 

Ekblom, Oddson och Ekbloms (2005) studie räknades testresultaten om till 

syreupptagningsförmåga i ml/kg/min. Beep-testet har en mycket hög korrelation 

(r=0.89) till syreupptagningsförmågan. Detta gör att det är en av de mest valida och 

accepterade testerna att mäta syreupptagningsförmåga med utanför laboratorium. 

(Pilliandris et.al., 2007). 

Flexed arm hang 

I det hängande testet mättes deltagarnas styrka i arm och överkroppsmuskulatur. 

Material som krävdes för detta test inkluderade ett stoppur samt en upphöjd horisontalt 

hängande stång. Testet genomfördes med armarna i flexion med ett, axelbrett, supinerat 

grepp om stången. Testdeltagarna fick själva bestämma om de ville hoppa upp i rätt läge 

eller använda sig av en pall. Hakan hos de deltagande skulle, under hela testet, vara i 

höjd med eller över linjen för stången. Efter testledarens nedräkning intog deltagarna 

positionen. Testet avbröts när deltagaren inte längre orkade hålla hakans position i linje 

med eller över stången. Resultatet antecknades i form av sekunder (Topend Sports, 

2018). Jämförbar grupp tog hänsyn till deltagarnas vikt genom att multiplicera 

deltagarnas testresultat (i sekunder) med deltagarnas vikt (kg) upphöjt i en tredjedel. För 

att möjliggöra jämförelse utfördes samma kalkylation i denna studie. Detta innebar att 

testresultaten för de deltagare som valt att inte väga sig inte räknades med i studiens 
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resultat. Böjd armhäng har dock visats ha osäker reliabilitet. Bland män har det fått 

acceptabla resultat men för kvinnor visades oacceptabla uppskattningar för reliabilitet 

(Hobayan, Patterson, Sherman & Wiersma, 2014).  

Hand-dynamometer 

För att mäta styrka i hand och underarmsmusklerna användes en hand-dynamometer 

(Camry Electronic Handdynamometer). Deltagaren håller dynamometern i handen som 

ska testas med armbågen i 90 graders vinkel och handen upphöjd i huvudnivå. 

Deltagaren trycker sedan ihop handen så hårt som möjligt samtidigt som hen för ner 

handen och armen intill sidan av kroppen. Under denna tid är inga andra kroppsrörelser 

tillåtna. Resultatet på dynamometern noterades i kg (Topend Sports, 2018). Enligt 

Ploegmakers, Hepping, Geertzen, Bulstra & Stevens (2013) är hand-dynamometer ett 

bra test att använda för att mäta greppstyrka då det är enkelt att återupprepa hos 

ungdomar. Hand-dynamometertestet har även bra test-retest reliabilitet (0.996-0.998) 

(Lindstrom-Hazel, Kratt & Bix, 2009; Roberts, Denison, Martin, Patel, Syddall, Cooper, 

& Sayer, 2011). 

Stående längdhopp 

Det stående längdhopp-testet mätte deltagarnas explosiva benstyrka. Material som 

användes var tejp för att markera startlinjen samt ett måttband för mätning av testets 

resultat. Deltagarna stod axelbrett med tårna bakom den markerade startlinjen. För att 

generera så mycket kraft som möjligt uppmanades deltagarna att böja på knäna och 

svinga med armarna. Hoppet samt landningen sker jämfota och resultatet mäts i cm från 

den bakre fotens häl. Alla deltagare hade tre försök var i detta test där det längst 

resultatet antecknades (Topend Sports, 2018). Stående längdhopp har visats vara enkelt 

att återupprepa vilket ger testet en bra test-retest reliabilitet (0.84-0.93) (Tsigilis, Douda 

& Tokmakidis, 2002). 

Sit-ups 

Vid mätningen av styrka i magmuskulaturen användes ett situps-test. Material som 

behövdes till detta var en plan yta, matta, stoppur samt person som kunde hålla 

deltagarens fötter under testet. Testet genomfördes under 30 sekunder där antal 

godkända situps räknades. Deltagaren låg på mattan med böjda knän och fötterna plant 

mot golvet. Händerna placerades över öronen med armbågarna pekande framåt. Efter 

nedräkning började deltagaren testet och test instruktören startat stoppuret. För godkänd 
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situp måste deltagaren resa överkroppen från liggande läge med skuldrorna i mattan till 

vertikalt läge där armbågarna nuddar knäna. Antal hela sit-ups under 30 sekunder 

antecknades (Topend Sports, 2018). Situps enligt Eurofit Test Batterys standard har 

visat osäker test-retest reliabilitet (0.65-0.90) (Tsigilis, Douda & Tokmakidis, 2002). 

Storktest 

Ett storktest användes för att mäta den statiska balansen hos deltagarna. Detta test 

krävde ett stoppur och en plan yta. Deltagaren valde själv vilket ben denne ansåg sig ha 

bäst balans på. Det valda benet är det ben som deltagaren balanserade på under testet. 

Testet utfördes genom att deltagaren stod på ett ben och höll det andra benets fot mot 

insidan av det motsatta benets knä. Testet avslutades när deltagaren tvingades sätta ner 

båda fötterna i marken. Deltagarna hade i detta test tre försök på sig där det längsta 

antecknades i sekunder. (Topend Sports, 2018) 

Sit and reach 

Testet sit and reach mätte deltagarnas rörlighet i baksida lår och ländrygg. Material som 

användes till testet var en sit and reach- låda (Baseline 12-1085 Sit n' Reach Trunk 

Flexibility Box). Deltagaren satte sig på golvet, utan skor, med benen sträckta rakt fram. 

Fötternas undersidor placerades mot kanten av lådan. Testpersonen sträckte sig sedan så 

långt fram som möjligt genom att böja i höft, rygg och armar och placerade händerna så 

långt som möjligt framåt mot sit and reach-lådan. I detta skede skulle benen vara helt 

raka och knäna fick inte böjas. Inga gungande rörelser var heller tillåtna. Deltagaren 

sträckte sig så långt som möjligt och ett resultat kunde avläsas på lådan där personens 

fingertoppar slutade. Deltagaren skulle kunna hålla kvar denna position under de 

sekunder som testet avlästes (Topend Sports, 2018). Sit and reach har bra test-retest 

reliabilitet (r=0.91-0.96) (Tsigilis, Douda & Tokmakidis, 2002). 

  

Databearbetning och analys 

Efter genomförandet av testerna skrevs resultaten in manuellt i Excel för analys. Vidare 

matades även den skattade fysiska kapaciteten in i programmet där de jämfördes med 

varandra. Resultaten av dessa två moment gav en deskriptiv statistik i form av tabeller 

där medelvärde och spridningsmått kunde avläsas. Korrelationen mellan den fysiska 

kapaciteten och den skattade fysiska kapaciteten togs också fram genom en deskriptiv 

statistik. För att kunna få fram presenter bart resultat genererade programmet figurer i 
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form av procent. Därefter jämfördes gruppens fysiska kapacitet med likvärdig grupp ur 

befolkningen. 

 

Deltagarnas självskattning på den fysiska kapaciteten togs fram med hjälp av en enkät. 

Frågorna i enkäten presenteras, i resultatet, med hjälp av cirkeldiagram samt tabell som 

visar median, maximum och minimumvärde för skattningen. 

  

Etiska överväganden 

Inför datainsamlingen vidtogs en rad åtgärder för att säkerställa att testdeltagarnas 

personuppgifter är skyddade. I detta avseende använde vi oss av Humanistisk- 

sammhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) fyra riktlinjer som försäkrar detta. De 

fyra kraven innefattar Informationskravet, vilket syftar till att forskarna ska informera 

deltagarna om studiens syfte. Samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan. Konfidentialitetskravet som innebär att alla 

personuppgifter samt resultat från deltagarna behandlas konfidentiellt och på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa. Samt nyttjandekravet som garanterar att 

insamlade resultat endast används för forskningsändamål. (Hassmén, 2008) Samtliga av 

dessa fyra krav har blivit täckta i ett Informationsbrev (Se Bilaga 2) som skickades till 

deltagarna via mejl inför testtillfället. Detta gjordes för att eleverna i lugn och ro skulle 

kunna läsa igenom brevet och ta ställning till deras medverkan. Informationen i brevet 

gavs också muntligen vid tillfället för testerna. Vid detta tillfälle fick eleverna också 

skriva under den medföljande samtyckesblanketten. 

  

Andra etiska överväganden inkluderade framställandet av den slutliga rapporten. I detta 

avseende lades stor vikt vid att författarna uppträdde noggrant, objektivt och 

sanningsenligt i sitt skrivande. All data som samlades in rapporterades och inga resultat 

eller annan framkommen data sållades bort. När man utsätter individer för fysiska tester 

finns även en, om än liten, risk för skada. Denna risk försökte författarna eliminera 

genom noggranna instruktioner till testerna samt att ingen press lades på deltagarnas val 

att medverka. Personal med vårdutbildning fanns även på plats ifall sådan skada skulle 

uppstå. Alla elever var också försäkrade genom skolan ifall skada skulle uppkomma.  

 



 

13 

 

Resultat 
I denna del presenteras studiens resultat med hjälp av tabeller och figurer som tagits 

fram genom programmet Excel. Resultatet för de sju fysiska testerna kommer 

presenteras samt deltagarnas skattning av den egna fysiska kapaciteten samt 

uppskattning av den egna fysiska aktiviteten. I tabell ses det sammanlagda resultatet för 

hela gruppen i de fysiska testerna. (Tabell 1). Resultatet presenteras med hjälp av 

medelvärde och standardavvikelse.  

 

 

Tabell 1. Värden för gruppen på de sju fysiska testerna.  

Test Anta
l 

Medelvärde (Std) 

Handdynamometer (handstyrka) 16 33,8 ( 7,6) kg 

Sit&Reach (rörlighet i baksida lår och 
ländrygg) 

16 26,6 ( 11,6) cm 

Storktest (statisk balans) 16 6,1 ( 3,5) sekunder 

Situps (magstyrka) 14 19,1 ( 5,4) st 

Flexed arm hang (styrka i överkropp) 10 106,0 ( 83,9) sekunder 

Stående längdhopp (benstyrka) 15 165,1 ( 37,3) cm 

Konditionstest  12 25,3( 5,3) ml/kg/min 
Std= Standardavvikelse  
 
 

För att kunna se och jämföra eventuella skillnader mellan könen i de fysiska testerna 

delades resultaten upp i flickor och pojkar (Tabell 2 och 3). Resultatet redovisas även 

här i medelvärde och standardavvikelse. Intill detta redovisas även siffror ifrån 

jämförbara studier vilket, även här, tydliggör eventuella skillnader och synliggör 

jämförelsen. De jämförbara sifforna kommer ifrån tre olika källor och skiljs åt med 

hjälp av refererande siffor i tabellerna.  

 

För pojkar kan man avläsa lägre testresultat hos omvårdnadseleverna i jämförelse med 

den jämförbara gruppen. De lägre resultaten är i många fall dock marginella. I testet 

”Flexed arm hang” syns däremot en stor skillnad hos eleverna och personerna i den 

jämförbara studien där omvårdnadseleverna har ett lägre testresultat. Testresultaten är 

även lägre för eleverna i studiens konditionstest (se Tabell 2).  

 

 
 

Tabell 2. Värden för pojkar på de sju fysiska testerna, samt jämförbara värden från tre 

olika studier.  
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 Testresultat Jämförbar studie 

Test Antal Medelvärde (Std) Antal Medelvärde (Std) 

Handdynamometer 5 41,0 ( 8,2) kg 288 43,4 ( 7,4) kg1 

Sit & Reach 5 21,8 ( 11,2) cm 291 22,5 ( 8,6) cm1 

Balans 5 5,6 ( 2,3) sekunder - 31 – 40 sekunder2 

Situps 5 18,8 ( 8,6) st 281 23,1 (4,6) st1 

Flexed arm hang 5 168,4 ( 75,4) sekunder 282 510,3 ( 271,7) 
sekunder1 

Stående längdhopp 5 203,0 ( 36,0) cm 154 234,7 ( 21,5) cm3 

Konditionstest  5 28,0 ( 6,3) ml/kg/min 272 41,6( 8,4) 
ml/kg/min1 

Std= Standardavvikelse  
1= Värden från Ekblom, Oddsson & Ekblom (2005) 
2= Värden från Johnson & Nelson (1979) 
3= Värden från Bellardini, Henriksson, & Tonkonogi (2009) 

 

I tabell 3 redovisas flickornas testresultat samt jämförelse med jämförbar grupp. Dessa 

siffror liknar de siffor som framkommit hos pojkar. Majoriteten av resultaten för 

eleverna har lägre siffor än jämförbar grupp även om de är marginella. I även detta fall 

är testen ”Flexed arm hang” och ”Konditionstest” de resultat som skiljer sig mest från 

jämförbar grupp.  

 
 

Tabell 3. Värden för flickor på de sju fysiska testerna, samt jämförbara värden från tre 

studier.  

 Testresultat Jämförbar studie 

Test Antal Medelvärde (Std) Antal Medelvärde (Std) 

Handdynamometer 11 30,6 ( 4,6) kg 299 27,7 ( 5,3) kg1 

Sit&Reach 11 28,8 ( 11,6) cm 295 27,5 ( 9,7) cm1 

Balans 11 6,3 ( 3,9) sekunder - 16-22 sekunder2 

Situps 9 19,3 ( 3,4) st 293 17,8 ( 4,3) st1 

Flexed arm hang 5 43,6 ( 20,1) sekunder 291 140,0 ( 157,2) 
sekunder1 

Stående längdhopp 10 146,2 ( 19,9) cm 151 181,7 ( 19,8) cm3 

Konditionstest  7 23,4 ( 3,9) ml/kg/min 263 38,1 ( 7,7) 
ml/kg/min1 

Std= Standardavvikelse  
1= Värden från Ekblom, Oddsson & Ekblom (2005) 
2= Värden från Johnson & Nelson (1979) 
3= Värden från Bellardini, Henriksson, & Tonkonogi (2009) 

 

Deltagarna i studien skattade sin upplevda dagliga frekvens av fysisk aktivitet genom att 

fylla i en enkät. Resultatet av tre av enkätens frågor presenteras i figur 1, 2 och 3. Dessa 

frågor använde sig av svarsalternativ där deltagarna skattade sig själva genom sifforna 1 
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till 5. I Figur 1 går att avläsa att majoriteten av de 16 deltagarna tar sig till skolan med 

hjälp av buss eller tåg. En liten del av deltagarna promenerar kortare än 2km för att 

komma till skolan. På frågan ”Hur mycket fysisk aktivitet får du dagligen i vardagen?” 

svarade 88% av deltagarna att de var fysiskt aktiva 30 minuter/dag eller mer. Tabell 3 

redovisar resultatet från frågan ”Hur ofta brukar du träna så att du blir svettig eller 

andfådd?”. Här svarade hälften av deltagarna 1–2 gånger/vecka. 37% svarade 3–4 

gånger/vecka och 13% svarade 5 gånger eller mer/vecka.  

 

 
Figur 1. Hur tar du dig till skolan?  

 

 
Figur 2. Hur mycket fysisk aktivitet får du dagligen i vardagen?  
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Figur 3. Hur ofta brukar du träna så att du blir svettig eller andfådd?  
 

 

Enkätens tre avslutande frågor behandlade deltagarnas skattning av den egna fysiska 

kapaciteten i form av kondition, styrka och smidighet. Till dessa frågor användes en 

skala där deltagarna skattade sin egna kapacitet i skalan 1 – 10. Där 1 motsvarade 

”Mycket dålig” och 10 motsvarade ”Bäst”. I tabell 4 presenteras de tre sista frågorna i 

enkäten. Värdena presenteras här hjälp av median, minimum och maximum.  

 

Tabell 4. Medianvärde, min & max för enkätfrågor.   

Fråga Median Minimum Maximum 

Uppskatta din fysiska kapacitet i form av kondition 4 2 8 
Uppskatta din fysiska kapacitet i form av styrka 4,5 1 10 
Uppskatta din fysiska kapacitet i form av smidighet 4,5 3 10 
 

 

Diskussion 
Syftet med studien var att genom fysiska tester mäta omvådnadsstuderandes fysiska 

kapacitet inom kondition, styrka, balans och rörlighet. Författarna ville också undersöka 

hur dessa elever själva skattade sin fysiska kapacitet och sin dagliga fysiska aktivitet, 

det gjordes med hjälp av en enkät. Här i diskussionen jämförs den insamlade datan med 

referensvärden från tre olika studier på elever i samma ålder. Handdynamometer, sit and 

reach, situps, beep-test och flexed armhang jämförs med Ekblom, Oddsson och 

Ekbloms (Physical performance and body mass index in Swedish children and 

adolescents, 2005) testresultat för 16 åriga flickor och pojkar. Stående längdhopp 

jämförs med “Tester och mätmetoder för idrott och hälsa” (Bellardini, Henriksson & 

Tonkonogi, 2009) och storktest jämförs med “Practical measurements for evaluation in 

50%

37%

13%

Hur ofta brukar du träna så att du blir svettig 
eller andfådd? (n=16)

Aldrig

Någon eller några gånger i
månaden

1-2 gånger/vecka

3-4 gånger/vecka

5 gånger eller mer/vecka
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physical education” (Johnson & Nelson, 1979) då dessa test inte utfördes i Ekblom, 

Oddson och Ekbloms (2005) studie. I jämförelserna mellan de fysiska testerna fann 

författarna att deltagarna i den här studien ligger under de jämförbara grupperna i fysisk 

kapacitet och att det var tre testresultat som stack ut mer än de andra, dessa var flexed 

armhang, konditionstestet och balanstestet. Det stämmer överens med deltagarnas 

självskattning av fysisk kapacitet som visar medianvärdet 4 i kondition och 4,5 i styrka 

och smidighet vilket är ganska lågt i en 10-gradig skala. Enkätsvaren visar även att 

deltagarna inte riktigt kommer upp i Världshälsoorganisationens rekommendationer för 

barn och ungdomar men att de utför mer fysisk aktivitet än andra ungdomar i samma 

ålder. Författarna anser att ungdomarna bör bli mer fysiskt aktiva och här kan skolan 

spela en stor roll och ta inspiration i sitt arbete från Bentley (2013) och kombinera 

fysisk aktivitet och inlärning.  

 

Resultatet från deltagarnas egna skattning av fysisk kapacitet visar en stor spridning där 

deltagarna har svarat allt från väldigt lågt till mycket högt på alla de tre kategorierna 

kondition, styrka och smidighet. Deltagarnas mätta testresultat visar inte alls samma 

spridning vilket tyder på en osäkerhet hos deltagarna att skatta sin egentliga fysiska 

kapacitet. Angående deltagarnas frekvens av fysisk aktivitet (det vill säga hur ofta 

deltagarna rör på sig) visar enkätsvaren att 56% av deltagarna utför någon form av 

fysisk aktivitet 30 minuter varje dag, 19% anser sig utföra fysisk aktivitet 30 minuter 

eller mer varje dag och 13% av deltagarna utför fysisk aktivitet mer än 60 minuter varje 

dag. På frågan “Hur ofta brukar du träna så att du blir svettig eller andfådd?” svarade 

50% att det händer 1-2 gånger i veckan, 37% svarade att det händer 3-4 gånger i veckan 

och 13% svarade 5 gånger eller mer i veckan. Den skattade frekvensen av fysisk 

aktivitet hos deltagarna anses enligt författarna vara strax under rekommendationerna 

för barn och ungdomar som är 60 minuter fysisk aktivitet dagligen och fysisk aktivitet 

på hög intensitet tre gånger i veckan (Berg & Ekblom, 2016). Folkhälsomyndighetens 

grundrapport “Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/14” (2014) visar att ca. 15% av 

pojkarna och ca 10% av flickorna ansåg sig nå upp till Ekblom och Bergs (2016) 

rekommendationer. Även Livsmedelsverkets pågående nationella undersökning 

(Riksmaten Sverige) mäter låg frekvens av fysisk aktivitet hos ungdomar (Nyberg, 

2017). Riksmaten Sverige har än så länge undersökt den fysiska aktiviteten på 

gymnasieelever (n=558) i Sverige där endast 32% av pojkarna och 14% av flickorna 

nådde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Utifrån 
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att 32% av deltagarna i den här studien anser sig nå upp till 60 minuter fysisk aktivitet 

varje dag och samtliga deltagare tränar så att de blir svettiga minst en gång i veckan 

(ofta fler gånger) verkar den här gymnasieklassen ändå vara relativt fysiskt aktiva 

jämfört med tidigare studier. Med tanke det stora antalet fördelar som fysisk aktivitet 

har på ungdomar (Nyberg, 2017; Berg & Ekblom, 2016; Eddolls et. al., 2017) och att 

fysiskt aktiva vårdstudenter klarar sig bättre både under utbildningen och senare i 

arbetslivet (Klainin-Yobas, He & Lau, 2015) tycker författarna positivt om att 

deltagarna i den här studien anser sig vara mer fysiskt aktiva än vad tidigare studier 

visat men att få in mer fysisk aktivitet i vardagen är att föredra. 

 

Jämfört med referensvärdena från Ekblom, Oddson och Ekbloms studie (2005) och 

Tester och mätmetoder för idrott och hälsa (2009) visar pojkarna sämre fysisk kapacitet 

i styrketesten handdynamometer, flexed armhang, stående längdhopp och situps. För 

flickorna såg det lite ljusare ut och visar bättre resultat än referensstudierna i 

handdynamometer och situps men sämre resultat i flexed armhang och stående 

längdhopp. Resultaten för flexed armhang visar märkbart stor skillnad för både flickor 

och pojkar jämfört med den här studiens resultat och Ekblom, Oddson och Ekbloms 

(2005) resultat. Resultatet för pojkarna i den här studien var 168,6 (±75s) sekunder mot 

Ekblom, Oddson och Ekbloms (2005) studies pojkar som visade resultatet 510,3 

(±271,7s) sekunder. För flickorna är det en mindre men också märkbar skillnad där de 

fick 43,6 (±20,1s) sekunder i den här studien och 140 (±157,1s) sekunder i Ekblom, 

Oddson och Ekbloms (2005) studie. Då deltagarna bör utföra mer fysisk aktivitet än de 

gör för att komma upp i Världshälsoorganisationens rekommendationer (Berg & 

Ekblom, 2016) anser författarna att det skulle vara förmånligt att lägga in styrketräning 

då fysisk styrka tycks ha signifikanta kopplingar till lägre grad av smärta i rygg, nacke 

och axlar (Moberg et. al., 2017) vilket är en stor anledning till varför många sjukskriver 

sig inom vårdbranschen (Försäkringskassan, 2016; Faris, 2008).  

  

Konditionstestet visar att deltagarna (både pojkar och flickor) i den här studien har 

betydligt lägre syreupptagningsförmåga än referensvärdena från Ekblom, Oddson och 

Ekbloms (2005) studie. Pojkarna i den här studien har en beräknad 

syreupptagningsförmåga på 28 ml/kg/min jämfört med referensvärdena som visar en 

syreupptagningsförmåga på 41,6 ml/kg/min, det är en skillnad på 67%. Inte lika stor 

men ändå betydelsefull skillnad kan ses i flickornas resultat som skiljer sig med nästan 
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64% mellan studierna. Även de här resultaten är oroväckande på samma sätt som 

resultaten för styrka då tidigare forskning visar att även maximal 

syreupptagningsförmåga har signifikanta kopplingar till lägre grad av ryggont och 

smärta i axlar och nacke (Moberg et. al., 2017). En viktig punkt att ta upp är att Ekblom, 

Oddson och Ekblom (2005) utförde ett cykeltest på sina deltagare vilket är ett 

submaximalt test och deltagarna i den här studien fick utföra ett maximalt test. Stora 

skillnaden är att i cykeltestet arbetar deltagaren i det så kallade steady state under sex 

minuter och blir därför aldrig helt utmattad något som ska ske i ett maximalt test såsom 

beep-test. Resultatet som sedan räknas ut till maximal syreupptagningsförmåga blir 

därför inte helt likvärdigt mellan testerna vilket kan ha påverkan på resultatet även om 

enheten blir densamma i slutändan.  

 

Deltagarnas resultat i balanstestet är liksom resultaten i konditionstestet och styrketesten 

märkbart låga i jämförelse med jämförbar grupp. Enligt Johnsons och Nelsons (1979) 

referensdata för ungdomar 16 till 19 år är det genomsnittliga resultatet 31 till 40 

sekunder för pojkar och 16 till 22 sekunder för flickor. Pojkarnas resultat i den här 

studien visar ett medelvärde på 5,6 sekunder (±2,3s) och flickornas resultat blev 6,3 

sekunder (±3,9s). Referensdatan (Johnson & Nelson, 1979) visar att ett dåligt resultat är 

under 20 sekunder för pojkar och under 10 sekunder för flickor, deltagarnas resultat i 

den här studien är därmed väldigt låga. Det här är såklart också oroväckande då balans 

är en färdighet som har visats vara fundamental för utvecklingen av fysiska färdigheter 

hos ungdomar (Chaouachi, Granacher, Makhlouf, Hammami, Behm och Chaouchi, 

2017).  

 

De negativa testresultaten är oroväckande eftersom att deltagarna i den här studien 

kommer att komma ut som vårdpersonal i arbetslivet efter utbildningen med bristande 

fysiska kapaciteter. Baserat på tidigare studier som konstaterar att vårdyrket är en 

fysiskt krävande yrkesbransch (Chappel et. al., 2017; Faris, 2008) tycker författarna att 

deltagarna i den här studien bör bli mer fysisk aktiva än vad de är. Likheter kan dras till 

brandmansyrket som också är en väldigt fysiskt krävande yrkesbransch. Författarna vill 

här poängtera att meningen inte är att vårdpersonalen ska bli elitidrottare av något slag 

eller ens ha samma typ av krav som brandmännen, endast att likheter kan dras och att ett 

intagningsprov på fysisk kapacitet skulle kunna vara fördelaktigt, något liknande det 

som skrivs om i Faris (2008) studie. Författarna spekulerar även i orsaker till 
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deltagarnas låga nivå av fysisk aktivitet. Det skulle kunna vara så att ungdomarna inte är 

lika fysiskt aktiva i dagens samhälle jämfört med förr på grund av exempelvis 

digitaliseringen, något som skulle kunna leda till bristande fysisk kapacitet på grund av 

stillasittande. Det är en poäng som också reflekterar deltagarnas enkätsvar gällande 

frekvens på fysisk aktivitet och något som också tas upp i Ekblom, Oddson och 

Ekbloms (2005) diskussion. Den pågående nationella undersökningen Riksmaten 

Sverige (Nyberg, 2017) undersöker potentiella bakomliggande faktorer till varför barn 

och ungdomar rör på sig så pass lite. Där är det funnet att skärmtid har en negativ 

påverkan på barn och ungdomars fysisk aktivitet vilket stärker författarnas uppfattning 

om att digitaliseringen kan vara en bakomliggande faktor till deltagarnas låga nivåer av 

fysisk aktivitet och kapacitet. Skolan som deltagarna studerar vid jobbar mycket med att 

få eleverna att förstå vilka fördelar en god hälsa har, något som tidigare forskning också 

förespråkar (Faris, 2008; Bentley, 2013; Klainin-Yobas, He & Lau, 2015). Däremot 

visar deras testresultat för låg nivå, något som författarna inte ser som något större 

problem eftersom att deltagarna studerar första året på gymnasiet vilket betyder att de 

har ytterligare två år på sig att förbättra sina resultat innan de kommer ut i arbetslivet. 

Därför anser författarna att skolan bör fortsätta med det hälsoinriktade arbetet för att 

sedan utföra samma tester på eleverna i årskurs 3 för att se om någon förbättring skett.  

Metoddiskussion 
Urvalet till studien baserades på bekvämlighetsurvalet samt i samråd med Region 

Gävleborg då studien verkar som ett komplement till regionens projekt om ett hållbart 

arbetsliv. Resultatet av detta urval blev totalt 16 deltagare varav bortfall förekom i beep-

testet, sit-ups, armhäng och längdhopp. Ett bortfall på 4 deltagare fanns också i 

momentet som mätte deltagarnas vikt och längd. Bortfallen berodde på en ovilja att 

genomföra testerna. Författarna anser att bortfallet i momentet som mätte vikt och längd 

kunde ha minskats genom en mer privat hantering av detta moment då dessa uppgifter 

kan vara känsliga för somliga. När denna data togs fram var deltagarna i grupper om 4 

elever i varje grupp. Alternativet till detta kunde vara att deltagarna fått genomföra detta 

moment själva med endast en utomstående testledare i rummet.  På så sätt hade ett 

bortfall möjligtvis kunnat minskas. 

  

Bortfall i beep-testet berodde till stor del på att deltagarna inte ville bli svettiga, vilket 

de själva uttryckte. Några av deltagarna avbröt även testet när de var sist kvar att utföra 
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testet. Detta kan möjligtvis bero på att deltagarna upplevde testet som en tävling och då 

resterande deltagare avbrutit testet ansågs sig den deltagare som var kvar ha “vunnit”. 

Detta leder till att testvärdet för detta test blev lägre då deltagarna inte presterade sitt 

yttersta. För att undvika detta kunde testledarna ha varit tydligare med att testet skulle 

utföras till dess att deltagarna inte orkade mer rent fysiskt snarare än att det var en 

tävling deltagare emellan. Bortfallet i dessa tester är en metodologisk svaghet i studien 

då deltagarantalet blev lägre än förväntat. Studiens deltagarantal var sammanlagt 16 

personer med bortfall på några av studiens tester. Författarna vill därför påpeka att 

studien och dess resultat inte är generaliserbara på omvårdnadselever utan snarare 

deskriptiv för just denna grupp på 16 personer.  

  

Ett beep-test mätte deltagarnas kondition och omvandlades senare till 

syreupptagningsförmåga i ml/kg/min för att kunna jämföras med den jämförbara 

gruppen. I den jämförbara studien användes istället ett cykeltest för att mäta samma 

kapacitet. Anledningen till att denna studie mätte syreupptagningsförmågan i form av 

beep-test var att detta test möjliggör att flera deltagare medverkar i testet samtidigt 

vilket var fördelaktigt med tanke på den tidsram som var satt för studien. Med det sagt 

kan en viss felmarginal finnas i värdet som mätte konditionen då testerna inte utförts på 

samma vis. Ett alternativt test som hade kunna öka validiteten och reliabiliteten i 

studien är ett så kallat gångtest. Då detta test utförs gående av deltagarna efterliknas 

vårdarbetares arbetsuppgifter på ett bättre sätt än med ett beep-test.  

 

Stora skillnader mellan studiens deltagare och den jämförbara datan kunde ses i testet 

flexed arm hang. Dessa skillnader kan bero på att tillvägagångssätten skiljer sig något i 

de två studierna. I den jämförbara studien (Ekblom, Oddson och Ekblom, 2005) fick 

deltagarna hjälp upp till rätt läge innan tidtagningen startades. I denna studie fick 

deltagarna istället själva välja hur de intog det rätta läget för testet. Författarna tror att 

testresultatet blir lägre då deltagarna själva “hoppade” upp till rätt läge. Detta skulle 

kunna leda till att deltagare som hoppade upp till rätt läge tog ut sig och musklerna mer 

än om de fått hjälp upp. En annan förklaring kan vara en bristande motivation hos 

deltagarna för denna studie. Ett flertal av deltagarna var, redan innan testet utfördes, 

skeptiska till att överhuvud taget testa att genomföra testet i tron att de inte skulle klara 

av det. Denna brist på motivation eller tilltro kan ha lett till att dessa deltagare inte 

ansträngde sig sitt yttersta under testet. En annan rimlig förklaring kan vara att några av 
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deltagarna såg testet som en tävling, där man bara utförde testet tillräckligt länge för att 

“vinna” över övriga deltagare.  

 

Enkäten som användes i studien för att deltagarna själva skulle skatta sin fysiska 

kapacitet var hämtad från Region Gävleborg. Frågor som författarna ansåg inte svarade 

på studiens syfte togs bort och andra frågor utvecklades ytterligare. Frågor som togs 

bort handlade bland annat om sömn och stress. De frågor som utvecklades mer handlade 

om den fysiska kapaciteten och delades upp i frågor som skattade kondition, styrka och 

smidighet var för sig. I efterhand kunde författarna se att vissa av svarsalternativen i 

enkäten var utformade på ett sätt som kunde skapa svårigheter för deltagarna att förstå 

och därför varit svåra att svara på. Ett sådant fall var under frågan “Hur mycket fysisk 

aktivitet får du dagligen i vardagen?” där svarsalternativen var 1. Mindre är 30 min/dag. 

2. 30 min/dag. 3. Mer än 30 min/dag. 4. 60 min/dag. 5. Mer än 60 min/dag. På denna 

fråga borde alternativ 2 samt 4 tagits bort då dessa inte fyller en funktion samt kan verka 

förvirrande för deltagarna. Författarna anser att svarsalternativen som innefattar så 

specifika minuter inte fyller någon funktion då alternativen “Mindre än X min/dag” och 

“Mer än X min/dag” överlappar varandra. Svarsalternativen med exakta minuter 

återfinns alltså i de överlappande alternativen. Detta medverkar till att reliabiliteten och 

validiteten minskar på resultatet på frågorna. Vidare kunde enkätens avslutande tre 

frågor som behandlar skattningen av deltagarnas kondition, styrka och smidighet ha 

tydligare svarsalternativ. Dessa frågor låter deltagaren skatta den egna fysiska 

kapaciteten med hjälp av en skala mellan 1 - 10 på där 1 = Mycket dålig, 2= Dålig, 4= 

Ganska bra, 7=Bättre, 9=Nästan bäst och 10=Bäst. Resterande siffror är blanka. 

Författarna anser att denna skala kan vara svår för deltagarna att relatera till. Hur 

värderar man exempelvis bäst och vad utgår man ifrån? Bäst i världen eller bäst utifrån 

mina egna förutsättningar? Alternativet hade varit att använda svarsalternativen 1. 

Mycket dålig. 5. Medel, och 10. Mycket bra. Vid denna typ av skala hade man kunnat 

lämna resterande siffror tomma och utan värderande ord. Ett annat alternativ hade varit 

att ändra utformningen av frågan till “Uppskatta din fysiska kapacitet i jämförelse med 

övriga befolkningen i din ålder” med en liknande skala med alternativen 1. Mycket 

sämre. 5. Jämbördig, och 10. Mycket bättre. På så sätt hade deltagarna haft en tydligare 

referenspunkt att utgå ifrån. Detta kan ha gjort att resultatet på skattningarna minskade i 

reliabilitet och validitet. Trots brister i enkäten anses metoden ändå lämplig med tanke 

på den tidsram och förutsättningar studien hade. En enkät var fördelaktig då metoden är 
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billig, når ut till alla deltagare inom en kort tid och endast kräver en kort instruktion 

innan genomförandet (Hassmén, 2008). 

Etisk diskussion 

Ungdomar i åldern 16–18 i Sverige får själva avgöra om de vill medverka i studier eller 

ej (Hassmén, 2008). Inför genomförandet av testerna samt i ett Informationsbrev lades 

stor vikt vid frivillighet och rätten att avsluta sin medverkan när som helst under 

testernas gång. Trots detta går det att, rent etiskt, diskutera frivilligheten av de fysiska 

testerna. Testerna genomfördes under skolans idrottsundervisning, vilket kan ha bidragit 

till att deltagarna känt sig pressade att närvara. Moment som på olika sätt mäter 

kroppens kapacitet samt vikt och längd kan för många vara känsligt och detta är något 

man måste ha i beaktning som testledare. I detta avseende pratas det om begreppet 

“Social kroppsängslan” som innebär en olustkänsla av att andra människor ska bedöma 

den egna kroppen (ibid.) 

Framtida forskning 

I framtiden anser författarna att det skulle vara intressant att utveckla kunskapen om en 

utökad fysisk aktivitet i vårdutbildningen och hur detta skulle kunna minska 

sjukskrivningar inom vården. Det hade även varit av intresse att bygga vidare på 

Bentleys (2013) metod att försöka kombinera fysiska tester med lärande inom 

vårdutbildningen. Författarna menar att om det går att få fler studenter medvetna om 

vad en ökad fysisk kapacitet samt en bra inställning till ett hälsosamt liv innebär för 

kroppen och för karriären skulle sjukskrivningar kunna minska. Faris (2008) studie om 

att utföra fysiska tester på nyanställd personal visar också goda resultat, därför skulle 

det vara intressant att forska fram en metod för att kontinuerligt göra fysiska tester dels 

på omvårdnadselever i utbildning men även färdigutbildad vårdpersonal i likhet med 

brandmansyrket (Lindberg & Malm, 2012).  

Slutsats 

Slutsatsen för denna studie är att de deltagande omvårdnadselevernas fysiska kapacitet 

är lägre än den hos jämförbar grupp i samma ålder. Deltagarna för studien skattade den 

egna fysiska kapaciteten väldigt spritt, ett resultat som inte överensstämde med de 

fysiska testerna. Med tanke på att vårdyrket är fysiskt krävande och resultaten i denna 

studie pekar på att den fysiska kapaciteten är lägre hos denna grupp behövs krafttag för 
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att öka denna kapacitet samt minska belastningen inom vårdyrket. Ett förslag skulle 

kunna vara att man testar den fysiska kapaciteten på vårdutbildningen och därigenom 

sätter fokus på den egna hälsan och aktivt arbetar med att förbättra hälsan under 

utbildningen.  
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Bilaga 1. Enkät 
Kön 

   (  ) Pojke 

   (  ) Flicka 

 

Hur tar du dig till skolan?   

1. Buss, tåg 

   2. Promenad kortare än 2 km 

   3. Promenad längre än 2 km 

   4. Cykel kortare än 5 km 

   5. Cykel längre än 5 km 

 

Hur mycket fysisk aktivitet får du dagligen i vardagen? (Bortse fysisk träning så 

som skolidrott eller föreningsidrott) 

1. Mindre än 30 min per dag 

2. 30 min per dag 

3. Mer än 30 min per dag 

4. 60 min per dag 

5. Mer än 60 min per dag 

 

Hur ofta brukar du träna så att du blir svettig eller andfådd? (Räkna med 

skolidrott samt föreningsidrott)   

1. Aldrig 

2. Någon eller några gånger i månaden 

3. 1 – 2 gånger i veckan 

4. 3-4 gånger i veckan 

5. 5 gånger eller mer i veckan 

 

Hur många timmars sömn får du per natt? (Utgå från den senaste månaden) 

1. Mindre än 4 timmar per natt 

2. 4 – 5 timmar per natt 

3. 6-7 timmar per natt 

4. 8-9 timmar per natt 

5. Mer än 9 timmar per natt 

Hur ofta känner du dig stressad i skolan och i vardagen? 

1. I stort sett varje dag 

2. Flera gånger i veckan 

3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden 

5. Sällan eller aldrig 
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Hur ofta har du symtom av huvudvärk, rygg-, nack- eller magbesvär, svårt att 

somna?    

1. I stort sett varje dag 

2. Flera gånger i veckan 

3. En gång i veckan 

4. Någon gång i månaden 

5. Sällan eller aldrig 

 

 

 

 

 

Skatta din fysiska kapacitet 

Kondition 

1. Mycket dålig  

2. Dålig 

3.   

4. Ganska bra 

5.   

6.   

7. Bättre 

8.   

9. Nästan bäst 

10. Bäst 

Styrka 

1. Mycket dålig  

2. Dålig 

3.   

4. Ganska bra 

5.   

6.   

7. Bättre 

8.   

9. Nästan bäst 

10. Bäst 

Smidighet 

1. Mycket dålig  
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2. Dålig 

3.   

4. Ganska bra 

5.   

6.   

7. Bättre 

8.   

9. Nästan bäst 

10. Bäst 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 

 
Akademin för hälsa och arbetsliv 

 

Förfrågan om att delta i en studie som mäter omvårdnadsstuderandes fysiska 

kapacitet i form av kondition, styrka, balans och rörlighet.  

 

Hej! 

Vi är två elever som läser sista terminen på ett Idrottsvetenskapligt program på 

Högskolan i Gävle. Som examensarbete ska vi nu göra en studie som undersöker den 

fysiska kapaciteten hos omvårdnadsstuderande på en gymnasieskola i mellansverige. 

Detta gör vi med hjälp av olika fysiska tester som mäter fysiska kapaciteter. Testerna 

som används är beep-test, hängande test, hand-dynamometer, stående höjdhopp, sit-ups, 

statiskt balanstest och sit-and-reach. Beep-testet går ut på att man springer fram och 

tillbaks mellan konor som är placerade med 20 meters mellanrum, i ökande takt. På så 

vis får man fram ett värde för konditionen. För att mäta styrka i axlar används ett test 

där man hänger så länge som möjligt i en stång. Styrka i hand muskulaturen mäts med 

hjälp av en dynamometer som man pressar ihop med handen. Stående höjdhopp är ett 

test som mäter benens styrka där man, från stillastående, hoppar så högt man kan 

jämfota. För att mäta bålens styrka används sit-ups som genomförs under 30 sekunder. 

Det statiska balanstestet mäter balansen genom att stå på ett ben. Det sista testet är sit-

and-reach där man sitter platt på marken med raka ben sträckta framför sig, sedan lutar 

man sig framåt och sträcker händer och armar så långt fram som möjligt. Detta mäter 

rörligheteten i baksida lår. Testerna beräknas ta ca 1 – 1, 5 timme och ombyte är att 

föredra då man kan bli svettig. Du kan komma att känna obehag i form av utmattning 

och träningsvärk i kroppen under och efter testerna. Vid dessa olika fysiska test finns 

det risk att överbelasta kroppen och skador kan uppstå. Testerna innebär dock inga 

större risk. Om det skulle uppstår skada finns det tillgång till utbildad sjukvårdspersonal 

vid testerna.  

 

Deltagarna för testerna kommer även få svara på en kort enkät där dem skattar sin egen 

fysiska kapacitet. Resultatet som tas fram från testerna samt enkäten kommer i ett 

senare skede jämföras med tester som genomförts med personer i samma ålder för att se 

vilka möjliga likheter eller skillnader som finns.  

 

Resultatet från testerna kommer dokumenteras och föras in i ett analysprogram. 

Testpersonerna kommer under hela processen vara helt anonyma och kommer inte 

nämnas vid namn i någon del av dokumentationen eller den färdiga rapporten. 

Deltagarna har också rätt att få ett gratis utdrag ur registret varje år och rätt att få 

eventuella felaktigheter rättade enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) och 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Resultatet för studien kommer sedan 

att presenteras muntligt inför andra studerande och skriftligt i ett examensarbete. Om 

det finns intresse kommer även deltagarna få ta del av arbetet genom en kopia som 

skickas via mejl.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering. Ansvarig för dina personuppgifter och forskningshuvudman är 
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Högskolan i Gävle. Du är under försöket försäkrad via Staffanskolan gymnasiet, 

Högskolan i Gävle och Kammarkollegiet. 

Ansvariga för studien är Max Liss Svedlund och Petra Björkvall. Ytterst ansvarig för 

projektet är Sven Blomqvist vid Gävle Högskola.  Har Du frågor om studien är du 

välkommen att höra av dig till någon av oss: 

Petra Björkvall     

ofk15pbl@hig.se   

073-8475049 

 

Max Liss Svedlund 

ofk15msu@hig.se 

070-5884528 

 

Sven Blomqvist  

svnblt@hig.se 

070-341 95 01 
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Information om projektet studie som mäter omvårdnadsstuderandes 

fysiska kapacitet i form av kondition, styrka, balans och rörlighet 

 
Det övergripande syftet är att kartlägga olika fysiska förmågor en omvårdnadsstudent 

har. 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om projektet och haft tillfälle att i lugn 

och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller den skriftliga 

informationen och ett exemplar av mitt samtycke intygar att jag har läst informationen 

och väljer att delta i denna studie. 

 

Genom men underskrift bekräftar jag att jag deltar i projektet och att mina 

personuppgifter behandlas som beskrivits 

 

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt samt att jag när som helst och utan att 

ange orsak kan avbryta mitt deltagande. 

 

 

 

______________________________  ___________________________ 

 

Underskrift    Datum 

 

 

Namnförtydligande 

 

 


