
Syfte

Beskriva konditionen, 

greppstyrkan och hälsorelaterade 

livskvaliteten, samt att undersöka 

sambandet mellan dessa faktorer, 

hos gymnasieungdomar.

Slutsats 

Hos studiedeltagarna fanns 

• Ett positivt samband mellan 

kondition och hälsorelaterad 

livskvalitet 

• Inte någon signifikant koppling 

mellan greppstyrka och 

upplevd hälsa. 

• Lägre medelvärden för 

hälsorelaterad livskvalitet 

jämfört med referensvärden.

Kliniska implikationer

I studien var ungdomarnas medelvärden för kondition och greppstyrka 

normala i förhållanden till referensvärden. Bland dem hade 15 

ungdomar konditionsvärden som klassas som låga, och fyra stycken 

hade greppstyrka under referensvärdet och kanske skulle de ha störst 

nytta av hälsopromotiva åtgärder. Tidigare forskning har visat på båda 

faktorernas samband med framtida hälsa och att störst skillnad i hälsa 

ses mellan de med låga till normalgoda nivåer, medan det är mindre 

skillnad mellan de med normalgoda till högre nivåer. 

Medelvärdet för hälsorelaterad livskvalitet var lägre än referensvärdet 

inom flera delskalor. Framtida forskning skulle kunna undersöka detta 

vidare, då det är en predicerande faktor för kronisk smärta. 

Samband mellan kondition respektive 

greppstyrka och hälsorelaterad livskvalitet 

hos gymnasieungdomar

Bakgrund

God kondition respektive 

muskelstyrka har visats ha 

samband med bättre hälsa och 

lägre risk för framtida sjukdom och 

dödlighet. Samband mellan 

kondition respektive styrka och 

samtidig hälsorelaterad livskvalitet 

har ej undersökts hos yngre 

personer. Personer med låg 

hälsorelaterad livskvalitet har visat 

sig ha större risk för att utveckla 

kronisk smärta. Detta är viktig 

kännedom vid arbete med 

hälsopromotion. Studiens resultat 

bör dock användas med 

försiktighet, då de ej är 

generaliserbara och inte 

beskriver kausalitet.

Metod och resultat

Data från ett projekt med 

gymnasieelever där kondition 

(Åstrands cykelergometertest), 

greppstyrka (Jamar dynamometer) 

och hälsorelaterad livskvalitet 

(enkäten SF-36) inhämtats vid ett 

tillfälle. Data från 45 manliga 

elever analyserades och 

korrelation beräknades med 

Pearsons r och Spearmans rho.

Sambanden mellan kondition och 

de olika delskalorna i SF-36 var 

signifikanta i ’Generell Hälsa’ och 

’Vitalitet’. En trend fanns även för 

’Smärta’ men den var svagare och 

ej signifikant.

Inga signifikanta samband fanns 

mellan greppstyrka och upplevd 

hälsorelaterad livskvalitet. 
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