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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan kondition och 

personlighetsdrag. Sekundära ändamål var att vidare undersöka hur sambandet ser ut vid 

indelning av kön, samt undersöka sambandet mellan självuppskattat rörelsemönster och 

personlighetsdrag. Studiens frågeställningar var följande: 1) Finns det ett samband mellan 

beräknad maximal syreupptagningsförmåga och femfaktormodellens personlighetsdrag hos 

gymnasieelever? 2) Vid ett hypotetiskt samband mellan beräknad VO2max och femfaktormodellens 

personlighetsdrag, hur ser sambandet ut vid indelning av kön? 3) Finns det ett samband mellan 

självuppskattat rörelsemönster och femfaktormodellens personlighetsdrag hos gymnasieelever? 

 

Metod  

Studiepopulationen bestod av totalt 74 gymnasieelever i ett åldersspann mellan 15-18 år, 

varav 39 var män och 35 var kvinnor. Deltagarna fick fylla i en enkät om ålder, kön, längd, 

vikt och rökvanor samt om rörelsevanor. I samband med detta genomgick deltagarna 

personlighetstestet Big Five Inventory, ett test som skattar personlighetsdragen Öppenhet (Ö), 

Samvetsgrannhet (S), Utåtriktning (U), Vänlighet (V) och Neuroticism (N) utifrån 

Femfaktormodellen. VO2max beräknades genom att deltagarna fick springa ett 2,4 km cooper 

test i skolan under deras idrottslektion. All data utvärderades genom att utföra 

sambandsanalyser mellan personlighetsdrag och VO2max samt övriga variabler från enkäten.  

 

Resultat  

På helgrupp visades en tendens till att ju mindre av personlighetsdraget N deltagarna hade 

desto högre var deras beräknade VO2max (r:-0,225, p:0,054). Ett signifikant samband hittades 

mellan S och självskattad vardagsmotion på helgrupp (r:0,31, p:0,009). Kvinnorna uppvisade 

ett signifikant samband mellan Ö och beräknat VO2max (r:-0,339, p:0,047).  

 

Slutsats  

Resultaten tyder på ett samband mellan personlighetsdrag och VO2max samt rörelsemönster 

men att sambandet skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Generella slutsatser är att män och 

kvinnor som skattar lågt i N och kvinnor som skattar lågt i Ö har mer sannolikt ett högre 

beräknat VO2max än de som skattar högt. Hög skattning i S verkar tyda på ökad 

vardagsmotion. Det krävs fler studier med mer precision inom ämnet för att bekräfta eller 

avfärda eventuella samband. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Folkhälsopolitikens nationella mål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa och därigenom minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I juni 

2018 förtydligade riksdagen de målområden som är avgörande för att uppnå en god och 

jämlik hälsa hos befolkningen. En av dessa åtta målområden syftar på att hälso- och 

sjukvården har som uppgift att bli bättre på att möta de skillnader som finns mellan sociala 

grupper (Folkhälsomyndigheten 2018). Medan inkomst, utbildning, sociala nätverk och miljö 

är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid beaktandet av sociala skillnader (WHO 2019), 

förklaras nödvändigtvis inte alla väsentliga hälsoskillnader mellan individer. 

 

Under de senaste årtionden har allt mer forskning introducerats om hur psykologiska särdrag i 

form av personlighetsdrag påverkar en människas hälsa (Wimmelmann et al. 2018). Varje 

personlighetsdrag som en individ besitter har egna fasta mönster som utspelar sig i form utav 

inre beteenden som tankar och känslor, samt yttre beteenden som fysiska handlingar 

(Matthews, Deary & Whiteman 2003, s. 3). Dessa beteenden beskrivs nedan och har 

förmågan att förstärka ens hälsa men också en förmåga att försämra den. Riskbeteenden i 

form av överkonsumtion av alkohol, rökning, oskyddat samlag, våldsamma brott, äta för 

mycket och otillräcklig fysisk aktivitet har samtliga en koppling till personlighetsdrag 

(Castillo 2014). Trots föregående forskning anses personlighet som ett relativt outforskat 

område med kvarliggande metodologiska och konceptuella frågor (Smith 2006, s. 227). 

Denna studie ämnar till att fylla ytterligare kunskapsluckor mellan personlighet och hälsa. 

Utifrån analys av befintlig forskning har få studier undersökt personlighet och dess koppling 

till en hälsofaktor som kondition.  

 

En människas kondition uppmätt i maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) klassificeras 

som en stark prediktor för ökad livslängd och har en stark oberoende korrelation med hälsa 

(Strasser & Burtscher 2018). Konditionen hos den arbetsföra befolkningen i Sverige har 

minskat med 10,8 procent mellan åren 1995 till 2017. Anmärkningsvärt är att de personer som 

hade en hälsofarlig låg kondition år 1995 var 27 procent, men idag ligger siffran på 46 

procent. Denna nedgång beror endast en tredjedel av fallen på samtidig viktuppgång, vilket 

kan indikera att orsaken är minskad fysisk aktivitet av aerob karaktär (Ekblom-bak et al. 

2018, s. 235ff). I takt med att konditionen har minskat har även stillasittandet ökat och 
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mängden fysisk aktivitet sjunkit (Ng & Popkin 2012). Denna utveckling kan vara ett resultat 

av att människans miljö har förändrats. Majoriteten av fysiska uppgifter har ersatts av 

maskiner samtidigt som transport med bil, tåg och flyg har blivit mer vanligt än att promenera 

och cykla (Schäfer Elinder & Faskunger 2006, s. 8f). Det är känt att fysisk aktivitet är starkt 

kopplat till många hälsofaktorer och kan därmed förebygga flertal folkhälsosjukdomar såsom 

övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes, cancer och förtid mortalitet. Det finns ett dos-

respons förhållande gällande fysisk aktivitet, att högre dos genererar fler hälsoeffekter än en 

lägre dos. Trots det ses störst hälsoeffekter för individer som gått från att vara fysiskt inaktiva 

till aktiva (Warburton, Nicol & Bredin 2006, ss. 801-806). Att bryta stillasittandet med 

vardagsmotion har visat sig minska dödlighet inom alla kategorier (Dohrn et al. 2018, s. 

181f). Befintlig forskning tyder på att personlighet är en av många faktorer som påverkar hur 

en människas rörelsemönster ser ut (Wilson & Dishman 2014, s. 240). Resultaten utifrån 

denna forskning har varit inkonsekventa och uttrycker ett behov av ytterligare studier med 

alternativa mätmetoder (Butkovic, Hlupic & Bratko 2016, s. 133), bred studiepopulation, samt 

som tar hänsyn till könsskillnader (Asci et al. 2013, s. 29). Ytterligare information om hur 

psykologiska faktorer påverkar kondition kan eventuellt medföra djupare förståelse kring 

befintliga hälsoskillnader samt hjälpa hälso- och sjukvården med att möta individuella 

skillnader vid behandling samt förebyggande åtgärder (Smith 2006, ss. 230-231). 

  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Femfaktormodellen 

I modern tid utgörs majoriteten av personlighetsforskning av ett perspektiv som kallas 

traitperspektivet (Caspi, Roberts & Shiner 2005). Traitperspektivet grundar sig i att definiera 

en människas personlighet utifrån observation av individens karaktär och unika uppförande 

(ibid). Individens karaktäristiska uppförande definieras som personlighetsdrag och är 

bestående av relativt stabila tankar, känslor och beteenden (McCrae & Costa 2008). I ett 

försök att möjliggöra forskning på personlighet har forskare försökt definiera dessa 

personlighetsdrag. Inledningsvis sammanställdes en omfattande lista på cirka 18000 adjektiv 

som beskrev dessa personlighetsdrag (Allport & Odbert 1936), denna lista reviderades sedan 

ner till 16 övergripande drag (Catell 1945) och till slut till fem distinkta drag som går under 

namnet The Big Five (Mcrae & Costa 1985). The Big Five, eller femfaktormodellen (FFM) 

utgörs av följande fem personlighetsdrag; Openness, Conscientiousness, Extraversion, 
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Agreeableness och Neuroticism. En sammanfattande beskrivelse av femfaktormodellens 

samtliga personlighetsdrag kan se ut på följande sätt: 

 

Openness (öppenhet). En hög skattning på öppenhet tyder ofta på en mångfald av intressen 

och att individen har viss nyfikenhet på världen. Denna typ av människa beskrivs ofta som: 

intelligent, fantasifull, insiktsfull och originell (John et al. 2008). 

 

Conscientiousness (samvetsgrannhet). En hög skattning på samvetsgrannhet innebär stärkt 

kontroll över sina tankar och beteenden (Caspi, Roberts & Shiner 2005). Denna typ av 

människa beskrivs ofta som: organiserad, ansvarstagande, noggrann och effektiv (John et al. 

2008). 

 

Extraversion (utåtriktning). En hög skattning på utåtriktning tyder på att individen har ett 

starkt intresse för sociala aktiviteter och är engagerad i sin omvärld (Caspi, Roberts & Shiner 

2005). Denna typ av människa beskrivs ofta som: energisk, pratsam och utåtriktad (John et al. 

2008).  

 

Agreeableness (vänlighet). En hög skattning på vänlighet innebär att individen har ett starkt 

behov av att bemöta andra människors vilja samt en förmåga att skapa harmoniska relationer 

med andra människor (Caspi, Roberts & Shiner 2005). Denna typ av människa beskrivs ofta 

som: vänlig, sympatisk och varm (John et al. 2008). 

 

Neuroticism (neuroticism). En hög skattning på neuroticism tyder på ökad tendens att uppleva 

världen som farlig och hotfull (Caspi, Roberts & Shiner 2005). Denna typ av människa 

beskrivs ofta som: ångestfylld, nervös, spänd och orolig (John et al. 2008). 

 

Taxonomin förenklar personlighetsforskning och ger forskare möjligheten att utföra studier 

inom personlighetens större domäner, istället för att studera en mångfald av mindre attributer 

(John & Srivastava 1999, s. 2). 

 

1.2.2 Personlighet som hälsofaktor 

Tron om att det finns en länk mellan personlighet och hälsa har funnits sedan grekiska och 

romerska tider, men vetenskaplig forskning har varit bristande (Hampson 2017). Att kropp 



 4 

och sinne skulle kunna ha en stark koppling till varandra är en teori som förklarats som fiktion 

framför fakta och även beskrivits som ‘’folklore’’ i tider. Men allt mer forskning om denna 

koppling har utmanat denna typ av kritik (Smith 2006, s. 227). Samtliga personlighetsdrag ur 

FFM har konsekvent haft koppling till en mängd variation av hälsobeteenden och utfall. 

Öppenhet har visat sig ha en positiv association med kognitiv förmåga och därigenom ofta 

kopplats med och även kallats för intelligens (Wimmelmann et al. 2018). Intelligens tyder på 

kunskap samt en förmåga att resonera och lösa problem, dessa typer av förmågor teoretiseras 

vara nödvändiga vid bibehållandet av en hälsosam livsstil (ibid). Teorin har fått stöd från 

forskning genom att konsekvent visat att det finns en association mellan öppenhet med 

hälsoutfall såsom lägre BMI (ibid) och en stärkt förmåga att hantera stress (Turiano, Spiro & 

Mroczek 2012). Samvetsgrannhet är ett av de drag som har starkast koppling till hälsa. 

Studier visar att människor som skattar högt på samvetsgrannhet tenderar att leva längre än de 

som skattar lågt. Bakomliggande faktorer till att de som skattar högt lever längre diskuteras 

bero på att dessa individer är mer fysiskt aktiva, äter mer hälsosamt, dricker mindre alkohol, 

röker mindre och tar mindre droger (Hill et al. 2011). Utåtriktning har en association med 

högt BMI vilket tyder på att individer som skattar högt inom detta drag löper ökad risk för 

övervikt och fetma (Sutin et al. 2011). Associationen spekuleras bero på skillnader i 

hälsobeteenden hos de som skattar lågt respektive högt, detta innefattar skillnader i både hur 

de äter (Borelli 2013) samt i hur deras rörelsemönster ser ut (Rhodes & Smith 2006). 

Vänlighet är ett drag som har visats sig ha associationer med en variation av riskbeteenden. 

Människor som skattar högt i vänlighet tenderar att vara mindre våldsamma, tar mindre 

droger, röker mindre och är generellt mer tillfredsställda med sin kroppsvikt (Torres 2006, s. 

56). Neuroticism är ett drag som visat stark koppling till psykisk och fysisk hälsa. Människor 

som skattar högt inom neuroticism har ofta försämrad livskvalitet, depression liknande 

symtom, är mer stillasittande och tenderar att ha mer ätstörningar (Widiger & Oltmanns 

2017).  

 

Om forskare skulle komma överens om att personlighet är en relevant hälsofaktor att 

uppmärksamma behövs det fortfarande studier kring praktisk relevans. Costa & Mccrae 

(1992) diskuterar i sin artikel om teoretiska användningsområden samt hur 

personlighetsbedömning kan användas inom hälso- och sjukvården. För det första menar 

författarna att det skulle kunna utöka förståelsen om vem patienten är som person. Ökad 

förståelse inom denna aspekt kan belysa både svagheter och styrkor hos patienten samt ge en 

kontext till hur patienten hamnade i sitt specifika problemområde. För det andra skulle en 
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personlighetsbedömning kunna agera som ett stöd och vara ett hjälpmedel vid diagnoser. En 

del personlighetstester bryter ner FFM och delar upp samtliga drag i mindre nyanser. Varje 

personlighetsdrag inom FFM har egna unika nyanser och kan vara användbara vid 

specificeringen av en diagnos. Ett personlighetsdrag som neuroticism kan exempelvis delas in 

i nyanserna ångest, fientlighet, depression, självmedvetenhet, impulsivitet och sårbarhet. Vid 

en högskattning i självmedvetenhet, en nyans som ackompanjeras av en rädsla att göra bort 

sig, kan hälso- och sjukvården överväga en mer specifik diagnos som social fobi istället för en 

mindre specifik diagnos som depression. Sista diskuterade användningsområde handlar om 

individanpassade behandlingar. Effektiviteten av en given behandling varierar sannolikt 

beroende på hur en människa skattar inom ett visst personlighetsdrag. En patient som skattar 

högt på utåtriktning kommer troligtvis svara bättre på en behandling som kräver mer socialt 

ansvar, än en patient som skattar lågt. Den som skattar lågt kommer förmodligen att svara 

bättre på en behandling som kräver mindre socialt ansvar och där behandlaren tar ett större 

ansvar. Att inkludera personlighetsbedömning vid patientmöten skulle kunna hjälpa hälso- 

och sjukvården med att förutsäga vilken typ av behandling som kommer att vara mest effektiv 

för individen. Samtidigt tar författarna upp diskussionen om att den behandling som passar 

bäst för patienten inte alltid är effektivast och en behandling som utmanar patientens 

personlighet är ibland behövligt (Costa & Mcrae 1992). Utöver beskrivna 

användningsområden har det även diskuterats om huruvida personligheten är föränderlig och 

om en förändring av ett visst personlighetsdrag kan medföra hälsofördelar. En behandling 

som minskar skattningen av neuroticism, ett drag som kopplas till ökat stillasittande, skulle 

teoretiskt kunna leda till mindre stillasittande. Damians (et al. 2018) forskning tyder på att 

personlighetsdrag är stabila genom livet med minimala förändringar genom åren. 

Nyssnämnda kan tolkas som att förändring av personlighet vore en ineffektiv behandling, 

men andra studier uttrycker ett fortsatt intresse för forskning kring denna typ av behandling 

(Sutin et al. 2016). 

 

1.2.3 Existerande forskning  

1.2.3.1 Personlighetsdrag och syreupptagningsförmåga 

Tidigare studier har inte funnit något samband mellan personlighetsdrag och syreupptag vid 

vila samt vid gång i normaltempo. Ett signifikant samband visas däremot mellan 

personlighetsdrag och syreupptag vid gång i maxtempo. De som skattar högt på öppenhet, 

samvetsgrannhet och utåtriktning har ett högre syreupptag vid gång i maxtempo, medan de 
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som skattar högt på neuroticism har ett lägre syreupptag vid gång i maxtempo (Terracciano 

2013). Resultatet stämmer överens med tidigare forskning där öppenhet, samvetsgrannhet och 

utåtriktning har kunnat kopplas till generellt bättre hälsa (Deary, Weiss & Batty 2011; Sutin et 

al. 2011; Terracciano et al. 2008) och där neuroticism kopplas till sämre hälsa (Wilson et al. 

2004). I studien diskuteras bakomliggande faktorer till resultatet. En av dessa faktorer handlar 

om att människor som skattar högt i öppenhet, samvetsgrannhet och utåtriktning har bättre 

förutsättningar för att vara hälsosamma. Sannolikheten att de involverar sig i någon form av 

fysisk aktivitet är högre, risken för övervikt är lägre och hälsoriskbeteenden i form av rökning 

är mindre förekommande. Fortsättningsvis diskuteras även skillnader i motivation hos 

personlighetsdragen. Eventuellt tillkommer en rädsla för att falla, lägre tolerans för smärta 

och en ökad upplevd trötthet för de som skattar högt i neuroticism. Studien begränsas av 

faktumet att det är en tvärsnittsstudie och tillät därmed inga kausala slutsatser. 

Studiepopulationen befann sig i ett åldersspann mellan 31 till 96 år, hade hög socioekonomisk 

status samt var välutbildade och var därmed ingen generaliserbar studiepopulation. Följande 

studie införskaffade data genom att ta del av en annan studies data. Denna typ av 

insamlingsmetod kan ha lett till falska eller inkorrekta resultat vilket hindrar författarna från 

att dra säkra slutsatser. Studiens författare uttrycker ett behov av ytterligare forskning inom 

ämnet med en mer självständig metodik och med en alternativ studiepopulation (Terracciano 

2013). 

 

1.2.3.2 Personlighetsdrag och rörelsemönster 

Sambandet mellan personlighetsdrag och rörelsemönster är ett välutforskat område där 

resultaten från majoriteten av studierna har sammanställts och analyserats i två meta-analyser. 

En analys visade signifikanta samband mellan fysisk aktivitet och personlighetsdragen 

utåtriktning, neuroticism, samvetsgrannhet och öppenhet. Personlighetsdragen utåtriktning, 

samvetsgrannhet och öppenhet hade ett positivt samband med fysisk aktivitet och visade att 

människor som skattat högt inom dragen hade ett mer aktivt rörelsemönster. Neuroticism 

hade ett negativt samband och tyder på att människor som skattar högt inom draget rör på sig 

mindre (Wilson & Dishman 2015). Den andra meta-analysen kom fram till liknande 

slutsatser. Även här visade analysen att utåtriktning, samvetsgrannhet och öppenhet hade ett 

positivt samband med fysisk aktivitet och neuroticism ett negativt samband (Sutin et al. 

2016). Båda meta-analyser drar slutsatsen att det finns ett samband mellan personlighetsdrag 

och rörelsemönster. Människor som skattar högt på utåtriktning, samvetsgrannhet och 

öppenhet har mer sannolikt ett hälsosammare rörelsemönster i jämförelse med de som skattar 
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lågt. En högre skattning på neuroticism tyder på att personen rör på sig för lite och löper 

därmed större risk för de hälsorisker som följer stillasittande (Wilson & Dishman 2015; Sutin 

et al. 2016). 

 

2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan kondition och 

personlighetsdrag. Sekundära ändamål är att vidare undersöka hur sambandet ser ut vid 

indelning av kön, samt undersöka sambandet mellan självuppskattat rörelsemönster och 

personlighetsdrag. 

 

Studiens frågeställningar var följande: 

• Finns det ett samband mellan beräknad maximal syreupptagningsförmåga och 

femfaktormodellens personlighetsdrag hos gymnasieelever?  

• Vid ett hypotetiskt samband mellan beräknad VO2max och femfaktormodellens 

personlighetsdrag, hur ser sambandet ut vid indelning av kön? 

• Finns det ett samband mellan självuppskattat rörelsemönster och femfaktormodellens 

personlighetsdrag hos gymnasieelever? 

 

3. Metod 

3.1 Studiedesign 

För att besvara studiens syfte och uppnå resultat med högre precision valdes en kvantitativ 

studiedesign där en större studiepopulation var möjligt. Studiens syfte ämnade att ta reda på 

korrelation mellan personlighetsdrag och kondition vid en given tidpunkt, därav valdes 

tvärsnittsstudie som metod. 

 

3.2 Deltagare 

 

Målgruppen i föreliggande studie var gymnasieelever i en skola belägen i Danderyds 

kommun. Totalt deltog 74 elever, varav 39 män och 35 kvinnor, i ett åldersspann mellan 15-

18 år. Studien hade ett bortfall på 32 deltagare. Bortfall i studien berodde på skada eller 
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sjukdom vid det fysiologiska testet (n = 2), samt ett inställt fysiologiskt test (n = 30). 

Gymnasieskolan valdes till studien eftersom de direkt visade intresse och kunde erbjuda en 

stor studiepopulation. Skolan hade möjlighet att samplanera studien med sin egna kursplan. 

 

3.3 Datainsamling 

Innan studien fick eleverna skriftlig information om studiens syfte, genomförande och etiska 

aspekter såsom anonymitet och hantering av data. Det fysiologiska testet som genomfördes i 

föreliggande studie ingick som del av elevernas kursplan och var därav obligatoriskt. Att delta 

i studien var frivilligt. Samtliga elever som genomförde det fysiologiska testet genom 

kursplanen, valde även att delta i studien.  

 

3.3.1 Enkät 

Vid testtillfället inledde testledarna med att återigen förklara studiens syfte, genomförande 

och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet i studien.  

Alla deltagare fick fylla i en enkät (se bilaga 2) med frågor om rörelsevanor samt 

personlighetstestet Big five Inventory (BFI). Frågorna om rörelsevanor var Socialstyrelsens 

indikatorfrågor om fysisk aktivitetsnivå (Olsson et al. 2015). Personlighetstestet BFI 

undersökte de fem olika personlighetsdragen inom femfaktorsmodellen. Testet bestod av 44 

påståenden, varav 8-10 påståenden för varje personlighetsdrag. Vid varje påstående fyllde 

deltagarna i en siffra mellan 1-5 beroende på hur väl de stämmer in på nämnt påstående. 

Resultaten från testet visade vilka personlighetsdrag en individ hade mer eller mindre av 

(Zakrisson 2010, s. 3). I enkäten frågades även om ålder, kön, längd, vikt, rökvanor och 

rörelsevanor. Svaren från de frågorna användes i studien för att undersöka ytterligare 

orsakssamband. Genomförande av enkäten, inklusive personlighetstestet tog 5-10 minuter.  

 

3.3.2 Test för att beräkna VO2max 

Studiens andra mätmetod var cooper test. Cooper testet är ett fysiologiskt test som beräknar 

VO2max. Det finns olika versioner av cooper test (Cooper institute 2018-06-08), i denna 

studie användes cooper 2,4 km. När alla testdeltagare fyllt i enkäterna samlades de utomhus 

för genomgång av cooper testet. Testledarna observerade och assisterade idrottsläraren vid 

genomförande av testet. I ett cooper test ska deltagarna springa så fort de kan på en plan 2,4 

km lång sträcka (ibid). Innan testet startades promenerade testledarna, läraren och eleverna 

hela banan som en del av uppvärmningen. Banan i föreliggande studie var utomhus med 



 9 

blandat underlag, men mestadels terräng och asfalt. En kort del av banan hade inslag av gräs. 

Banan var plan, med undantag för en lätt slutning efter cirka femhundra meters löpning. 

Temperaturen vid de genomförda testtillfällena var mellan 2-3 grader (C), utan nederbörd. 

Förutom promenaden av banan fick deltagarna värma upp själva i 10 minuter innan de 

startade. Alla deltagare samlades vid startlinjen och startade samtidigt. Vid målgången 

registrerades deltagarens tid som resultat. Tiden används därefter till att beräkna deltagarens 

VO2max genom formeln; (483 / tid i minuter) + 3,5 (ibid). De deltagare som inte deltog i 

cooper testet på grund av skada eller sjukdom registrerades som bortfall i studien. 

 

3.4 Komplimenterande data 

För att studien skulle få en större studiepopulation och mer data användes även resultat från 

en klass som genomfört cooper test vid tidigare tillfälle. Den komplimenterande datan var 

från 16 elever och var ungefär två veckor gamla. Dessa elever fick även fylla i BFI enkäten.  

 

3.5 Beräkning och gradering 

I BFI enkäten (se bilaga 2) fick deltagarna fylla i en siffra mellan 1-5 vid varje påstående, 

med följande beskrivning; 1 = stämmer absolut inte, 2 = stämmer delvis inte, 3 = stämmer 

varken bra eller dåligt, 4 = stämmer delvis, 5 = stämmer absolut. Vid beräkning av 

personlighetsdragen användes de siffror de uppgett vid varje påstående som poäng. Innan 

sammanställning av poäng omvändes responsskalan för 16 av påståendena (se bilaga 3) som 

påstår motsatsen till personlighetsdraget. Därefter summeras poängen från de 8-10 påståenden 

som utgör respektive personlighetsdrag och deltagarna erhåller en slutpoäng mellan 10-50 i 

öppenhet, 9-45 i samvetsgrannhet, 8-40 i utåtriktning, 9-45 i vänlighet och 8-40 i neuroticism. 

Socialstyrelsens frågor om rörelsevanor inriktade sig mot vardagsmotion och fysisk aktivitet. 

För vardagsmotion fanns 7 svarsalternativ, där minsta aktivitetsnivå graderades som 1 vid 

databearbetningen och högsta aktivitet graderades som 7. Samma graderingsprocess gällde 

vid frågorna om fysisk aktivitet, men med 6 svarsalternativ och graderades således om till 1-6. 

 

3.6 Databearbetning 

All data som samlades in kunde under testperioden kopplas till enskild individ. Detta var för 

att möjliggöra en sammankoppling av resultat från enkäten och konditionstestet. När 

insamlingen av data var klar registrerades den kategoriskt i en excelfil. Vidare ändrades 

deltagarnas identitet till siffror och resultaten blev således anonyma. Datan sammanställdes 
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som; helgrupp, kvinnor och män. Resultaten användes sedan vidare i analysprogrammet 

SPSS, där samband analyseras genom en icke-parametrisk analys. I programmet jämfördes 

personlighetsdrag och konditionsnivå genom Spearman´s rho, där resultat med p:<0,05 anses 

som signifikanta. Medelvärden beräknades genom excel. För att minimera att andra 

orsakssamband stod som grund för resultaten, jämfördes även deltagarnas beräknade VO2max 

med ålder, längd, vikt, BMI, rökning och rörelsemönster. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

3.7.1 Enkäten - Frågor om rörelsevanor 

Enkäten som används i föreliggande studie hade fasta svarsalternativ, vilket visat sig ha en 

högre validitet än enkäter med öppna svarsalternativ (Olsson et al. 2015). Vid en 

validitetstestning av Socialstyrelsens indikatorfrågor med fasta svarsalternativ, anses den vara 

mest valid i jämförelse med andra beprövade enkäter som frågar om fysisk aktivitet. Den 

visade starkast association med mätning av fysisk aktivitet med accelerometer på minst 

måttlig intensitet. Samband kunde även ses på syreupptagningsförmåga. (Olsson 2016, s. 33)   

  

3.7.2 Enkäten - Big five inventory 

I tidigare kapitel beskrivs hur forskningen av personlighetsdrag har utvecklats under många 

decennier och involverat flertal forskare. Två ledande forskare inom ämnet var Mcrae och 

Costa, som skapade personlighetstestet NEO Personality Inventory (NEO-PI) (Mcrae & Costa 

1985). Originalversionen hade 240 påståenden, för att täcka alla personlighetsfasetter, men 

har sedan reviderats ner till 60 påståenden (John & Srivastava 1999, s. 29). NEO-PI har visat 

sig vara valid och reliabel både vid användning vid kliniska studier, men också vid andra 

typer av studier (Costa & Mcrae 1992). Testet lämpar sig bra när testdeltagare är välutbildade 

och vana vid tester, eller om forskningen kräver en djupare utvärdering för vardera 

personlighetsdrag (John & Srivastava 1999, s. 29). Är tiden mer begränsad och 

studiepopulationen inte stämmer in på ovan beskrivning lämpar sig BFI bättre (John, 

Naumann, Soto 2008, s. 136f), och låg därmed som grund till valet av testmetod i detta arbete. 

BFI skapades år 1991 och är en utvecklad version av NEO-PI. I tidigare personlighetstester 

upptäcktes att besvarandet av de påståenden som endast bestod av ett adjektiv, inte var 

konsekvent. I BFI har adjektiven en åtföljande kortare beskrivning för att undvika tvetydighet. 

Förutom det, förtydligades och skalades påståendena ned till 44 stycken. Målet med att korta 

ned testet var att skapa en mer effektiv intervention när det inte fanns något behov att granska 
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de enskilda dragen mer ingående. Eftersom frågorna minskade i antal, kortades även tiden för 

genomförande av testet ned, vilket vidare ledde till ett ökat intresse att besvara samtliga frågor 

i testet. Trots att varje personlighetsdrag endast har 8-10 frågor anses testet få en bra 

övergripande mätning av de fem olika personlighetsdragen. (John & Srivastava 1999, s. 21f) I 

föreliggande studie användes en svensk version som översattes år 2001 vid Uppsala 

universitet. Genom granskning anses testet ha en godtagbar reliabilitet på gruppnivå 

(Zakrisson 2010, s. 12).  

 

3.7.3 Cooper testet 

Cooper 2,4 km (C-2,4) beskrivs tidigare i kapitlet och används som testmetod i föreliggande 

arbete. I testet ska deltagarna springa 2,4 km på kortast möjliga tid. En annan version av 

cooper tester är Cooper-12 min (C-12), där deltagarna istället ska springa längsta möjliga 

sträcka under 12 minuter. C-12 har visat en hög korrelation (r:0,897) med maximalt 

syreupptagningstest på löpband (Kenneth & Cooper 1968). I en studie där tre tester som 

beräknar VO2max (C-12, beep-testet, sub-max cykeltest), jämfördes med VO2max-test på 

löpband med syrgasmask, visade C-12 högst korrelation med VO2max-testet med syrgasmask 

(Grant el al 1995, s. 148ff). C-12 anses som en lämplig metod för att beräkna VO2max på 

gruppnivå (Kenneth & Cooper 1968). C-2,4 togs fram av Dr. Cooper när han insåg att det var 

problematiskt att kontrollera antal varv deltagarna uppnår under C-12 testet när många 

testpersoner testas samtidigt. Genom matematiska beräkningar lyckades Dr. Cooper hitta en 

lösning på problemet. Det visade sig att tiden som krävdes för deltagarna att springa 2,4 km 

var starkt korrelerat med prestationen på ett 12 minuters test. C-2,4 kan därmed användas på 

större grupper eftersom logistiken i testet blir enklare och testresultatet ger ett likvärdigt 

resultat när det gäller att beräkna VO2max (Cooper institute 2018-06-08).   

 

3.8 Etiska aspekter 

För att uppnå en bra forskningsetik finns fyra huvudkrav som bör uppfylla; informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Innan studien fick alla deltagare skriftlig information om studiens syfte, genomförande, 

sekretessmöjligheter, bedömda risker med studien, samt hantering av data. Genom 

informationsbrevet skapades möjlighet att i förväg ställa frågor till testledarna eller att neka 

deltagande av studie. Deltagandet i föreliggande studie var frivilligt. Vid enkätinsamling, var 
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enkäterna identifierbara för att möjliggöra en senare sammankoppling av deltagarnas resultat 

på enkäten med resultatet från cooper testet. Det tydliggjordes för deltagarna orsaken till att 

total anonymitet inte kunde ges vid enkätinlämningen, men att de fortfarande hanterades av 

anonym grad och slutligen skulle redovisas på gruppnivå. För att uppnå högsta möjliga 

sekretess samlades enkäterna in uppochnedvänt och hanterades sedan endast av studiens 

författare. Efter sammankopplingen av deltagarnas resultat kodades deras namn om till siffror. 

 

Testet av personlighetsdragen kan ha inneburit en privat inblick i deltagarnas beteenden. I 

föreliggande studie fanns möjlighet för individen själv att avgöra vad den vill dela med sig av, 

genom att alla frågorna kunde besvaras med neutrala svar (stämmer varken bra eller dåligt). 

För att alla deltagare skulle kunna fylla i samtliga frågor i enkäten, oavsett om de var säkra 

eller osäkra i sin könsidentitet, fanns vid frågan om kön en extra ruta med svarsalternativet; 

annat alternativ/vill ej svara. Slutligen fanns en fråga i enkäten om deltagaren röker eller inte. 

Denna fråga kan eventuellt varit känslig för målgruppen ungdomar, och således lett till svar 

som inte varit helt sanningsenligt från alla deltagare.  

 

4. Resultat 

4.1 Deltagarna 

Fördelningen av kön var 39 män och 35 kvinnor.  

 

4.1.1 Medelvärden, standardavvikelser BMI och VO2max  

 
 

BMI,  
M (SD)  

VO2max (ml/kg/min), 
M (SD) 

Helgrupp (n = 74) 21,4 (2,33) 45,67 (6,94) 

Män (n = 39) 21,76 (1,97) 50,36 (5,26) 

Kvinnor (n = 35) 20,99 (2,63) 40,44 (4,4) 
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4.1.2 Medelvärden, standardavvikelser personlighetsdrag 
 

 
Öppenhet,  
M (SD) 

Samvetsgrannhet, 
M (SD) 

 Utåtriktning,      
M (SD) 

 Vänlighet, 
M (SD) 

 Neuroticism, 
M (SD) 

Helgrupp (n = 74) 33,7 (6,13)  31,57 (5,3) 27,56 (5,15) 33,36 (4,63) 21,77 (6,01) 

Män (n = 39) 33,28 (5,21) 31,1 (4,47) 26,89 (5,4) 32,35 (4,28) 20 (5,56) 

Kvinnor (n = 35) 34,17 (6,98)  32,15 (6,1) 28,32 (4,74) 34,48 (4,75) 23,74 (5,89) 

 

4.1.3 Medelvärden, standardavvikelser självskattade rörelsemönster 
 

 
Vardagsmotion, 
M (SD)  

Fysisk aktivitet, 
M (SD) 

Helgrupp (n = 74) 4,59 (1,46) 4,55 (1,37) 

Män (n = 39) 4,64 (1,59) 4,74 (1,46) 

Kvinnor (n = 35) 4,54 (1,29) 4,34 (1,24) 
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4.2 Samband mellan personlighetsdrag och beräknad VO2max  

 

4.2.1 Helgrupp 

                                           Korrelation VO2max 

 Koefficient (r) Signifikans (p) 

Öppenhet (n = 74) -0,138 0,240 

Samvetsgrannhet (n = 71) -0,016 0,897 

Utåtriktning (n = 73) -0,025 0,836 

Vänlighet (n = 74) -0,103 0,381 

Neuroticism (n = 74) -0,225 0,054 

*Korrelationen är signifikant med p:<0,05 

 

Resultaten visade att det fanns en tendens till att ju mindre av N deltagarna hade desto högre 

var deras beräknade VO2max (r:-0,225, p:0,054). Ingen av de andra personlighetsdragen hade 

en association till deras beräknade VO2max (p:>0,05 på samtliga).  

 

4.2.2 Indelning av kön 

         Korrelation VO2max 

 Män  Kvinnor  

 Koefficient (r) Signifikans (p) Koefficient (r) Signifikans (p) 

Öppenhet 0,038 (n = 39) 0,820 -0,339 (n = 35) 0,047* 

Samvetsgrannhet 0,262 (n = 39) 0,107 -0,030 (n = 32) 0,871 

Utåtriktning 0,140 (n = 39) 0,395 -0,003 (n = 34) 0,988 

Vänlighet 0,283 (n = 39) 0,081 -0,129 (n = 35) 0,462 

Neuroticism  0,002 (n = 39) 0,992 -0,004 (n = 35) 0,980 

*Korrelationen är signifikant med p:<0,05 
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Vid indelning av kön fanns inga samband (p:>0,05) varken för män eller kvinnor mellan 

personlighetsdraget neuroticism och beräknad VO2max. Signifikant samband (r:-0,339, 

p:0,047) visade att kvinnor som skattat lågt på öppenhet hade ett högre beräknat VO2max. 

Män som skattat högt på vänlighet tenderade att ha en högre beräknad VO2max (r: 0,28, 

p:0,081).  

 

4.3 Samband mellan personlighetsdrag och självskattade 

rörelsemönster 

 

4.3.1 Hel grupp 

 

 Vardagsmotion  Fysisk aktivitet  

 Koefficient (r) Signifikans (p) Koefficient (r) Signifikans (p) 

Öppenhet  -0,058 (n = 74) 0,621 -0,002 (n = 74) 0,985 

Samvetsgrannhet  0,310 (n = 71) 0,009** -0,030 (n = 71) 0,803 

Utåtriktning 0,102 (n = 73) 0,390 0,124 (n = 73) 0,294 

Vänlighet 0,184 (n = 74) 0,116 -0,34 (n = 74) 0,771 

Neuroticism  -0,051 (n = 74) 0,668 -0,007 (n = 74) 0,953 

VO2max  0,222 (n = 74) 0,057 0,470 (n = 74) 0,000** 

*Korrelationen är signifikant med p:<0,05 
**Korrelationen är signifikant med p:<0,01 

 

Signifikant samband (r:0,31, p:0,009) visade att de som skattat högt på samvetsgrannhet även 

hade skattat en högre grad av vardagsmotion i enkäten. Inga signifikanta samband sågs mellan 

personlighetsdragen och självskattad fysisk aktivitet (>0,05 på samtliga). 
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4.3.2 Indelning av kön 

Vid indelning av kön visades fortfarande ett samband (0,41,p:0,009) för män som skattat högt 

på samvetsgrannhet och hög skattning av vardagsmotion i enkäten. För kvinnor fanns inga 

signifikanta samband (p:>0,05) mellan personlighetsdrag och självuppskattat rörelsemönster. 

 

4.4 Samband mellan beräknad VO2max och självskattade 

rörelsemönster 

Ett signifikant samband visades mellan beräknad VO2max och hög skattning av fysisk 

aktivitet (r:0,47, p:<0,001) i enkäten. Även de som skattat en hög grad av vardagsmotion i 

enkäten uppvisade en högre beräknad VO2max (r:0,22, p:0,057). Inget samband fanns mellan 

självskattad fysisk aktivitet och vardagsmotion (p:>0,05). 

 

4.5 Samband mellan beräknad VO2max och övriga 

förklaringsfaktorer 

Signifikant samband påvisades mellan beräknad VO2max och deltagarnas längd (r:0,57, 

p:<0,001) och vikt (r:0,4, p:0,001). Längd och vikt hade vidare en signifikant korrelation med 

varandra (r:0,68, p:<0,001). Inget samband visade sig mellan VO2max och rökning, BMI, 

vardagsmotion eller ålder (p:>0,05 på samtliga). Inga samband fanns heller mellan de olika 

personlighetsdragen och deras BMI (p:>0,05 på samtliga).  

 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan kondition och 

personlighetsdrag. Sekundära ändamål var att vidare undersöka hur sambandet ser ut vid 

indelning av kön, samt undersöka sambandet mellan självuppskattat rörelsemönster och 

personlighetsdrag. 
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5.1  Resultatdiskussion 

 

5.1.1 Finns det ett samband mellan beräknad maximal 

syreupptagningsförmåga och femfaktormodellens personlighetsdrag 

hos gymnasieelever?  

Resultaten visade att det fanns en tendens till att ju mindre av draget neuroticism en individ 

hade desto högre beräknad VO2max uppvisade de. Signifikansnivån för statistiskt säkerställda 

resultat ansågs i föreliggande studie vara resultat med ett p-värde under 0,05. Resultatet för 

personlighetsdraget neuroticism kopplat till beräknat VO2max visade en signifikansnivå där 

p-värdet var 0,054 och kan därmed inte räknas som statistiskt signifikanta genom denna 

studies gränsvärden. En större studiepopulation hade eventuellt kunnat påverka 

signifikansnivån. Resultatet faller i linje med en studie som undersökt en större 

studiepopulation (n = 642). I denna studie visas ett signifikant samband mellan låg skattning 

av neuroticism och högre syreupptagningsförmåga (Terracciano et al. 2013). Detta stämmer 

även överens med forskning som visat att individer som skattar högt av neuroticism tenderar 

att uppleva fler hinder kring fysisk aktivitet (Courneya & Hellsten 1998). Av den orsaken kan 

det vara av vikt för bibehållandet av jämlik hälsa att individer som skattar högt inom 

neuroticism erbjuds extra stöd vid hälsopromotion. Värt att nämna är att följande studie fann 

ingen tendens mellan hög skattning på neuroticism och lägre fysisk aktivitet.  

 

5.1.2 Vid ett hypotetiskt samband mellan beräknad VO2max och 

femfaktormodellens personlighetsdrag, hur ser sambandet ut vid 

indelning av kön? 

Vid indelning av kön fanns inga samband mellan beräknad VO2max och neuroticism, större 

studiepopulation för vardera kön behövs för att säkerställa samband. Signifikant samband 

visade att de kvinnor som skattat lågt på öppenhet även hade ett högre beräknat VO2max. 

Tidigare forskning har tenderat till motsatsen när det gäller personlighetsdraget öppenhet och 

dess koppling till olika hälsofaktorer (Wilson & Dishman 2015; Wimmelmann et al. 2018). 

Sambandet som påvisades i föreliggande studie kan spekuleras bero på olika orsaker. 

Forskning visar att individer som skattar högt på öppenhet tenderar att ha en mångfald av 

intressen (John et al. 2008), följande kan eventuellt medföra ett intresse för alternativa 

aktiviteter. Risken att ett träningspass bortprioriteras på grund av intresset för en annan 

aktivitet uppstår möjligen oftare. En annan orsak som kan ha förorsakat resultaten kan vara att 
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kvinnorna som skattat lågt på öppenhet kanske ägnar sig mer specifikt åt en given 

konditionsinriktad träningsform som löpning eller cykling, till skillnad från de som skattar 

högt som kanske tränar mer varierat och ospecifikt. Studieresultaten visade inga samband 

mellan kvinnornas personlighetsdrag och deras skattning av rörelsevanor. Av den orsak vore 

det av värde att även undersöka vilken typ av aktivitet som utförts och inte enbart dosen av 

fysisk aktivitet. För att säkerställa att resultaten visar på ett faktiskt samband eller om det 

beror på ett typ I fel krävs vidare granskning vilka motionsformer kvinnorna ägnar sig åt och 

mer noggranna VO2max mätningar. 

 

5.1.3 Finns det ett samband mellan självuppskattat rörelsemönster och 

femfaktormodellens personlighetsdrag hos gymnasieelever? 

Ett signifikant samband mellan hög skattning av personlighetsdraget samvetsgrannhet, och 

hög skattningsgrad av vardagsmotion visades. Detta bekräftar vad tidigare forskning redovisat 

om personlighetsdraget och relationen till fysisk aktivitet. Individer med hög grad av 

personlighetsdraget samvetsgrannhet ägnar sig mer frekvent till fysisk aktivitet, men de är 

även mindre stillasittande (Sutin et al. 2016). forskning visar att dessa individer har mer 

hälsosamma relationer till rökning, droger och alkoholkonsumtion och att de tenderade att 

leva längre än de som skattat lågt på samvetsgrannhet (Hill et al. 2011). I föreliggande arbete 

visades däremot inget samband för personlighetsdraget och beräknad VO2max eller 

självskattad fysisk aktivitet. Trots det, kan studieresultaten sammantaget med tidigare 

forskning indikera att individer med personlighetsdraget samvetsgrannhet eventuellt är mer 

måna om att leva en hälsosam livsstil. 

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Standardisering och motivationsförmåga 

I denna studie användes cooper versionen C-2,4 för beräkning av konditionsnivå. Genom 

författarnas granskning av forskningsläget hittades fler studier som stärker korrelationen 

mellan C-12 test (Kenneth & Cooper 1968; Grant et al. 1995, s. 148ff) och VO2max, och hade 

således varit ett bättre metodval. För att logistiskt och praktiskt kunna utföra ett C-12 test 

krävs en 400-metersbana (Cooper institute 2018-06-08), vilket inte fanns tillgång till i denna 

studie och avgjorde därav metodvalet. Standardförhållanderna för ett cooper test är en bana 

med plant underlag och samma förhållanden genom hela banan. En sådan bana hade varit av 

fördel även i föreliggande studie. En stor prioritering genom denna studie var att uppnå en 
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stor studiepopulation, vilket studieförfattarna insåg kunde bli en stor utmaning med en metod 

som var fysiskt krävande för deltagarna. För att få många deltagare att ställa upp i testet valde 

testledarna att samplanera studien tillsammans med idrottslärarens kursplan. Cooper testet 

fick därmed anpassas efter de förutsättningar som fanns på plats. Konditionstestet utfördes i 

denna studie i en utomhusmiljö, med skiftande underlag. Testerna utfördes i November och 

under samtliga tester var temperaturen ute 2-3 grader (C). Trots den låga temperaturen 

upplevde testledarna att underlaget i banan var halkfritt och möjligheten att springa fort var 

inte begränsad. Däremot kan vädret ha bidragit till en lägre motivationsförmåga för 

deltagarna. Temperaturen kan dessutom påverkat pulsen under testet och således gett en 

felmarginal vid beräkning av VO2max (Lafrenz et al. 2008, s. 1068ff; MiHyun & Hyo-Bum 

2016, s.218ff). Deltagarna i föreliggande studie hade samma förutsättningar för väder och 

underlag och bör därför kunna jämföras med varandra, däremot kan inte dessa resultat 

appliceras och jämföras med en annan studiepopulation som genomfört ett standardiserat 

cooper test.  

 

En annan aspekt som kan ha påverkat deltagarnas resultat på VO2max är något som även 

diskuteras i Terraccianos (et al. 2013) studie, nämligen deltagarnas motivationsförmåga och 

vilja att prestera maximalt under testet. Detta dilemma hade studieförfattarna i åtanke innan 

studien påbörjade, men de såg ingen etisk lösning på problemet. En hypotes är dock att 

deltagarna som fick en bättre tid på cooper testet även hade en bättre konditionsförmåga och 

de som inte presterade maximalt gjorde det till följd av en sämre kondition. En spekulation är 

att personlighetsdragen neuroticism och vänlighet kan ha påverkat motivationsförmåga och 

viljan att prestera. Hög skattning av neuroticism medför en sänkt vilja till att delta i fysisk 

aktivitet (Rhodes, Courneya & Jones 2003) och leder därigenom sannolikt till nedsänkt 

motivation, samt till ett lägre beräknat VO2max. Detta stärks av föreliggande studies resultat 

som fann ett nära signifikant samband mellan låg grad av neuroticism och högre beräknad 

VO2max. Hög skattning av vänlighet innebär att en individ har ett starkt behov att uppfylla 

andra människors vilja (Caspi, Roberts & Shiner 2005), vilket kan ha gett en starkare 

motivation att prestera vid konditionstestet. Även detta stärks av denna studies resultat där 

männen som skattat högt på vänlighet även beräknade ett högre VO2max i testet.  
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5.2.2 Social önskvärdhet 

Svaren från enkäten baseras på deltagarnas subjektiva skattning av både rörelsemönster och 

personlighetsdrag, och kan därmed gett fel bild av verkligheten. En del av frågorna i enkäten 

hade svarsalternativ som kan ha påverkats av deltagarnas bristande självinsikt och sociala 

önskvärdhet. Till exempel i BFI-enkäten kan deltagarna skattat högre på positiva egenskaper 

som; omtänksam, glad och hjälpsam, och vid mer negativa egenskaper som; ohövlig och blyg 

kan deltagarna skattat lägre. Framförallt tror studieförfattarna att de som hade mer av 

personlighetsdraget vänlighet, har svarat mer socialt önskvärt än de som hade låg grad av 

egenskapen. Tidigare studier som granskat sambandet mellan social önskvärdhet och 

personlighetsdragen stödjer den hypotesen. I Zakrissons studie (2010) som granskar enkäten 

BFI, undersöktes även en del av studiepopulationen (n=62) och deras koppling till social 

önskvärdhet. Social önskvärdhet testas genom ett test som tagits fram av Karolinska 

Personality Inventory och ämnar till att undersöka deltagarnas självinsikt och vilja att vara 

socialt önskvärd (Schalling et al. 1987 se Zakrisson 2010, s. 6). Ett signifikant positivt 

samband (r:0,5) finns mellan personlighetsdraget vänlighet och social önskvärdhet. Dessutom 

visar neuroticism ett negativt samband till social önskvärdhet (Zakrisson 2010, s. 6).  

  

5.2.3 Bortfall 

Bortfall i studien berodde på; skada eller sjukdom vid det fysiologiska testet, ofullständigt 

ifyllda enkäter för personlighet, samt ett inställt fysiologiskt test. Bortfallet i studien var 32 

personer, varav 30 personer som skulle sprungit det inställda testet. Testet ställdes in på grund 

av väderförhållande som eventuellt skulle innebära en påverkan av testets interna 

standardisering. Bortfallet var inte självvalt av deltagarna och bör således haft en relativt liten 

påverkan på resultatet, och endast påverkat studiepopulationens storlek. 

 

5.2.4 Urval och extern validitet 

Populationen var elever på en gymnasieskola belägen i Danderyds kommun. Danderyds 

kommun är en välbärgad kommun med högsta medianinkomsten i landet (SCB 2018-10-01). 

Skolans placering kan tyda på att många av de elever som går på skolan bor i en familj med 

god socioekonomisk status. Socioekonomi och dess koppling till hälsa har rapporterats i 

flertal studier. Prevalensen för övervikt, fetma och förtid död anses alla ha en stark koppling 

till låg socioekonomisk status (Lantz, House & Lepkowski 1998, s. 1704ff). Av vad 

studieförfattarna subjektivt kunde bedöma hade majoriteten av deltagarna ett svenskt 
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ursprung. I en undersökning av SCB visas tydliga skillnader på andelen som är aktiva i en 

idrotts eller friluftsförening beroende på etnisk bakgrund. Av de som har en utländsk 

bakgrund är det 6,4 % som är aktiva i en förening, jämfört med 13,4% med svensk bakgrund 

(SCB 2015). Ursprung och socioekonomisk status kan haft en inverkan på deltagarnas 

konditionsnivå och kan därmed gett resultat som inte är generaliserbara för hela samhället. 

Intresse i fortsatta studier skulle således vara att inkludera ett mer utsatt socioekonomiskt 

område. 

 

Studiedeltagarna hade ett medel-BMI som låg inom gränsvärdet för normalt (1177 vårdguiden 

2018-04-19). I relation till statistik som genomförts av SCB ligger medel-BMI på 22,8 för 

svenska ungdomar i åldern 16-24 (SCB 2018-04-24), och ger således en skillnad på 1,4 

enheter högre än BMI-värdet för deltagarna i detta arbete. Vid vidare granskning för vardera 

kön, visas även där liknande skillnader (ibid). Dessutom låg deltagarnas beräknade medel-

VO2max (ml/kg/min) högre än normalvärde i respektive ålders- och könskategori 

(Eisenmann, Laurson & Werk 2011, s. 108). BMI hade inte någon korrelation till deltagarnas 

beräknade VO2max i föreliggande arbete. Det låga BMI-värdet i sig, tillsammans med ett 

högre medel-VO2max, indikera på en studiepopulation som hade mer hälsosamma beteenden. 

Inga signifikanta samband visades mellan personlighetsdragen och BMI genom detta arbete. 

Tidigare forskning som undersökt BMI visar däremot samband. De som skattat högt på 

utåtriktning har visats sig ha ett högre BMI, medan de som haft mycket av 

personlighetsdraget öppenhet har haft koppling till ett lägre BMI (Wimmelmann et al. 2018; 

Sutin et al. 2011). En hypotes varför samband inte påvisades i föreliggande arbete kan bero på 

att sambanden som upptäckts tidigare inte gäller för den åldern som undersökts genom denna 

studie. Resultaten kan även indikera ett typ II fel, att samband finns, men inte hittats av olika 

orsaker. En orsak kan därigenom vara; att den urvalsbias som beskrivits i detta stycke inte 

genererat tillräckligt många deltagare med ett högt BMI. Eventuellt skulle andra samband 

kunna påvisas vid ett annat urval eller en större studiepopulation. Sammanfattningsvis skulle 

nyssnämnda tillsammans med ett mer standardiserat cooper test krävas för att resultaten ska 

kunna vara generaliserbara för alla gymnasieungdomar i Sverige.  
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5.3 Begränsningar och styrkor 

5.3.1 Studiedesign 

Eftersom studien var en tvärsnittsstudie kunde inget kausalt samband dras utifrån resultaten. 

Samtliga presenterade samband måste beaktas med faktumet att den givna utfallsvariabeln 

kan ha föranlett förklaringsvariabeln och inte nödvändigtvis tvärtom. Det behövs ytterligare 

studier av longitudinell design för att kunna dra någon slutsats om kausala samband mellan 

personlighetsdrag och VO2max samt rörelsemönster. 

 

5.3.2 Övriga förväxlingsfaktorer 

Signifikant samband visade att de deltagarna som hade högre beräknad VO2max, var längre 

än de som hade en lägre beräknad VO2max. Ett mindre samband sågs även för vikt och 

beräknad VO2max. I föreliggande studie hade de som var längre även en högre vikt än de som 

var kortare, däremot fanns ingen skillnad mellan deras BMI. Sambandet mellan vikt och 

beräknad VO2max är troligt en följd av sambandet mellan längd och beräknad VO2max. 

Orsaken till att det fanns ett starkt samband mellan beräknad VO2max och längd kan bero på 

att majoriteten av att de som var långa även var män. Som tidigare nämnt visades en skillnad i 

beräknad VO2max mellan könen. Förutom detta orsakssamband, kan inte deltagarnas längd i 

sig uteslutas som orsak till en bättre tid i testet. I en systematisk översikt som granskat olika 

biomekaniska skillnader mellan Kenyanska elitlöpare och kontrollgrupper rapporterade sex 

studier att längre löpare var en faktor som bidrog till en bättre tid. I översikten fanns däremot 

inte tillräckligt med bevis för att säkerställa sambandet mellan längd och snabbare löpare 

(Tawa & Louw 2018, s. 7ff).   

 

Inget samband fanns mellan beräknad VO2max och rökning, BMI, vardagsmotion eller ålder, 

och kan därmed inte förklaras som förväxlingsfaktorer för resultaten av deltagarnas beräknade 

VO2max. Rökning har i tidigare studie visat att det ger en sänkt VO2max (De Borba et al. 

2014, s. 34), varför samband inte sågs i denna studie kan bero på att det inte var tillräckligt 

många som rökte, och att ingen av de som angav att de rökte, gjorde det på regelbunden basis. 

 

5.3.3 Styrkor 

Trots studiens begränsningar fanns det många styrkor i följande studie. Till att börja med var 

studien självständig där majoriteten av datainsamling utfördes i studieförfattarnas närvaro. 

Följande tillvägagångssätt tillät observation av utförandet av tester och gav författarna 
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möjlighet att förtydliga instruktioner samt erhålla bästa möjliga reliabilitet. 

Studiepopulationen var jämnt fördelat mellan män och kvinnor vilket ökade möjligheterna till 

helhets tolkningar oberoende av kön. Slutligen var mängden bortfall av eget val låga i studien, 

detta resulterade i en minskad risk för urvalsbias samt ett opåverkat slutresultat.   

 

5.4 Framtida forskning 

Mängden studier som undersökt sambandet mellan kondition och personlighetsdrag är liten, 

av den orsaken krävs det fler studier med denna inriktning. Fler longitudinella studier som 

tillåter kausala tolkningar samt studier med mer precision för att minska typ II fel skulle 

kunna bidra till ett mer tillförlitligt forskningsläge. Befintlig forskning understryker 

sambandet mellan personlighet och olika hälsofaktorer, men studier kring praktisk relevans 

brister. Framtida forskning bör fokusera på att besvara praktiska frågor som: går det att 

minska riskbeteenden genom att öka eller minska ens grad av ett visst personlighetsdrag? Är 

individbaserade interventioner som tar hänsyn till personlighet effektiva vid promotion av 

hälsa samt vid rekommendation av träning och kostprogram? Studier som besvarar denna typ 

av frågor kan stärka hälso- och sjukvårdens förmåga till att möta individuella skillnader vid 

behandling samt vid förebyggande åtgärder. 

 

6. Slutsats 

Resultaten tyder på ett samband mellan personlighetsdrag och VO2max samt rörelsemönster 

men att sambandet skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Generella slutsatser från denna 

studie är att män och kvinnor som skattar lågt på neuroticism och kvinnor som skattar lågt på 

öppenhet har mer sannolikt ett högre beräknat VO2max än de som skattar högt. Hög skattning 

av samvetsgrannhet indikerar en ökad grad av vardagsmotion och tillför därmed en lägre risk 

för de hälsorisker som tillkommer stillasittande. Det krävs fler studier med mer precision 

inom ämnet för att bekräfta eller avfärda eventuella samband. Framtida forskning inom 

området bör inrikta sig på praktisk relevans.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan kondition och 

personlighetsdrag. Sekundära ändamål var att vidare undersöka hur sambandet ser ut vid 

indelning av kön, samt undersöka sambandet mellan självuppskattat rörelsemönster och 

personlighetsdrag. Studiens frågeställningar var följande:  

• Finns det ett samband mellan beräknad maximal syreupptagningsförmåga och 

femfaktormodellens personlighetsdrag hos gymnasieelever?  

• Vid ett hypotetiskt samband mellan beräknad VO2max och femfaktormodellens 

personlighetsdrag, hur ser sambandet ut vid indelning av kön?  

• Finns det ett samband mellan självuppskattat rörelsemönster och femfaktormodellens 

personlighetsdrag hos gymnasieelever? 

 

Vilka sökord har du använt?  

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Egenskaper, personligheter, personlighetsdrag, 

test, big five, validitet, enkät, rörelsevanor, 

kondition, VO2max, syreupptagningsförmåga, 

samband, hälsa, fitness 

personality, test, big five, cooper 2,4, 

cooper 12 min, validity, maximal oxygen 

uptake, correlation, health, aerobic 

capacity, VO2max, five factor model, 

physical activity, gender, fitness 

      

Var och hur har du sökt?  

Databaser och andra källor  Sök kombination  

Pubmed 

Google 

Google scholar 

Bok 

“cooper test validity”  

“big five validitet” 

‘’personality aerobic capacity’’ 

‘’personality physical activity’’ 
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Kommentarer  

Material om personlighet och kopplingen till VO2max var svårt att hitta. En variation av 

sökord för VO2max rekommenderas (Aerobic capacity, oxygen uptake, fitness)  
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Bilaga 2 

Hälsoenkät HT18 
Allmän info 
 

Ålder: ___ 

 

Kön (kryssa i) 

       Man                             Kvinna                             Annat alternativ/vill ej svara    
 

Uppskattad längd: (cm) __________ 

 

Uppskattad vikt: (kg)  __________ 

 

Hälsovanor och fysisk aktivitetsnivå 
Röker du? 

       Nej                        Ja, men sällan     Ja    

Om ja, uppskatta ungefär hur mycket:_______________ 

      

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt fysisk träning som får dig att bli andfådd, 

till exempel löpning, motionsgymnastik eller bollsport? (Kryssa i det alternativ som du 

tycker stämmer bäst in på dig) 

      0 minuter/Ingen tid    

      Mindre än 30 minuter    

      30–60 minuter (0,5–1 timme)    

      60–90 minuter (1–1,5 timmar)    

      90–120 minuter (1,5–2 timmar)    

      Mer än 120 minuter (2 timmar)    

Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt vardagsmotion, till exempel promenader, 

cykling eller trädgårdsarbete? Räkna samman all tid (minst 10 minuter åt gången). 

(Kryssa i det alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig) 

      0 minuter/Ingen tid    

       Mindre än 30 minuter    

       30–60 minuter (0,5–1 timmar)    

       60–90 minuter (1–1,5 timmar)    

      90–150 minuter (1,5–2,5 timmar)    

      150–300 minuter (2,5–5 timmar)    

      Mer än 300 minuter (5 timmar)  
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The Big Five Inventory 

 

Här är ett antal egenskaper som kanske eller kanske inte stämmer in på dig. Instämmer du till 

exempel i att du är någon som tycker om att umgås med andra? Skriv en siffra framför varje 

påstående för att ange hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer. 

 

1. Stämmer absolut inte 

2. Stämmer ganska dåligt 

3. Stämmer varken bra eller dåligt 

4. Stämmer ganska bra 

5. Stämmer absolut 

 
Jag ser mig själv som någon som…. 

__1. Är pratsam                                                 _23. Tenderar att vara lat 

__2. Tenderar att hitta fel hos andra                 _24. Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så lätt 

__3. Gör ett grundligt jobb                                __25. Är uppfinningsrik 

__4. Är deprimerad, nere                                   __26. Har en självhävdande personlighet 

__5. Är originell, kommer med nya idéer         __27. Kan vara kall och distanserad 

__6. Är reserverad                                             __28. Framhärdar tills uppgiften är slutförd 

__7. Är hjälpsam och osjälvisk mot andra        __29. Kan vara lynnig 

__8. Kan vara något vårdslös                            __30. Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser 

__9. Är avspänd, hanterar stress väl                 __31. Är ibland blyg, hämmad 

__10. Är nyfiken på många olika saker            __32. Är omtänksam och vänlig mot nästan alla 

__11. Är full av energi                                      __33. Gör saker effektivt 

__12. Startar gräl med andra                             __34. Förblir lugn i spända situationer 

__13. Är pålitlig i arbetet                                  __35. Föredrar rutinarbete 

__14. Kan vara spänd                                        __36. Är utåtriktad, sällskaplig 

__15. Är sinnrik, en djup tänkare                      __37. Är ibland ohövlig mot andra 

__16. Sprider mycket entusiasm                       __38. Gör upp planer och fullföljer dem 

__17. Har en förlåtande läggning                      __39. Blir lätt nervös 

__18. Tenderar att vara oorganiserad                __40. Tycker om att reflektera, leka med idéer 

__19. Oroar mig mycket                                    __41. Har få konstnärliga intressen 

__20. Har livlig fantasi                                      __42. Tycker om att samarbeta med andra 

__21. Tenderar att vara tystlåten                        __43. Blir lätt distraherad 

__22. Är i allmänhet tillitsfull                            __44. Har en utvecklad smak för konst, musik eller litteratur 

 

Kontrollera att du skrivit en siffra framför varje påstående. 
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Bilaga 3 

 

Tabell 1.  Översikt över BFI testuppgifter. 

Personlighetsdrag            Testuppgifter (R= responsskalan omvänds) 

Utåtriktning:                    1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 

Vänlighet:                        2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42 

Samvetsgrannhet:            3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R 

Neuroticism:                    4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39 

Öppenhet:                        5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 
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