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Träningens betydelse för den självskattade hälsan 
Vikten av arbetsgivarens engagemang  

 
Ulrika Bergqvist 

 
Med bakgrund av träningens betydelse för upprätthållandet av individens 
hälsa har denna studie riktats till att undersöka huruvida träningen bidrar 
till en bättre självskattad hälsa, SRH, eller inte och med hänsyn till träning 
tillhandahållen av arbetsgivaren eller annan träning. Metoden var 
kvantitativ med totalt 74 deltagare mellan 25-65 år, 54 var kvinnor. De 
kom från tre olika företag i Sverige inom två olika yrkesgrupper. 
Datainsamlingen skedde via en egen uppförd enkät som bestod av 11 
frågor och några underfrågor. Deltagarna skattade sin hälsa utifrån en 
femgradig skala och SPSS användes för sammanställning av resultaten. 
Studien påvisade ett samband mellan SRH och om man tränade utan hjälp 
från arbetsgivaren. Det fanns även ett samband mellan SRH och träning 
oavsett om man tränade med eller utan arbetsgivarens hjälp. Resultaten 
diskuterades utifrån att tillgängligheten på träningen har en tendens till 
minskad betydelse med åldern.  
 
Keywords: health, exercise, self-rated health, employer’s impact 

 
 

Inledning 
 

Enligt en undersökning som gjordes om befolkningen av Statens Folkhälsoinstitut (2010) 
framgick det att 65 % av befolkningen tränade. Det var åldersgruppen 16-29 år som tränade 
mest medan de som tränade minst var de mellan 65-84 år. Undersökningen visade även att 
den socioekonomiska bakgrunden har betydelse för om individen tränar eller inte. De som 
hade förvärvsarbeten, en lång utbildning och god ekonomi var den grupp som tränade mest. 
De hade även en mer aktiv fritid än de som var arbetslösa eller arbetstagare med kort 
utbildning. I undersökningen framgick det även att 84 % av deltagarna ville göra en 
beteendeförändring med en ökad träning varav 27 % uppgav att de behövde stöd för att klara 
det. Det finns således fortfarande mycket kvar att göra inom friskvården eftersom flertalet 
var positiva till en förändrad livsstil med en ökning av träning.  

Med träning avses aerob träning (konditionsträning) och anaerob träning (styrketräning) 
som pågår i minst 30 min vid varje träningstillfälle. Detta eftersom blodets fetthalt sjunker 
efter 30 minuters träning (Altchiler & Motta, 1994). Aerob träning avser den träning som 
belastar kroppens syretransporterande organ vilket ökar konditionen såsom löpning, cykling, 
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simning, längdåkning och skridskoåkning. Anaerob träning är den träningsform som belastar 
kroppens muskler och stärker dessa så att de klarar en högre belastning. Det är statisk 
träning av musklerna som styrketräning på gym (P. Hassmén & N. Hassmén, 2005).  

Det görs satsningar både på samhällsnivå och organisationsnivå för att öka kunskaperna 
och möjligheterna till träning för individen. Det har byggts flera träningsanläggningar under 
de senaste decennierna och på samhällsnivå finns den skattefria avdragsgilla friskvårds-
förmånen, FVF, som gäller för alla som förvärvsarbetar med syfte att förbättra folkhälsan 
inom organisationen. Förmånen avser träning av enklare slag som exempelvis motionsdans, 
gymnastik, spinning men även information om stresshantering, kostrådgivning och 
kontorsmassage. Den ekonomiska gränsen är inte fastställd men enligt regeringsrättens dom 
12 juli 2001 (mål nr. 5762-1998) kan det vara ett årskort till en idrottsanläggning, vilket 
inom Stockholmsregionen kan uppgå till omkring 6000 kronor. Dessutom förutsätter 
skattefriheten att alla anställda inkluderas i FVF (Skatteverket, 2001). Arbetsgivaren kan 
alltså inte exkludera någon anställd för då är inte avdraget giltigt. Det finns även ett flertal 
forsknings resultat som gjorts inom organisationer som visar ett positivt samband efter 
införandet av en hälsobringande faktor och bättre hälsa (Merill, Aldana, Garett & Ross, 
2011; Pronk & Kotke, 2009; von Thiele Schwarz & Hasson, 2011).  

 
 

Träning på arbetsplatser  
 
Betydelsen av träning är viktig eftersom de nutida arbetsplatserna ofta präglas av arbeten 
framför datorer vilket har lett till alltmer stillasittande. Individen använder inte lika mycket 
muskelkraft nu som tidigare. Vårt rörelseschema har blivit alltmer statiskt vilket leder till att 
slaggprodukter inte kan gå igenom systemet på samma sätt som när musklerna används 
dynamiskt. Sjukdomar som benskörhet, värk och stelhet i musklerna är en konsekvens av 
alltför mycket statiska rörelser. Musarm är ett exempel på sjukdom som har växt fram i 
samband med datoriseringen. Ett sätt att kompensera för de statiska rörelserna kan göras 
genom träning (P. Hassmén & N. Hassmén, 2005). Många arbetsgivare har insett detta värde 
av träning både för sig själva och för de anställda. En del har byggt egna friskvårds-
anläggningar eller så har de gått in i olika förmånliga avtal med enskilda aktörer på 
marknaden, där de erbjuder de anställda träning till reducerat pris. Detta är helt förenligt 
med det stöd som flera forskningsprojekt visat med positiv korrelation mellan träning och 
hälsa. Ett exempel är en Amerikansk studie som visade att träning lett till olika 
hälsobringande faktorer som stressreducering, minskad dödlighet, stroke, typ II diabetes och 
depression (Pronk & Kotke, 2009). Ett annat exempel är en svensk studie som visar att 
införande av träning på arbetsplatsen lett till stressreducering. I denna studie gjordes även en 
arbetstidsförkortning vilket ledde till ökad produktion (von Thiele Schwarz & Hasson, 
2011).  
 Arbetsplatsen är en bra plattform att arbeta med hälsa även utifrån perspektivet att skapa 
en gruppsammanhållning i en bra företagskultur. Den svenska studien av Fröding, Elander 
och Eriksson (2011) redogjorde för kopplingen mellan ett lågt socialt deltagande och ohälsa. 
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De beskrev sambanden mellan social passivitet, rökning, fysisk inaktivitet och en ökad risk 
för hjärtinfarkt. Kännetecknande för individer som deltar eller inte i ett socialt umgänge är 
gruppbeteenden som ingroups eller outgroups, d.v.s. att hålla sig inom sin egen grupps 
normer eller motsatt att känna motstånd och ovilja mot att delta. Det finns således en hel del 
att vinna för arbetsgivaren om denne lyckas etablera en hälsosam miljö för sina anställda där 
de kan skapa en norm och den fysiska aktiviteten blir som ett naturligt inslag på 
arbetsplatsen. I annat fall kan likväl det motsatta inträffa och arbetsplatsen kan istället bidrar 
till ohälsa och prestationsnivån sjunker bland de anställda. 

Många gånger kan det räcka med relativt små fysiskt aktiva insatser för att nå positiva 
effekter på hälsan. Ett hälsoprogram infördes på en arbetsplats som bl. a. innehöll 
regelbundna fysiska undersökningar, lunchseminarier med utbildning inom hälsa, anaerob 
och aerob träning. Studien visade signifikanta resultat för sänkt BMI genom minskat 
fettintag och ökad fysisk aktivitet. Deltagarna fick även en ökad känsla av lugn, glädje, 
förmåga att hantera stress och en ökad fysisk energi (Merill et al., 2011). 

 
 

 
Träning och hälsa 
 
Det ligger i samhällets, arbetsgivarnas och den enskilda individens intresse att alla kan 
bevara sin hälsa i så hög utsträckning som möjligt. Sjukskrivningskostnader och förtids-
pensioneringar är ett av de största problemen på samhällsnivå (Allvin, 2011). Från 1996-
1999 har långtidssjukskrivningarna dvs. de som pågått i mer än 30 dagar, dubblerats för män 
och mer än dubblerats för kvinnor. Undersökningen ger inget stöd för att långtids-
sjukskrivningarna beror på en åldrande yrkesgrupp. Jämförelse av åldersfördelningen bland 
de långtidssjukskrivna visade att endast 2 % av de totalt 40 % långtidssjukskrivna var 
mellan 60-65 år (Statistiska Centralbyrån, SCB, 2004). Senare rapporter visade att antalet 
sjukskrivningsdagar har minskat. I försäkringskassans socialförsäkringsrapport (2012) 
framgick att mellan 2002-2010 sjönk antalet sjukskrivningsdagar med mer än hälften för de 
som förvärvsarbetar. Försäkringskassans nettosjukskrivningar, dvs. efter de 14 dagar som 
arbetsgivaren bekostar, var år 2002 för kvinnor 22 dagar och för män 11 dagar om året. 
Under 2010 hade sjukskrivningsdagarna sjunkit till 7 dagar för kvinnor och 4 dagar för män 
om året. Ett av skälen till att sjukskrivningen minskat kan bero på att arbetsgivarna satt in 
förebyggande hälsoåtgärder, ett annat kan bero på de ändrade villkoren i sjukförsäkringen 
som skedde 2008 med bl.a. kortare sjukskrivningsperioder (Försäkringskassan, 2012). Trots 
en minskning av sjukfrånvaro har långt ifrån alla yrkesgrupper nått en lägsta nivå för 
sjukfrånvaro. Det kvarstår stora skillnader mellan olika yrkesgrupper och de som sorteras 
under LO har dubbelt så hög sjukfrånvaro som de som tillhör tjänstemännen SACO. En 
möjlig förklaring till detta kan vara att arbetsmiljöorienterade exponeringar, som ökar 
riskerna att bli sjukskriven. Det kan även bero på i hur hög utsträckning de olika 
yrkesgrupperna kan anpassa sitt arbete vid sjukdom och nedsatt arbetsförmåga (SCB, 2004).   
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I Sverige har det skett en ökning av medellivslängden från början av 1900-talet från 50 år 
till närmare 80 år på 2000-talet. Detta beror bl. a. på att vi får i oss bättre näring och rent 
vatten men även på att sjukvård, mediciner och livsuppehållande apparater blivit bättre.  Det 
är viktigt att fortsätta med de presumtiva åtgärderna som kan göras för en ökad hälsa. När 
individen lever längre är det viktigt att främja träning och andra hälsosamma beteenden 
eftersom vår fysik behöver fungera tillfredsställande under fler och fler år. Det har dock 
skett en ökning av att individen framlever de sista åren med allt sämre hälsa, vilken är 
resultat från ett alltför ohälsosamt leverne i unga år. Många har mindre krämpor och kan 
trots detta leva ett innehållsrikt liv medan andra har betydligt svårare åkommor som kan leda 
till en totalförändring av hela livssituationen där de inte alls längre kan leva ett likvärdigt liv 
som tidigare. Det ligger i allas intresse att försöka minska diskrepansen mellan friska och 
vårdberoende år. Detta görs genom preventiva åtgärder och en av de viktigaste faktorerna 
för hälsa är träning (P. Hassmén & N. Hassmén, 2005). Hälsa diskuteras utifrån världshälso-
organisationens (WHO) definition  
 

 ...ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast 
frånvaron av sjukdom eller skröplighet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala 
rättigheter som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, 
ekonomiska eller sociala förhållanden. (WHO, 1946, s. 100) 

 
Detta innebär att en individ kan vara vid fullgod hälsa utifrån en fysiologisk mening (inga 

kroppsliga eller somatisk sjukdomar). Men exempelvis ha en låg lön som leder till 
knapphändiga levnadsförhållanden och individen skattar sin hälsa som dålig vilket innebär 
att individens hälsa inte är maximal. Den totala hälsan nås först när samtliga tre dimensioner 
är optimala.  

Ännu en viktig aspekt på hälsa är individens egen bedömning av sitt totala hälsotillstånd, 
den självskattade hälsan, Self-Rated Health, SRH (Idler & Benyamini, 1997). Den utgår 
ifrån frågan hur uppskattar du din hälsa? Den skala som används går från fem kategorier, 
excellent – poor (Benyamini, Idler, Leventhal & Leventhal, 2001). Detta tillvägagångssätt är 
ett enkelt och direkt sätt som även kan användas globalt för att fånga individens egen 
uppfattning av hälsan (Idler & Benyamini, 1997). Betydelsen av hur en person uppfattar sin 
egen hälsa har visat sig vara en prediktor av dödlighet. Redan på 80-talet visade Mossey och 
Shapiro (1982) med sin longitudinella studie att SRH är en prediktor av dödlighet oberoende 
av objektiv hälsostatus. De respondenter som hade en låg SRH hade en ökad dödlighet 
jämfört med de som hade fetma, låg livstillfredsställelse och låg inkomst. Resultaten visade 
att det var viktigare hur en person såg på sin egen hälsa än vad de medicinska 
hälsoresultaten visade.  

I en svenska longitudinell studie som gjordes i Malmö bland medelålders män och 
kvinnor med syfte att undersöka om en låg självskattad hälsa kunde förutsäga en högre 
dödlighet visade resultaten att dödligheten var högre bland män med låg SRH. Studien 
visade även signifikanta resultat hos motsvarande grupp kvinnor efter att en åldersjustering 
gjorts. När sociala faktorer adderades till den statistiska modellen försvann signifikansen 
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mellan en låg SRH och dödlighet för kvinnorna medan den kvarstod för männen (af Sillén, 
J. Nilsson, Månsson & P. Nilsson, 2005). I en studie från USA undersöktes om ett lågt värde 
på SRH ökade dödligheten hos populationen. Studien var en sammanställning av 27 andra 
studier som utförts under 15 år i olika länder. Den visade att SRH var en oberoende 
prediktor för ökad dödlighet i 23 av de 27 studierna. Detta trots att flera andra kända 
riskfaktorer för ökad dödlighet var inkluderade som socioekonomisk status, 
tobaksanvändning, alkoholkonsumtion, övervikt, sjukdomshistoria och den för tidpunkten 
av undersökningens aktuella hälsostatus. Dödligheten var även högre hos män än hos 
kvinnor (Idler & Benyamini, 1997).  

Manderbacka (1998) tog ytterligare ett steg och undersökte hur respondenterna 
uppfattade hälsa och vad hälsa innefattar för dem. Fokus låg i att förstå hur respondenten 
förstod meningen av frågan, när de bedömde hälsan utifrån en skala från ”exellent” till ”very 
poor”. Undersökningen svarade både på vilken innebörd respondenten ger hälsa gentemot 
intervjuaren under själva intervjun och dels vilken aspekt av hälsa som respondenterna 
presenterade för sina självbedömningar. Studien resulterade i att SRH kunde förstås utifrån 
konkreta, kontextuella och delvis motstridiga uppfattningar om hälsa.  

Manderbacka (1998) beskrev vidare hälsan främst som frånvaro av ohälsa men den 
kopplas även till personlig erfarenhet och livssituation samt även till ett resultat av en 
handling såsom exempelvis träning. Studien visar även att respondenterna grundade sina 
bedömningar på ohälsa som ändras utifrån svårighetsgraden, varaktigheten och 
begränsningar som orsakas av ohälsa.  

I en dansk studie visade resultaten att en god SRH har ett positivt samband med högre 
nivåer av fysisk aktivitet och ökad muskelstyrka (Hansen, Beyer, Flensborg-Madsen, 
Grønbæk & Helge, 2013) 

Med anledning av att större delen av ovan nämnda studier visade signifikans för träning 
och en ökad hälsa. I form av stressreducering, viktminskning, minskning av diabetes typ II, 
minskning av hjärt- och kärlsjukdomar samt även känslan av ett ökat lugn, ökad glädje och 
en ökad fysisk energi (Merill et al., 2011; Pronk & Kotke, 2009; von Thiele Schwarz & 
Hasson, 2011). Sammantaget med de studier som visade att lågt SRH leder till ökad 
dödlighet (af Sillén et al., 2005; Idler & Benyamini, 1997). Även att fysisk aktivitet leder till 
en god SRH (Hansen et al., 2013). Antas individens SRH (självskattade hälsa), kunna 
påverkas av om individen tränar eller inte. De möjligheter, såsom tillgänglighet till 
träningen, kan ha stort inflytande på om individen tränar eller inte. I föreliggande studie är 
fokus på tillgänglighet i form av att arbetsgivaren tillhandahåller träningsmöjligheter. 
Studien riktar sig till anställda inom två olika yrken, det ena med kvinnodominans 
(vårdyrket) och det andra med blandad könsfördelning (grafiska yrket). De olika yrkena 
ställer olika fysiska och psykiska krav och kan antas ha hälsoprofiler enligt SACO (SCB, 
2004). Den ena yrkesgruppen har patientens vårdbehov som fokus och har en liten möjlighet 
att anpassa sina arbetsuppgifter. Den andra yrkesgruppen har framställning av trycksak i 
fokus där det förekommer många statiska arbetsmoment och en liten möjlighet att anpassa 
arbetsuppgifterna.  
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Syfte och frågeställning 

 
Mot bakgrund av ovan var syftet med studien att undersöka om individens självskattade 
hälsa, SRH påverkades av att träna eller inte med hänsyn till träning tillhandahållen av 
arbetsgivaren eller annan träning. I detta sammanhang är möjligheterna till träning 
väsentliga. Studien avgränsas med att den bortser från eventuella könsskillnader.  
 
1. Finns det en skillnad om du tränar med den träning som arbetsgivaren tillhandahåller eller 

om du tränar på egen hand med avseende på SRH? 
2. Ger träning en högre SRH?  
3. Finns en skillnad mellan SRH och sjukfrånvaro mellan vårdyrket och det grafiska yrket? 
4. Finns det en skillnad i träning mellan vårdyrket och grafiker yrket?  
5. Har åldern betydelse för SRH om man tränar eller ej, och om man tränar genom 
 arbetsgivarens tillhandahållna träning eller ej? 

 
 
 

Metod 
 

Arbetet med denna uppsats började med en ansats om att all träning är bra för den enskilde 
individens nivå på SRH oavsett om arbetsgivaren tillhandahåller träning eller inte. För att 
pröva denna teori valdes den kvantitativa forskningsmetoden ut eftersom den är mest 
lämplig i sammanhanget, då studien är mer explorativ och syftar även till viss möjlighet till 
generalisering.  
 
Deltagare 
 
Det var tre olika arbetsplatser som undersöktes inom två olika yrkesområden. En var inom 
vårdsektorn (Vård, privat sektor) och de andra var på två olika grafiska företag där det ena 
var ett statligt företag och det andra var ett privat företag (Graf 1 och Graf 2). Båda 
företagen var tryckerier med arbetsuppgifter från originalframställning till färdig trycksak. 
Enkäten delades ut till totalt 100 anställda inom vårdsektorn, 19 anställda inom Graf 1 och 
25 inom Graf 2. Det var 48 som deltog från Vård, 18 från Graf 1 och 8 från Graf 2. Det 
totala deltagarantalet utgjordes av 74 individer och det generella bortfallet utgjordes av 70 
personer.  

Deltagarna inom vårdsektorn har lägst gymnasial utbildning och en del av yrkesgruppen 
har även eftergymnasial utbildning och alla har kontinuerlig kontakt med patienterna. De 
erbjuds av arbetsgivaren att träna på ett av företagets egna gym eller alternativt att få en 
ersättning på 750 kronor årligen till egen vald träning. Anställda inom Graf 1 får 3000 
kronor årligen i ersättning för egen vald träning. Anställda inom Graf 2 erbjuds träning 3 
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timmar i veckan under betald arbetstid i företagets egna gym. Det var 54 kvinnor och 19 
män som deltog i undersökningen.  
 
Tabell 1 
Fördelningen av deltagarnas ålder, kön och yrkestillhörighet.  

 

 Ålder Kön 

Yrkesgrupp 25-45 46-55 >56 Man Kvinna 

Vård 21 10 17 8 40 
Graf * 6 17 2 12 14 

Not. Det finns ett bortfall bland graf och ålder. 
 
Under uppsatsarbetet fanns det en del svårigheter med att hitta ett lämpligt företag som 

ville ställa upp på datainsamlingen. Det inleddes samarbete med två stora företag inom 
verkstadsindustrin men som av tidsbrist tvingades avböja medverkan. Deltagarna valdes 
därför ut genom ett delvis bekvämlighetsurval inom författarens kontaktnät.  

 
 

 
Material 
 
Enkäten bestod av totalt 11 huvudfrågor samt några delfrågor. De två första frågorna tog 
upp kön och ålder. Den tredje frågan om hemmavarande barn under sju år fanns med för att 
undersöka om detta kan vara en faktor som påverkade möjligheten att träna regelbundet. 
Fråga 4-7 tog upp anställningsform, hur arbetsgivaren tillhandahåller träning och om 
respondenten använder sig av arbetsgivarens tillhandahållna träning eller inte. Det finns 
även några delfrågor angående antal träningstimmar, träningsform och av vilken anledning 
de inte tränar. Missivbrevet fanns med som första sida på enkäten och den innehöll en kort 
information om undersökningen och dess frågeställning. Språkets utformning var enkelt och 
tydligt eftersom inga missförstånd som påverkade reliabiliteten och validiteten i 
undersökningen skulle uppstå.  

Skalan Self-rated health (SRH) skattades utifrån de 5 nivåerna: 1 = utmärkt - 5 = dålig. 
Denna fråga reverserades och SRH nivåerna skapades och översattes till svenska med 
inspiration av Benyamini et al. (2001). Skillnader i SRH i de olika betingelserna (hur 
träningen tillhandahölls) ses i appendix. Inga skillnader fanns. Sjukfrånvaro var en 
kontinuerlig variabel som mättes i antal sjukskrivningsdagar de senaste tre månaderna. Den 
fanns även med som en dikotom variabel för att undersöka omfattningen av sjukskrivningen. 
Träning var indelad i 3 olika grupper, den av arbetsgivarens tillhandahållna träning på betald 
arbetstid, den av arbetsgivarens tillhandahållna träning på fritiden och den träning som 
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utfördes på egen hand. Samtliga variabler för träning var dikotoma och träningssätten 
likställdes. En gemensam träningsvariabel på det totala urvalet bildades som var dikotom. 
Ålder delades in efter frekvenser från 5 åldersgrupper till 3, <25-45 år, 46-55 år, >56 år, 
detta gjordes dels för att garantera deltagarnas konfidentialitet och dels för att öka 
urvalsgrupperna.  

 
 
 
Procedur 
 
För att säkerställa frågornas validitet föregicks datainsamlingen av en pilotstudie. Den 
gjordes på personer som innehade ett förvärvsarbete och som erbjöds friskvårdsförmånen på 
olika sätt via sin arbetsgivare. Deltagarna i pilotstudien blev informerade om de 
forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Respondenterna fick även mailadresser till författaren och handledaren 
dels om de vill ta del av undersökningen i sin helhet och dels om de hade några frågor. 
Pilotstudien visade att det fanns oklarheter i fråga 6 och där det missförstods om man inte 
erhöll träning via sin arbetsgivare på betald arbetstid. Enkäten formulerades därför om och 
fråga 6 ändrades från ”Utnyttjar du arbetsgivarens tillhandahållna träning” till ”Utnyttjar du 
arbetsgivarens tillhandahållna träning på din fritid”. På så sätt kunde missförstånd undvikas 
hos den grupp som tillhandahöll friskvårdsförmånen via sin arbetsgivare men endast kunde 
utnyttja den på sin fritid. Det deltog totalt 6 personer i pilotstudien och dessa resultat ligger 
utanför denna resultatsammanställning.  

Det fanns svårigheter med att hitta ett företag som ville delta i undersökningen. Kontakt 
togs med ett flertal stora företag inom verkstadsindustrin men samtliga tackade nej eftersom 
de var alltför tidspressade 
Deltagarna fick information om undersökningen dels via missivbrevet och dels via ett 
ombud som fanns på varje arbetsplats. Det gick ut en påminnelse om att delta i enkät-
undersökningen efter 3 dagar. Enkäten delades ut på totalt 6 olika arbetsplatser där två av 
dem var grafiska företag och de återstående fyra var inom ett privat företaget inom 
vårdsektorn som fanns på fyra olika platser. På samtliga arbetsplatser lades enkäten ut i 
personalrummet och alla enkäter började med missivbrevet för att säkerställa att alla hade 
tillgång till nödvändig information. Det ställdes upp en låda med ett brevinkast där 
deltagarna ombads lägga sina ifyllda enkäter. Enkäterna fanns på respektive arbetsplats i en 
vecka och därefter samlades de in. Enkäterna matades in i datorn och resultaten framställdes 
med SPSS. För att analysera om det fanns skillnader eller inte om du tränar med 
arbetsgivarens tillhandahållna träning eller inte utfördes ett oberoende t- test. Därefter 
utfördes både en vägs ANOVA och en Chi2 med hänsyn till de olika arbetsplatserna och 
yrkesgrupperna. När inget av dem visade signifikans slogs urvalsgrupperna ihop och de sista 
analyserna behandlades på hela samplet och tvåvägs ANOVA gjordes.  
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 Resultat 
 

I Tabell 2 visas olika sätt att träna för att undersöka samband med SRH och. oberoende t-test 
har använts. Det fanns en signifikant skillnad i den grupp som tränade (M = 3.5, SD = .73) 
eller inte (M = 3.1, SD = .46), t (72) = -2.0, p = .014. De deltagare som tränar har högre 
värden på SRH. Det gjordes även ett t-test på den grupp som tränade på den av arbetsgivar-
ens tillhandahållna träning på betald arbetstid, AT Bettid, (M = 3.5, SD = .61) och den grupp 
som inte tränade (M = 3.4, SD = .74) och detta påvisade ingen signifikans, t (72) = .348, p = 
.828. Den grupp som tränade med hjälp av arbetsgivarens tillhandahållna träning på fritiden, 
AT Fritid, (M = 3.6, SD = .60) och den grupp som inte tränade på arbetsgivarens 
tillhandahållna träning (M = 3.4, SD = .74), gav inte signifikans, t (69) = -1.16, p = .607. Det 
fanns en signifikant skillnad mellan den grupp som tränade på egen hand, F Fritid (M = 3.5, 
SD = .73) och den grupp som inte tränar (M = 3.0, SD = .419, t (31,4) = -3.1, p = .004*. 
Omfattningen av skillnaden i medelvärdet var mer än måttligt (η2 =.12). Med ovanstående 
redovisas frågeställning 1 och 2. (Se vidare Bilaga 1) 
  
Tabell 2 
Medelvärden, standardavvikelser och signifikansnivå på de olika sätten att träna 

SRH 
 M SD 95% Cl Sig. Differens 

 
Tränar  

Ja 3.46 .73 [-.79 -.003] .014 
Nej 3.07 .46  

AT Bettid 
Ja 3.35 .61 [-.35 -.44] .828 
Nej 3.40 .74 

AT Fritid 
Ja 3.55 .60 [-.59 -.15] .607 
Nej 3.33 .74 

F Tränar 
Ja 3.45 .73 [-.76 -.16] .004 
Nej 3.00 .41 

 
Not. AT Bettid = träning på betald arbetstid, AT fritid = träning med hjälp av arbetsgivaren på fritiden, 
 F Tränar = träning på egen hand. 
 
I Tabell 3 rapporteras envägs ANOVA för att analysera om det fanns en skillnad mellan 
SRH och sjukfrånvaro mellan de olika arbetsplatserna. Deltagarna jämfördes utifrån de tre 
olika arbetsplatserna som undersöktes Vård, Graf 1 och Graf 2. Det finns ingen signifikant 
skillnad mellan SRH och de olika yrkesområdena. Det utfördes även en envägs ANOVA 
som en kontrollfråga för att undersöka om det fanns en signifikant skillnad med avseende på 
sjukfrånvaro men den gav inte heller signifikans. Med ovanstående redovisas frågeställning 
3. När ingen signifikans mellan grupperna kunde redovisas slogs urvalet samman. 
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Tabell 3 
Medelvärden och standardavvikelsen på SRH och sjukfrånvaro 
 SRH Sjuk 
 M SD M SD 

Vård 3.41 .74 .79 1.92 
Graf 1 3.33 .59 .17 .51 
 
Graf 2 3.25 .71 .71 1.89 

I Tabell 4 redovisas ett chi2 test för att analysera om det fanns en skillnad mellan yrken och 
träning. Det fanns inget signifikant samband mellan vårdyrket och det grafiska yrket med 
avseende på om man tränade eller inte, χ² (1, n = 74) = .56, p = .46, phi = -.12.  Med 
ovanstående redovisas frågeställning 4.  
 
Tabell 4 
Observerade värden för träning  

Obs. värden 
 Tränar Tränar inte 
Vård 40 (88.3%) 8 (16.7%) 
Graf 19 (73.1%) 7 (26.9%) 

 
Ytterligare ett chi2 test utfördes för att undersöka skillnaden mellan yrken och 

träningssätt. Detta rapporteras endast i text. I vårdyrket var det 8.3 % som utförde 
anaerob träning, 37.5 % som utförde aerob träning och 35.4 % som utförde båda 
träningssätten. I det grafiska yrket var det 15.4 % som utförde anaerob träning, 30.8 % 
som utförde aerob träning och 30.8 % som utförde båda träningssätten. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna χ² (3, n = 74) = 1.26, p = .74, phi = .13. 

En tvåvägs ANOVA utfördes för att undersöka om ålder och träning påverkade 
deltagarnas nivå på SRH skalan, detta rapporteras endast i text. Interaktionseffekten 
mellan ålder och träning var inte statistiskt signifikant, F (2, 67) = .42, p = .654. Det 
fanns en signifikant skillnad om man tränar eller inte, F (1, 67) = 3.97, p = .050. 
Effektstorleken var liten (partial eta squared = .056). Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan de olika åldersgrupperna, F (2, 67) = .032, p = .968. Se även Figur 1. Figur 1  
visar att de som tränar har en högre nivå på SRH än de som inte tränar.  
Med ovanstående redovisas frågeställning 5. 
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Figur1. SRH i olika åldergrupper för de som  
tränar eller inte.  
 

Ytterligare en tvåvägs ANOVA utfördes för att undersöka om ålder och träning via 
arbetsgivaren på betald arbetstid påverkade deltagarnas nivå på SRH skalan, detta 
rapporteras endast i text. Deltagarna indelades i tre olika åldersgrupper. Interaktions-
effekten (se Figur 2) mellan ålder och träning på betald arbetstid var inte statistiskt 
signifikant, F (2, 63) = .36, p = .696. Det fanns ingen signifikans för om arbetsgivaren 
tillät träning på betald arbetstid eller inte, F (1. 63) = .025, p = .875. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna, F (2, 63) =1.01, p = .370. Med 
ovanstående redovisas frågeställning 5.  

 

 
Figur 2. SRH i olika åldersgrupper om man  
tränar på betald arbetstid eller inte.  

 
Figur 2 ovan visar att de som tränar med arbetsgivarens tillhandahållna träning ligger 

högre på SRH skalan i åldersgruppen 25 – 45 år och därefter sjunker den med stigande 
ålder. Detta gäller även för resten av urvalet. Från 46 år och äldre har de som inte tränar med 
arbetsgivarens tillhandahållna träning på betald arbetstid högre värde på SRH skalan. Det 
finns en interaktionseffekt fast den är inte signifikant. Med ovan redovisas frågeställning 5. 
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Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka om individens självskattade hälsa, SRH påverkades av 
att träna eller inte. Finns det en skillnad om du tränar med den träning som arbetsgivaren 
tillhandahåller eller om du tränar på egen hand med avseende på SRH?  

Det finns en skillnad om du tränar eller inte med avseende på SRH. Resultaten visar en 
tendens till signifikans för att träning leder till att respondenterna skattar sin hälsa högre än 
om de inte tränar. Signifikans uppnåddes på det totala urvalet med 59 personer som tränade 
och 15 som inte tränade. Detta överensstämmer med studien som Pronk och Kotke (2009) 
utförde där resultaten gav signifikans för flera olika hälsogivande faktorer som bl. a. 
minskad stress, dödlighet och depression. Vidare menar även P. Hassmén och N. Hassmén 
(2005) att träning är den viktigaste preventiva åtgärden för att uppnå hälsa. 

Det finns även en skillnad om deltagarna tränar med den träning som de själva valt eller 
inte. Om arbetsgivaren vill tillhandahålla en egen träningslokal alternativt har avtal med 
någon speciell friskvårds aktör på marknaden bör det finnas ett så brett utbud som möjligt 
för att deltagarna i så stor utsträckning som möjligt kan välja den träningsform som passar 
dem.  

Det kan inte påvisas något samband mellan varken träning på betald arbetstid eller 
träning via arbetsgivaren på fritiden och SRH men en förklaring är att flertalet av dessa 
deltagare tränar utan hjälp av arbetsgivaren. Detta ska inte tolkas som att träning 
tillhandahållen av arbetsgivaren inte ger individen goda förutsättningar till högt SRH 
eftersom Graf 1, de som tillhandahåller träning på betald arbetstid är den grupp som tränar i 
störst utsträckning. Värt att notera är dock att samtliga grupper tränar i hög utsträckning och 
att detta hade blivit tydligare om urvalet varit större. Då bortfallet är lågt i Graf 1 ger det 
ändå en indikation om att det är viktigt att arbetsgivaren möjliggör träning för att den ska 
utföras. I dagens tidspressade samhälle har tidsfaktorn en avgörande betydelse för att träning 
ska kunna genomföras, av de 34 deltagare som uppgett skäl till varför de inte tränar har 17 
svarat tidsbrist. Här finns det stöd i ett flertal artiklar där resultaten av införandet av 
hälsobringande faktorer inom organisationen lett till en ökad hälsa såsom lägre blodtryck, 
minskad stressnivå och mer fysisk energi (Merill et al., 2011; Pronk & Kotke, 2009; von 
Thiele Schwarz & Hasson, 2011). 

Beträffande sjukfrånvaro och kopplingen till SRH finns det ingen signifikans. Detta kan 
bero på att de som deltagit i denna studie överlag har högt SRH och är väldigt friska och att 
de hade mycket låg sjukfrånvaro. De flesta angav att SRH var mer än god. Med anledning 
av att samplet är relativt litet kan detta inte generaliseras på hela populationen utan 
resultaten gäller i huvudsak berörda arbetsplatser.  

Flertalet av de deltagarna som tränar utför både aerob och anaerob träning. Det finns 
dock inga signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på SRH. Detta visar att 
det inte är träningsformen som är det viktiga utan att det är träningen i sig som är viktig. 
Detta styrker även flertalet artiklar som finns i inledningen (Merill et al., 2011; Pronk & 
Kotke, 2009; von Thiele Schwarz & Hasson, 2011).  
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I Tabell 2 visar resultaten en tendens till signifikant samband mellan träning och SRH 
och i Tabell 4 visar resultaten signifikans för detsamma. Detta innebär att om individen 
motionerar kan denne påverka sin nivå på SRH och att de uppfattar sin hälsa bättre än den 
grupp som inte tränar. Genom fler satsningar både på organisationsnivå och på statlig nivå 
kan man försöka nå de 84 % som vill genomgå en bestående beteendeförändring och öka sin 
träning. När insatsen sker på flera samhällsnivåer är det större sannolikhet att nå de 27 % 
som behövde extra stöd för regelbunden fysisk aktivitet (Statens Folkhälsoinstitut, 2010). 
Beträffande interaktionseffekt mellan ålder och träning finns ingen signifikans vilket innebär 
att individen har ett högre SRH om den tränar oavsett hur gammal den är.  

Resultaten för ålder och träning på betald arbetstid visar inte signifikans. Det finns inget 
stöd för att träning på betald arbetstid skulle påverka deltagarna till ett högre värde på SRH. 
Detta betyder inte att träning på betald arbetstid inte ger ett högre SRH eftersom det är ett 
högt träningsdeltagande i det totala urvalet. Det finns en interaktionseffekt mellan ålder och 
träning på betald arbetstid men den är inte signifikant. Detta kan innebära att betydelsen av 
tillgängligheten på träningssätt minskar med ålder. Vidare forskning får utröna om detta 
gäller. 

 
 

Studiens svagheter 
 
I enkäten uppstod det missförstånd mellan fråga 6 ”Utnyttjar du arbetsgivarens 
tillhandahållna träning på din fritid?” och 7 ” Utnyttjar du annan regelbunden träning på din 
fritid än den som arbetsgivaren tillhandahåller?”  Detta berodde troligen på att frågorna var 
av liknade slag och den enda skillnaden var om träningen avsåg fritiden eller arbetsgivaren. 
Det är ett flertal respondenter som fyllt i den träning som avsett arbetsgivarens 
tillhandahållna träning och när de sedan kommit till fråga 7 så har de strukit över fråga 6 och 
istället skrivit svaret på fråga 7. Detta hade kunnat undvikas genom att bättre särskilja 
formuleringen på frågorna. I detta fall har det dock inte påverkat reliabiliteten eller 
validiteten eftersom respondenterna korrigerat sina egna misstag när de läst fråga 7. I 
enkäterna har enstaka partiella bortfall skett i vissa frågor och en fråga som föll bort p. g. av 
en låg svarsfrekvens var på vilka grunder de som tränade avstod från att träna.  

Under uppsatsarbetet har det varit svårt att hitta ett företag för datainsamlingen som hade 
en lämplig storlek utifrån antalet anställda. Kontakter med två olika företag inleddes men de 
backade ur i ett tidigt skede med anledning av tidsbrist. Det delades ut 144 enkäter på de 
företag som deltog i undersökningen men svarsfrekvensen var låg. Det finns en möjlighet att 
de som deltagit i undersökningen är de som tränar eftersom de har ett intresse för ämnet. Det 
är dock sannolikt att de inom vård har en hög kunskap om hälsa och träningens positiva 
samband med hälsa och därför tillhör en grupp i samhället som tränar i hög utsträckning.  

Studien bygger på självrapporterad hälsa, men detta får anses som trovärdigt enligt 
tidigare forskning (af Sillén et al., 2005). Dessutom tränar urvalet mycket och har låg 
sjukfrånvaro. Detta i sig kan ha påverkat resultaten och minskat betydelsen av 
arbetsgivarens insatser. Studien är replikerbar och det är sannolikt att samma resultat uppnås 
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om undersökningen görs igen med samma mätinstrument och på samma arbetsplatser. 
Studien bör i huvudsak ses gälla för berörda arbetsplatser. Resultaten kan ha betydelse för 
hur organisationerna väljer att gå vidare med friskvårdssatsningar för personalen. Forskning 
att gå vidare med är motivations och attityds aspekter på en arbetsplats och att få 
ekonomiskt bistånd för att träna. 
 
 
Slutsats 
 
De flesta tränar oavsett vilken träningsform och arbetsgivarens hjälp till träning. Det är 
träning som har betydelse för SRH. Det finns en tendens att tillgängligheten på träning 
har en minskad betydelse med stigande ålder.  
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