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Sammanfattning 

I dagens stillasittande samhälle, där individer är allt mindre fysiskt aktiva till följd av alla moderna 

bekvämligheter ökar risken för en rad sjukdomstillstånd som potentiellt kan leda till en förtidig död. 

Den svenska befolkningen blir allt fetare och rör på sig i mindre utsträckning. Något som skulle kunna 

ändras om vi visste vad som motiverar till fysisk aktivitet.  

I denna studie genomgick 113 personer, anställda på Länsförsäkringar, ett enkelt steptest. Efter testet 

hade de sedan fyra månader på sig att träna innan de genomgick ett återtest, som var en exakt kopia på 

test ett, för att se hur stor förändring som gick att få genom träning gällande puls och vikt. Deltagarna 

delades in i tre grupper utefter hur mycket de ökade sin träningsmängd mellan testen: en 

kontrollgrupp, en grupp med liten ökning av den fysiska aktiviteten och en grupp med en stor ökning 

av den fysiska aktiviteten. Det visade sig att ökad träning var av betydelse för att förbättra 

konditionen. Personerna i gruppen med stor ökning hade en större pulssänkning än de andra grupperna 

men det fanns även en sänkning av pulsen för gruppen med liten ökning av den fysiska aktiviteten. I 

gruppen med liten ökning av den fysiska aktiviteten fanns även en viktminskning. 
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Abstract 

In the society that we’re living in today, people is getting less and less physical active due to all the 

modern comforts we’re given. This physical inactivity is putting us in a risk for a number of medical 

conditions that could lead to a premature death. The Swedish population is becoming fatter and more 

and more physical inactive. We would be able to change that if we knew what where motivating 

people to be more physical active 

In this study 113 persons, working at Länsförsäkringar, were undergoing a simple step test to estimate 

there cardio respiratory fitness. After the test they were given a four month training period before they 

were re-tested with a test that where an exact copy of test number one.  This was done to see how big 

of change you can get in pulse and weight through training. The participants were divided into three 

groups depending on how much they increased their training between both tests: one control group, 

one group with a small increase in physical activity and one group with a large increase in physical 

activity. It turned out that the amount of training was of importance for improving physical fitness. 

The people in the group with a large increase in physical activity had a larger pulse reduction than the 

other groups, but there was also a reduction in the pulse of the group with a small increase in physical 

activity. A weight reduction was shown in the group, with a small increase in physical activity. 
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Tack till! 

Jag vill börja med att rikta ett tack Länsförsäkringars personal som ställde upp som testpersoner i 

denna studie. Utan ert deltagande och er vilja till att träna hade det inte blivit någon studie.  

Ett tack skall även riktas till IKSU innebandy och IKSU hälsa som ställde upp med mycket hjälp med 

att lösa logistikproblem, samt till Åsa Sjödin på Länsförsäkringar, spindeln i nätet som såg till att all 

information kom fram till deltagarna och som gjorde ett hästjobb i planerandet av testscheman. Ett 

extra tack även till Ola Viklund som ställde upp och hjälpte till med vilken fråga eller problem som än 

kom i min väg. Samt ett tack till Niklas Ekblom som fixade till så att all informationsfoldrar, enkäter, 

testprotokoll, hemsidor och så vidare blev snyggt designade. Er hjälp har varit ovärderlig! 

Malin Larsson    
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Mycket forskning finns kring fysisk inaktivitet, ohälsa och en rad sjukdomstillstånd.  Fysisk ohälsa är 

inte något som enbart drabbar individen utan det är ett ämne som är viktigt för hela samhället. Trots att 

människor vet att fysisk aktivitet är av betydelse för hälsan så har många svårt att hitta motivationen 

till att ändra sin livsstil. Dessvärre finns det ytterst lite medicinsk forskning om motivationens 

betydelse för att öka den fysiska aktiviteten. 

1. Bakgrund 

 

1.1. Fysisk inaktivitet och ohälsa 

2002 var siffran för de som var fysiskt inaktiva i Sverige 25-30 procent bland män i medelåldern, för 

kvinnor i samma åldersgrupp var 10-15 procent fysiskt inaktiva. Den totala siffran inaktiva individer i 

gruppen från tonåren upp till medelålder var 10-15 procent. Mellan 1980-2000 nästan fördubblades 

antalet svenskar med fetma och idag tillhör hela 9 procent av landets befolkning den riskgrupp som 

klassificeras som fetma (Kallings, 2002). Fysisk inaktivitet är en stor riskfaktor för många 

kardiovaskulära sjukdomar samt en för tidig död (Dunn, Marcus, Kampert, Garcia, Kohl III & Blair, 

1999; Vanhees, Lefevre, Philippaerts, Martens, Huygens, Troosters & Beunen, 2005; Warburtin, Nicol 

& Bredin, 2006; Åstrand, Rodahl, Dahl & Strømme, 2003). Warburtin et al. (2006) beskriver även 

fysisk inaktivitet som en riskfaktor för andra sjukdomar, exempelvis diabetes, högt blodtryck, bröst- 

och tarmcancer, fetma och benskörhet. Fysisk inaktivitet är inte enbart dåligt ur hälsosynpunkt utan 

det är även en belastning för samhället rent ekonomiskt. Vården för dessa välfärdssjukdomar kostar 

pengar, lika så kostar sjukfrånvaron pengar, denna sjukfrånvaro skulle kunna minskas om personalen 

hade en bättre fysisk status (Kallings, 2002; Statens folkhälsoinstitut (FHI) 2006).   

 

1.2.Fysisk aktivitet och hälsa 

Fysisk aktivitet har både primära och sekundära effekter i förhindrandet av livsstilsbaserade sjukdomar 

(Warburtin et al., 2006). Det har även visat sig att fysisk aktivitet minskar lättare former av ångest och 

depression och kan ha samma fördelar som antidepressiva läkemedel (Plonczynski, 2000). En ökad 

fysisk aktivitet tillsammans med en förbättrad hälsa har visat sig resultera i en högre helath-related 

quality of life (HRQoL) samt att individerna får det lättare i det dagliga livet. Den maximala 

syreupptagningsförmågan (VO2max) korrelerar med arbetsförmåga vid fysiskt krävande jobb, däremot 

fanns inte samma korrelation vid kontorsarbete (Sörensen, Honkalehto, Kallinen, Pekkonen, 

Louhevaara, Smolander & Alén, 2007). VO2max har visats sjunka med ökad ålder, för varje decennium 

sjunker VO2max med cirka tio procent. Men med fysisk aktivitet har denna sänkning kunnat halveras 

(Gersten, 1991; McArdle Katch & Katch, 2010). 
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1.3. Hinder till fysisk aktivitet 

Dunn et al. (1999) skriver att en förståelse för varför individer är inaktiva kan vara av betydelse för att 

hitta vägar att få individerna mer fysiskt aktiva. Många vanliga orsaker till inaktivitet är tidsbrist, 

dåligt väder, dålig tillgång till träningsanläggningar, svårt att få fysisk aktivitet till en rutin samt brist 

på socialt stöd. Kunskapen om vilken barriär en individ behöver ta sig runt för att börja träna kan vara 

av betydelse för att hjälpa individen till ett mer aktivt liv (Dunn et al., 1999). Något som visat sig vara 

effektivt för att göra individer mer motiverade till fysisk aktivitet är träningsinterventioner på 

arbetsplatser (FHI, 2006). En sådan intervention i samband med friskvårdstimme på arbetsplatsen gör 

det svårare för individen att skylla inaktivitet på tidsbrist.  

 

1.4. Att mäta kondition 

En direkt mätning av VO2max kräver avancerade tester i laboratoriemiljö (McArdle et al., 2010). Det 

finns däremot en hel uppsjö med olika submaximala tester som kan användas för att beräkna/uppskatta 

en individs konditions- och hälsostatus. Några av de mer kända testerna är Åstrands cykeltest, Harvard 

steptest, 20-MST och Coopertest (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009).  

 

1.5. Pulsjakten  

Pulsjakten är ett koncept som tagits fram och används av IKSU innebandy och IKSU hälsa. Det är en 

tävling som går ut på att sänka arbetspulsen vid ett givet arbete. Länsförsäkringar är den första av 

IKSU innebandys sponsorer som blivit erbjudna detta koncept till sin arbetsplats och därmed var 

gruppen av individer som testas för studien vald. Då de flesta på Länsförsäkringar är stillasittande 

under arbetstid och kör bil till och från jobbet är Pulsjakten en bra kickstart till en hälsosammare 

arbetsplats, personal och en mer hälsosam fritid. Som Dunn et al. (1999) beskrev krävs det ibland 

något som bryter barriären för att individer skall bli mer fysiskt aktiva. 

Pulsjakten genomfördes mellan januari 2011 och maj 2011. Möjligheten att välja test var begränsad då 

en stor grupp av personer skulle testas på kort tid. Dessa tester gjordes även på tre olika orter i landet 

så det var av betydelse att utrustningen som behövdes skulle vara enkel att frakta med vanlig 

personbil. Det test som enligt de som kom fram med konceptet Pulsjakten verkade mest logiskt var ett 

steptest framtaget i Mora av sjukgymnasten Thore Gustavsson utifrån andra steptest på submaximal 

nivå. Detta test hade även använts med gott resultat i ett friskvårdsprojekt i Kiruna kommun av Anita 

Ekblom. Anita var även den som förklarade testet och höll i en genomgång över hur det gick till. 

Testet utformades för att kunna testa stora grupper med människor samtidigt och är ett så kallat 
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submaximalt test som utförs på stepbräda. Testet är dessvärre inte studerat vetenskapligt och det finns 

inte några vetenskapliga texter publicerade om det. Det är inte heller validerad, men med en god 

standardisering bör det gå att se en förbättring över tid gällande puls med testet.  

 

1.6. Syfte  

Syftet med denna magisteruppsats är att studera pulsförändringen vid ett submaximalt arbete före och 

efter en fyra månaders träningsperiod samt att studera viktförändringen mellan de olika grupperna: 

kontrollgruppen, de med liten träningsökning och de med stor träningsökning. Syftet är även att se om 

detta test är användbart för att fastställa en individs konditionsnivå.  

Syftet är även att genom en litteraturstudie försöka finna svar på om det finns något som visar att 

motivation till träning kan påverka utövandet av fysisk aktivitet och mängden fysisk aktivitet som 

utförs. 

 Frågeställningar 

- Är testet användbart för bedömning av kondition? 

- Finns det några skillnader gällande puls- och viktförändring mellan de med stor 

träningsökning och de med liten eller ingen träningsökning? 
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2. Metod 

Denna magisteruppsats skrivs på uppdrag av IKSU innebandy, IKSU hälsa samt Länsförsäkringar 

Västerbotten.  

 

2.1. Testpersoner och tävlingsförutsättningar 

Inför studien gick det ut information till de potentiella deltagarna om vad studien gick ut på, hur testet 

skulle gå till, tidsåtgång, tips på klädval samt information om standardiseringen och om vad som kan 

påverka pulsen inför ett test (se bilaga 1). 129 (70 män och 59 kvinnor) anställda på Länsförsäkringar i 

Umeå, Skellefteå och Lycksele genomgick frivilligt ett submaximalt steptest för att bedöma 

konditionsnivån, dessa personer hade sedan fyra månader på sig att komma igång och träna innan de 

genomgick återtester. Under dessa fyra månader fanns jag som ett bollplank och stöd för de som 

behövde hjälp med sin träning, det gick även ut ett infoblad med träningstips baserade på vilken nivå 

det var på individernas fysiska status. Återtest var en exakt kopia på det första testet för att se om de 

kunde utföra samma arbete på en lägre arbetspuls. Av de 129 personer som genomgick test ett var det 

113 personer (62 män och 51 kvinnor) som genomgick test nummer två, det är på dessa 113 resultat 

som statistiken kommer grundas.  

Själva tävlingen bland personalen på Länsförsäkringar var en lagtävling, med lag om tre personer. I 

min studie har jag däremot använt resultaten på individuell basis och delat in testpersonerna i tre 

grupper. En grupp där träningsmängden ökade mycket, en grupp där träningen ökade, men utan att öka 

speciellt mycket, samt en kontrollgrupp, där återfanns de som fortsatte träna på samma nivå mellan 

testerna som de gjorde innan test 1. 

 

2.2 Gruppindelning 

Individerna delades in i grupper utefter hur mycket deras träningsmängd (framför allt den 

konditionskrävande träningen) ökade mellan test ett och test två. De faktorer som påverkade 

träningsmängden mellan testerna var antalet träningspass, intensiteten i passen och durationen av 

desamma. För att hamna i grupp 2, den grupp med stor ökning, krävdes det att minst två av dessa 

ökningsfaktorer tillgodoses. Det vill säga, om en individ innan test nummer ett promenerade i 20 

minuter två gånger i veckan sedan la till två löppass på 30 minuter så har en ökning av både intensitet 

och duration skett.  

För att tillhöra grupp 1 så krävdes det att antingen antalet pass, duration eller intensitet ökat. Till denna 

grupp hör även de personer som i stor utsträckning ökat på sin styrkekrävande träning. Även en 
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kontrollgrupp finns, i den gruppen återfinns de personer som mellan testerna tränade i samma mängd 

som innan test nummer ett.  

 

               Tabell 1Gruppindelning 

 

Grupp 0 Grupp 1 Grupp 2 

Förklaring Kontrollgrupp Grupp med liten ökning Grupp med stor ökning 

Antal 36 58 19 

Kön K=16 M=20 K=26 M=32 K=9 M=10 

K= kvinna, M= man 

      

2.3. Testet 

Innan både test 1 och test 2 vägdes deltagarna och de fick fylla i en enkät med frågor om deras fysiska 

status (bilaga 2). Vägningen var till för att se om fyra månader med träning hade någon påverkan på 

testpersonernas vikt. 

Testet var ett så kallat submaximalt steptest på stepbräda, utformat för att testa många personer 

samtidigt. Målet är att få upp varje individs puls till mellan 120 och 150 slag per minut. Höjden på 

brädan varierar mellan 20, 30 och 40 centimeter beroende på individens träningsvana och fysiska 

status. Val av höjd gjordes utifrån enkätsvar på frågor kring nuvarande fysiska aktivitetsstatus, de som 

tränade på hög intensitet fick en högre bräda än de som tränade på låg intensitet. 

Innan testen fick testdeltagarna genomföra en kort uppvärmning, denna gick ut på att de fick känna på 

takten som skulle hållas samt höjd på stepbrädan. Uppvärmningen varade i 60 sekunder.    

Efter uppvärmningen fick deltagarna varsitt pulsband och varsin ryggsäck med dubbla midjebälten 

som de ombads knäppa. I ryggsäcken placerades vikter utifrån nuvarande fysiska aktivitetsstatus 

(startvikt noll till sju kilo). Vikten i ryggsäcken kunde ökas under de första tre minuterna av testet om 

testpersonen inte kom upp i puls. Personen med mest vikt i ryggsäck bar på 15 kilo.  

När alla förberedelser var avklarade startade testet, testpersonerna klev upp och ner på sin stepbräda i 

en takt av 100 bpm, takten hålls med hjälp av en metronom.  

Testet pågår i sex till tio minuter beroende på hur lång tid det tar för testpersonerna att nå steady state 

(det tillfälle då pulsen mellan två mätpunkter inte skiljer sig med mer än tre slag) samt om någon extra 

vikt läggs i väskan, tilläggs mer vikt börjar tidtagningen om. Pulsvärden skrevs in i testprotokollet 

(bilaga 3).  
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Vid återtestet kommer sedan samma förhållanden råda som under det första testet. Det vill säga att 

samma höjd på brädan kommer användas likväl som samma startvikt i ryggsäcken och eventuella 

viktökningar kommer ske vid samma tidpunkter som under det första testet. Allt för att se om 

arbetspulsen vid den givna belastningen har sjunkigt.   

 

2.4. Material  

Vågen som användes var kalibrerad och av märket Nordica och lånades från PT-rummet på IKSU 

sport. Pulsbanden var från Suunto team pack, ett system från Suunto (Valimotie, Finland) där 

signalerna går direkt till en så kallad pod (mottagare) och in i datorn. Detta underlättar vid stora 

grupper då alla pulsvärden syns på en datorskärm och testledaren behöver därför inte gå runt och hålla 

koll på varje individs klocka. Pulsvärdet syns på datorskärm via mjukvaran Suunto Monitor version 

1.1.2 (Valimotie, Finland). Metronomen som användes var i form av en ljudfil på datorn från 

metronomeonline.com. Stepbrädor tillhandahölls av IKSU, liksom de vikter som användes i testen. 

Vikterna var små bodypumpsskivstångsvikter vägandes allt ifrån 0,5 kilo till fyra kilo. Ryggsäckarna 

var av märket Exel, dessa hade dubbla magremmar. 

 

2.5. Faktasökning 

Vidare utfördes en sökning efter relevant litteratur i databasen PubMed via Umeå Universitet och via 

databasen High-Wire vid Stanford University för att finna befintlig forskning. Relevanta studier söktes 

med sökorden: Submaximal fitness test, physical activity and health, aerobic capacity and health, 

respiratory fitness and health, 20-MST, coopertest, CRF, motivation and training/health/physical 

activity. 

Även nationalencyklopedin användes vid sökningar för definitioner av ord. Information om den 

svenska hälsostatusen gjordes via Statens folkhälsoinstitution, ww.fhi.se.   

 

2.6. Statistisk analys 

Statistisk data analyserades med hjälp av SPSS version 17.0 för Windows (SPSS Inc., Chicago, 

Illinois, USA) med en statistisk signifikans för p<0,05. Analyser som utfördes på testresultaten var 

Paired samples T-test och ett Independent samples T-test. Paired samples T-test användes för att mäta 

förändringar mellan de olika testomgångarna gällande puls och vikt inom de olika grupperna, 

Independent samples T-test användes för att undersöka skillnader mellan förändringar i puls och vikt 

mellan grupp 1 och grupp 2.  
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3. Resultat 

Värdena för puls och viktförändring på individnivå har delats upp i tre tabeller (se bilaga 4) utifrån 

vilken grupp deltagarna tillhör.  

 

    Tabell 2 Förändringar på gruppnivå      

Variabler 
 

Grupp 0 n=36 
Range, (mean) ± SD 

Grupp 1 n=58 
Range,( mean) ±SD 

Grupp 2 n=19 
Range, (mean) ± SD 

Puls 1 98-171, (131) ±18,1 108-167, (134) ±15,0 117-162, (139) ±14,3 

Puls 2 101-166, (129) ±15,4 81-158, (123) ±17,1 96-154, (116) ±15,9 

Pulsförändring 
 
p 

 
-20 – 19,(-2) ±9,5 
 
0,141 

-35 – 7, (-11) ±8,4  
 
0,000* 

-58 – 1, (-23) ±15,7 
 
0,000* 

Vikt 1 
 
52,6-97,7, (78,4) ±11,8 55,5-138,6, (79,2) ±15,8 54,6-98, (77,6) ±13,9 

Vikt 2 53-97,1, (77,9) ±11,9 55,6-129,3, (77,7) ±14,9 54,5-98,3, (77) ±14,1 

Viktförändring 
 
p 

-4,7 – 2, (-0,5) ±1,3 
 
0,048* 

-9,3 – 2,4, (-1,5) ±2,1 
 
0,000* 

-3,9 – 1,9,  
(-0,6) ±1,7 
0,085 

n= antal, Range= spannet inom gruppen, Mean= medelvärde inom gruppen SD= standard 

deviationen  

*Signifikansgräns för förändring i puls och vikt (p= <0,05) 

 

För kontrollgruppen (grupp 0) fanns inga större förändringar gällande puls efter träningsperioden. 

Däremot fanns i grupp 0 signifikans gällande viktförändringen (p=0,048*). För grupp 1 var det god 

signifikans både gällande förändringar i puls (p=0,000*) och vikt (p=0,000*) detta kan ses i tabell 2. I 

denna grupp fanns det en outlier, en person som låg utanför normalfördelningen gällande vikt. 

Statistiska analyser gjordes även utan denna person, men då personen inte nämnvärt påverkade varken 

medelvikt eller övriga siffror för gruppen fick individen finnas kvar i statistiken som visas här.  

Som synes i tabell 2 fanns en signifikant (p=0,000*) pulsförändring i grupp 2. Samtidigt som det inte 

fanns någon signifikans (p=0,085) gällande viktförändring. Denna grupp hade även en mindre 

genomsnittlig viktnedgång än grupp 1.    
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                    Tabell 3 Skillnader i förändring i puls och vikt mellan grupp 1 och grupp 2 

 

Grupp 1 n=58 
mean ±SD 

Grupp 2 n=19 
mean ±SD 

p 

Puls -11 ±8,4 -23 ±15,7 0,003* 

Vikt -1,6 ±2,1 -0,6 ±1,7 0,72 

n= antal, Mean= medelvärde inom gruppen SD= standard deviationen   

* signifikansgräns för grupptillhörighet (p=<0,05) 

    

  

Det visade sig finnas en signifikans (p=0,003*) mellan grupptillhörighet och pulssänkning då grupp 1 

och grupp 2 jämfördes, däremot saknade signifikans (p=0,72) gällande viktförändring. Detta ses i 

tabell 3 och kan bero på att grupp 1 hade en större viktförändring i medel än vad grupp 2 hade.  

 

3.1. Motivation 

Dunn et al. (1999) skriver att det finns olika barriärer som kan behöva brytas eller som kräver 

specifika verktyg för att komma runt, allt för att få en individ mer motiverad till träning. 

Nationalencyklopedin (120507) beskriver motivation som ” psykologisk term för de faktorer hos 

individen som väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål.”. Utan att vara motiverade skulle det 

därför vara svårt att prestera eller utföra minsta handling. Därmed går det att klassa motivation som 

högst nödvändigt för all form av mänsklig verksamhet, däribland inräknat träning (Hassmén, Kenttä & 

Gustafsson, 2009). Det måste finnas ett mål att rikta motivationen mot. Vid fysisk aktivitet ses den 

inre motivationen som den största drivkraften och som det som leder till en varaktig förändring av 

livsstilen, men ibland kan en yttre motivation vara viktig för att starta upp förändringen (Hassmén et 

al., 2009; Plonczynski, 2000). 

Motivationen är viktig för individens vilja att fortsätta träna och nyckeln till att få individer mer fysiskt 

aktiva ligger i att finna vad som motiverar dem (Dunn et al., 1999; Plonczynski, 2000). Oavsett om det 

är en yttre motivation (ett måste, för någon annan) eller en inre (att vilja, för sin egen skull) så krävs 

motivation för att en individ skall utöva fysisk aktivitet (Hassmén et al., 2009). Utan motivationen har 

det ingen betydelse hur mycket tid till aktivitet eller möjlighet till aktivitet en individ har (Dunn et al., 

1999).  

FHI (2006 s.9) skriver ”Målet måste vara att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet 

som kan konkurrera med det allt större utbudet av passiviserande underhållning. Det ska inte bara 

vara nyttigt att röra på sig, utan framför allt roligt och trivsamt.”. Vidare visar FHI (2006) att en hög 
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motivation har ett positivt samband med utövandet av fysisk aktivitet på regelbunden basis samt att 

träningsinterventioner på arbetsplatser har en positiv inverkan på de anställdas fysiska aktivitet. På 

arbetsplatser nås även den målgrupp som idag är den som är minst fysisk aktiv i vårt samhälle 

(Kallings, 2002). Enligt Kallings (2002) är det av betydelse att försöka få denna grupp mer motiverad 

till att vara fysisk aktiv då detta även minskar vårdkostnaderna i samhället.    

4. Diskussion 

 

4.1. Testet  

För att mäta kondition så är testet som använts i denna studie inte helt optimalt. Detta då testresultatet 

inte går att använda för att beräkna ett värde för VO2max, tillskillnad från Åstrand, 20-MST och Cooper 

där det finns tabeller att gå in i för att se vad testvärdet motsvarar för VO2max värde. Att testet trots det 

ändå användes beror på att det, liksom 20-MST och Cooper, fungerar bra för att mäta förbättringar 

över tid. Det är även ett test som är praktiskt och funktionellt då det kommer till att testa stora grupper 

av individer. Då det viktiga för resultatet i denna studie var att mäta förbättring över tid fyller testet 

ändå sitt syfte, trots att det inte är ett bra test för att mäta kondition.   

 

4.2. Deltagarna 

Inom alla grupper finns individer som innan träningsperioden var vältränade och individer som var 

väldigt otränade. Det vill säga att det inom alla grupper fanns hela spannet från tränad till otränad. 

Detta ses dock inte som ett problem då det är den ökade träningsmängdens betydelse som mäts.  

Det som däremot kan ha betydelse är att otränade kräver mindre träning för att få till en förändring i 

konditionen, men samtidigt fanns otränade i alla grupper så det bör inte ha någon betydelse för 

statistiken. Likaså hade inte outliern i grupp 1 någon nämnvärd påverkan på statistiken, detta kan bero 

på att gruppen var stor sett till antalet individer. Därmed påverkade inte outlierns vikt varken 

medelvärde eller statistiken i någon stor utsträckning och togs därför med i resultatet.  

 

4.3. Pulsjakten, motivationens påverkan 

Länsförsäkringar genomförde Pulsjakten som en tävling på arbetsplatsen. I och med att det var en 

tävling fanns det ett pris att vinna för de som klarade av att förbättra sin fysiska förmåga mest. Ett 

sådant pris skulle kunna fungera som en morot och göra att vissa personer tränar lite mer och lite 

hårdare än vad de annars skulle gjort. FHI (2006) visar att det finns många positiva fördelar med 

interventioner på arbetsplatser för att få personalen mer aktiv. De skriver att det är både effektivt och 
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ger förbättringar i den fysiska statusen. Troligtvis kan detta bero på att arbetskamraterna hjälper och 

stöttar varandra och på så vis får varandra mer motiverade. I denna studie var testerna (trots att jag 

använde resultaten på individuell basis) utformat som en lagtävling på arbetsplatsen. Något som skulle 

kunna hjälpa på motivationen ytterligare då individerna måste träna för att inte sänka sitt lag, samtidigt 

som lagkamraterna kan fungera som pådrivare och hjälpa varandra till ökad träningsmängd. Vissa 

deltagare hade dessutom en inre motivation, exempelvis viktnedgång eller den första löptävlingen att 

se fram emot, vilket kan höja viljan att träna ännu mer.  

Det visade sig att den grupp som hade den största träningsökningen mellan de båda testerna var den 

grupp som i genomsnitt sänkte sin puls mest vid test nummer två (tabell 2). Det är även i den gruppen 

som de fem individer med störst pulssänkning återfinns. Däremot var det inte denna grupp (grupp 2) 

som hade den största genomsnittliga viktminskningen, inte heller återfanns den person med störst 

individuell viktnedgång i denna grupp. Den individen återfanns i grupp 1, det vill säga i den gruppen 

som hade ökat sin träning till viss del. Även i kontrollgruppen återfanns individuella viktförändringar 

som var större än de individuella viktförändringarna för grupp 2. Detta skulle kunna bero på att det var 

i den gruppen många av dem med störst kroppsvikt återfanns och dessa individer eventuellt inte 

behöver samma mängd träning för att det skall bli en viktförändring. En annan faktor som kan påverka 

är kosten, är individer delaktiga i tävlingar likt denna så kan de känna att de har ögonen på sig och 

därmed göra små förändringar i kosten. Dessa förändringar kan sedan göra skillnad för vikten, men då 

det handlade om väldigt små skillnader viktmässigt mellan de olika testomgångarna kan skillnaderna 

sakna praktisk betydelse.  

Det fanns även andra positiva faktorer med träningsökningen, inför test ett skattade många sin 

upplevda kondition väldigt lågt. De allra flesta i grupp 1 och grupp 2 hade inför test nummer två 

skattat sin upplevda kondition högre. Denna ökning av den upplevda konditionen kan återspegla sig på 

livet i allmänhet då hushållssysslor och liknande därmed upplevs som mindre tunga. Detta värde 

skulle även till viss del kunna motsvara det som av Sörensen et al. (2007) kallar för HRQoL.  

 

4.4. Bias och avhopp 

Vid alla test finns det saker som kan påverka testresultaten, så kallade bias. Bias kan vara allt från 

tobaksvanor till viktminskning, sjukdom och intaget av föda alldeles inpå testet.  

I testet som används här kan viktminskning (inte enbart på grund av träning, utan även på grund av 

kostförändringar) vara ett bias som påverkar testresultatet, detta då testpersonen vid viktminskning får 

en mindre totalvikt (kroppsvikt + vikt i ryggsäck) att bära på under test nummer två. Något som kan 

påverka då den minskade vikten inte är lika tung att bära upp och ner för stepbrädan och testpersonen 

utför då inte exakt samma arbete som under det första testet. För de som gick ner mycket i vikt kan 
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detta påverka mer än för de som bara gick ner något eller några hekto. Detta hade kunnat kompenseras 

med ökad vikt i ryggsäcken motsvarande viktnedgången, omvänt med minskad vikt i säcken för de 

som hade gått upp i vikt. Hade det gjorts hade konditionen kunnat utvärderas bättre. Nu var detta en 

tävling där man studerade pulssänkning utifrån att de yttre förutsättningarna var lika mellan test 1 och 

2 och detta var därför inte aktuellt. Inga av testpersonerna rökte. Däremot fanns det de som snusade, 

men ingen av dessa gav upp snuset under testperioden och detta bör därför inte påverka nämnvärt. 

Sjukdom är en av de där faktorerna som är svår att hålla hundra procent koll på. Är personen i fråga 

förkyld vid test ett kommer pulsen automatiskt vara högre, något som är en fördel då testpersonen, om 

han/hon är frisk vid test 2 har en automatisk pulssänkning på grund av att hjärtat jobbar hårdare vid 

sjukdom. De testpersoner som hade sjukdomar de medicinerade ombads uppge medicin och dos vid 

test nummer ett, denna medicinering skulle sedan vara densamma vid test nummer två. Den typen av 

sjukdomar skulle inte vara ett hinder för att delta.    

Antalet avhopp i denna studie var relativt lågt, från test ett till test två var det enbart 16 personer (tolv 

procent) av de 129 som inte fullföljde studien. Tyvärr så var några av dessa personer som tillhörde 

grupp 2. Anledning till avhopp var sjukdom och bortavaro vid test nummer två.  

 

4.5. Felkällor och förändringar 

Michalsik och Bangsbo (2004) beskriver några viktiga aspekter för ett test. Det skall vara tillförlitligt 

(reliabilitet) och giltigt (validitet) det vill säga, testet skall mäta liknande resultat vid upprepade 

mätningar och mätningen ska mäta det som avses mätas. Testet skall dessutom vara standardiserat. 

Miljö, testutrustning och tidpunkt på dagen skall vara densamma mellan de olika testomgångarna. 

Vidare skriver Michalsik och Bangsbo (2004) att det även är bra om det är samma testledare på alla 

testen.  

Utifrån de ovan nämnda aspekterna går det att konstatera att testet som användes i studien var 

standardiserat, trots att det inte sedan tidigare fanns någon given standardisering av testets utformning. 

Det krävdes därför en hel del arbete och tankeverksamhet för att få det så standardiserat som det var 

möjligt att få det. Ett problem i standardiseringen är att testerna utfördes under arbetstid och att 

testpersonerna därför kunde vara lite stressade eller hade behov av att byta tid och eller grupp för att 

deras ursprungliga testtid krockade med möten. Testpersonerna testades däremot i samma miljö, vid 

ungefär samma tidpunkt på dagen (de som inte hade skäl till att byta tid), testutrustningen var den 

samma och dessutom kalibrerade. Testpersonerna hade även fått order om att inte äta mat eller dricka 

kaffe timmen innan testet.    
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Konditionen är det som avses mätas, men då testpersonerna måste bära upp sin egen vikt likväl som 

vikten i ryggsäcken krävs det även en viss mån av styrka för att genomföre testet. Styrketräning skulle 

därför kunna påverka testresultatet, då testpersonen genom en ökad muskelstyrka gör testet mindre 

ansträngande. Därmed går det att anta att det inte bara är en ökad syreupptagningsförmåga som 

påverkar pulssänkningen utan att en ökad muskelstyrka skulle kunna påverka i viss grad. På grund av 

styrkeökningens inverkan på testresultatet kan validiteten ifrågasättas, mäts verkligen det som avsikten 

är att mäta? Är det så att det istället är arbetsförmågan som mäts?   

Ett annat problem var att testa de som hade en god fysisk status. Det var nämligen lite problematiskt 

att få upp dem i puls utan att lasta på massor med vikter då dessa personer dessutom hade den högsta 

brädhöjden. Då är ju frågan när testet övergår från att vara ett test för att mäta konditionen till att bli ett 

test att mäta benstyrkan. Hur mycket vikter som kan läggas på utan att musklerna i rygg och ben blir 

trötta av påfrestningen från vikterna.  

Utifrån företagshälsovårdens och praktiska perspektiv var det använda testet ett bra test, det 

stimulerade till en ökning av den fysiska aktivitetsnivån hos deltagarna vilket troligen leder till 

positiva hälsoeffekter. Däremot var det utifrån mitt vetenskapliga perspektiv inte optimalt då det var 

svårt att mäta förändringen i puls samt härleda hur stor av förändringen som berodde på en ökad 

kondition och hur mycket som berodde på en minskad vikt eller ökad styrka. Vid en likadan studie 

hade jag istället använt ett annat test, exempelvis ett Harvard step test eller ett Åstrands 

cykelergometer test då dessa ger ett mer konkret värde på konditionen. Dock är dessa test betydligt 

mer tidskrävande och därför även svårare att använda på så pass stora grupper som det rörde sig om i 

studien.  

Signifikansen för viktförändring inom de olika grupperna kan ifrågasättas, i tabell 2 syns en 

signifikans (p=0,048*) för viktförändringen i grupp 0. I den gruppen låg den genomsnittliga 

viktminskningen på 0,5 kilo, något som medför att signifikansen känns tvivelaktig. Detta medan det 

för grupp 2 saknades signifikans (p=0,085), detta trots att grupp 2 hade en större genomsnittlig 

viktminskning (0,6 kilo). Då det handlar om så små viktförändringar kan dessa resultat sakna 

betydelse, viktförändringar som dessa kan förekomma som normal variation från dag till dag.    

Det är svårt att veta exakt träningsmängd för testpersonerna då all träning är frivillig och enbart 

personernas utsago räknas in. En webbaserad träningsdagbok hade kunnat vara ett alternativ för att 

lättare kunna följa testpersonernas träning och därmed ha en mer exakt koll på träningstyp, duration 

och intensitet. Något att tänka på inför liknande framtida studier. Även i enkäten deltagarna fick fylla i 

inför testet hade utformningen och formuleringen av vissa frågor kunnat ändras för att underlätta 

tolkning av träningsvanor.   
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Vid en liknande studie skulle jag därför använda ett annat test, utforma enkäten lite annorlunda genom 

att ändra i frågorna och svarsalternativen så att missförstånden kan minimeras. Dessutom kan några 

frågor kring träningsmotivation vara av intresse. Även en internetbaserad träningsdagbok skulle kunna 

underlätta för att förstå vilken träningsmängd individerna utför och det skulle även underlätta 

tolkandet av resultaten.   

5. Konklusion 

Testet som användes är inte optimalt för att mäta konditionen, men det är funktionellt för att mäta 

förbättringar över tid, det vill säga före och efter en träningsperiod. Det är ett test som skulle kunna 

mäta arbetsförmågan, detta då det krävs en förbättrad kondition för att utföra det givna arbetet på lägre 

puls, samtidigt som en styrkeökning (främst i benmuskulatur) kan påverka resultatet.   

Det visade sig att de båda grupperna som hade ökat på sin träningsmängd hade en sänkning av pulsen 

med i genomsnitt 11 slag för grupp 1 och 23 slag för grupp 2 (tabell 2). Det visar att ju mer 

träningsmängden ökar desto större kan pulsminskningen bli. Ett likande samband fanns dock inte för 

viktförändringen. Något som skulle kunna förklaras med att puls har ett samband med arbetsintensitet 

och kondition, ett liknande samband saknas för vikt och kondition. Till exempel kan en individ som är 

överviktig ha ett bra VO2max, medan en person som är på gränsen till underviktig vara totalt inaktiv och 

ha en dålig fysisk status gällande konditionen. 

Då en ökad träningsgrad ger en lägre arbetspuls vid ett givet arbete är konditionsträning av betydelse 

för att underlätta vardagliga situationer. Men för att öka på sin träning krävs det en viss grad av 

motivation, antingen en inre eller en yttre. För att klara av att träna på en hälsosam nivå, FHI (2006) 

rekommenderar som minst 30 minuter fysisk aktivitet om dagen fem dagar i veckan, krävs det att 

individer har motivationen till att knyta på sig skorna och vara fysisk aktiva.  

För att få individer mer motiverade till att träna kan tävlingar och interventioner på arbetsplatser vara 

ett bra alternativ, detta vinner även arbetsgivaren på då en mer fysisk aktiv personal oftast även är en 

friskare personal (FHI, 2006). Även om testet som användes i denna studie inte är optimalt för att mäta 

konditionen kan det vara till användning på en arbetsplats med en stor personalstyrka för att öka 

personalens motivation till att vara fysiskt aktiva. Det viktiga är inte hur, utan att människor blir mer 

motiverade till att utöva fysisk aktivitet då det är av betydelse för att förbättra den fysiska statusen 

både på individ och samhällsnivå.  
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Bilaga 1 Informationsblad 

Anmälan görs till Åsa Sjödin via e-post asa.sjodin@LFvasterbotten.se 

Sista anmälningsdag är 7/1-2011, deltagande är kostnadsfritt.  

I anmälan skall följande framgå 

 Lagets namn 

 Kontaktperson för laget, telefonnummer och e-post till denne 

 Övriga lagmedlemmars namn 

 Storlek på T-shirts 

I och med anmälan godkänner man deltagande i en studie vid idrottsmedicinska enheten, Umeå 

Universitet, en studie om konditionsförbättring.  

Vad går Pulsjakten ut på? 

Pulsjakten är en lagtävling som går ut på att förbättra konditionen så mycket som möjligt på valritt sätt 

under de ca fyra månader som tävlingen pågår. Det betyder, att det lag som vid starten tillsammans har 

den sämsta konditionen också har den största chansen att vinna. Resultatet mäts genom ett enkelt 

steptest som laget gör gemensamt i början och slutet av tävlingen. 

Testet går till på så vis att laget samtidigt kliver upp på varsin stepbräde (20-40 cm) i en viss takt. 

Innan testet har alla försetts med pulsklockor som läses av varje minut samt en ryggsäck. I ryggsäcken 

kan ytterligare belastning läggas på de personer som inte kommer upp tillräckligt i puls, kanske på 

grund av god kondition. 

Testet tar mellan 6 och 10 minuter, de som behöver extra belastning i ryggsäcken får detta löpande 

under de första 3 minuterarna av testet. Efter testet får laget sitt utgångsvärde, det värdet som 

motsvarar lagets sammanlagda arbetspuls. Då olika personer har olika höga brädor och olika mycket 

vikt i ryggsäcken är det svårt att prata om bra och dåliga värden. Målet är att få upp alla individer på 

en puls kring 130-150 slag.  

Vad skall man då ha värdet till? 

Värdet används sedan vid nästa mättillfälle. Då genomförs testet på exakt samma sätt som första 

gången. Individer belastas på exakt samma sätt som vid test ett.  

Har man motionerat påverkas hjärtat precis som alla andra muskler, det blir starkare och mer effektivt 

= det behöver inte slå lika många slag som vid första testtillfället för att göra samma jobb. 



 
23 

 

Förhoppningen är att var och en med hjälp av träning skall förbättra sin kondition och därmed få en 

lägre puls, vilket skulle leda till att lagpulsen blir lägre.  

Det intressanta är alltså att se hur mycket laget kan sänka sin gemensamma puls från test 1 till test 2. 

Först efter det andra testet kan man börja jämföre resultat med andra och först då kan vi se vilka som 

vinner!  

Några praktiska tips inför testet 

 Kom i tid, gärna 15 min före er starttid 

 Ta med ombyteskläder, svala sådan och gympaskor 

 Använd inte bygel-BH 

 Ät ingen stor måltid timmen innan test 

 Undvik snus och rökning närmaste timmen innan test 

 Undvik träning eller annan ansträngande syssla under testdagen 

 Undvik att inta andra mediciner än de läkare har ordinerat, det är okej att delta i testet om du 

äter exempelvis astma- eller blodtrycksmedicin, dosering skall dock vara densamma vid båda 

testen och preparat och dos skall skrivas på testprotokollet.  

 

Dessa faktorer kan påverka hjärtat under test 

 Kaffe 

 Nikotin 

 Nyss ha ätit 

 Stress 

 Infektion/Sjukdom 

 Sömnbrist 

 Tävlingsnerver 

 Oro 

 

Har ni några frågor eller funderingar kring Pulsjakten kan ni vända er till testledare Malin Larsson, 

Idrottsmedicinstudent. Detta görs lättast via e-post malin.sofia.larsson@gmail.com. Vid akuta frågor 

mobil 0709-411 766. 

Deltagande sker på eget ansvar! 
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Bilaga 2 Frågeformulär inför test 

 Namn: __________________________ 

 Lag: ____________________________ 

 E-mail: __________________________ 

Enkät test 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Hur bedömer du din kondition? (Ringa in ett värde) 

Mycket dåligt        Medelgod                     Mycket bra 

-10    -9    -8    -7     -6    -5    -4    -3    -2    -1     0     1     2     3     4     5     6      7     8      9      10   

2. Är du rökare? 

                Ja Nej 

Om ja, hur mycket röker du?   _________ cigaretter om dagen 

3. Vikt och längd  _______ kg ________ cm 

4. Motionerar du regelbundet? 

               Ja Nej 

Om ja, hur många pass/vecka i genomsnitt? 

   <1gg 1-2 ggr 

   3-4ggr >4ggr 

5. Vilken/vilka motionsform utför du? Promenader          Styrketräning         Skidåkning 

   Löpning          Cykling                 Simning 

   Grupträning          Vilken form?_________________

   Annan motionsform? __________________________

  

   6. Hur långa är passen i genomsnitt  <20 min 20-40 min  >40 min 

7. Hur ansträngande upplever du oftast passen? 

       Inge ansträngande Lite ansträngande          Ansträngande     Mycket ansträngande 

 



 
25 

 

 

Bilaga 3 Testprotokoll 
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Bilaga 4 Testvärden individnivå 

                Tabell 1 Kontrollgrupp 

Person 

ID Puls 1 Puls 2 Puls +/- Vikt 1 Vikt 2 Vikt +/- Kön 

6 123 125 2 81,7 82,4 0,7 M 

7 123 129 6 78,3 77 -1,3 M 

8 129 115 -14 97,1 97,1 0 M 

13 129 140 11 76,3 74,2 -2,1 K 

17 132 132 0 79,1 79 -0,1 K 

27 148 143 -5 65,5 65,6 0,1 M 

29 105 101 -4 90,5 88 -1,5 M 

31 145 132 -13 83,1 83,2 0,1 M 

36 120 121 1 69,9 67,3 -2,6 K 

41 137 141 4 75 73,3 -1,7 K 

45 138 127 -11 58,6 58,1 -0,5 K 

46 143 142 -1 96 96,3 0,3 M 

48 142 134 -8 60,6 61,7 1,1 K 

49 128 125 -3 52,6 53 0,4 K 

52 125 107 -18 80,2 79,9 -0,3 K 

53 153 144 -9 63,2 63 -0,2 K 

54 165 154 -11 89 90 1 K 

55 147 138 -9 68,4 68,3 -0,1 K 

57 153 133 -20 66,2 66 -0,2 K 

62 98 108 10 89,2 88,6 -0,6 M 

63 121 111 -10 80,9 81 0,1 M 

65 116 102 -14 66 66 0 K 

70 109 128 19 83 82,5 -0,5 M 

72 113 116 3 87,1 86,3 -0,8 M 

75 123 118 -5 97,7 96,5 -1,2 M 

78 164 165 1 64 62,3 -0,7 K 

82 110 117 7 90,7 86 -4,7 M 

83 113 123 10 81,1 82,3 1,2 M 

88 171 166 -5 82,3 81,4 -0,7 M 

97 149 131 -18 86 88 2 M 

98 116 125 9 69,5 69,5 0 M 

105 103 116 13 84,8 83,2 -1,6 M 

106 134 138 4 94,2 96 1,8 M 

107 139 138 -1 87,5 87,7 0,2 K 

109 129 126 -3 64,9 64 -0,9 K 

110 120 116 -4 83,4 82,9 -0,5 M 
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                  Tabell 2 Grupp med liten träningsökning 

Person 

ID Puls 1 Puls 2 Puls +/- Vikt 1 Vikt 2 Vikt +/- Kön 

1 117 94 -23 62,1 61 -1,1 K 

2 146 135 -11 73,5 70,9 -2,6 K 

3 143 143 0 65,6 63,7 -1,9 K 

4 115 110 -5 84,5 78,2 -6,3 K 

9 154 156 2 73,1 71 -2,1 K 

10 112 106 -3 105,2 103 -2,2 M 

12 127 121 -6 74,6 75 0,4 M 

14 113 109 4 89 89,1 0,1 M 

15 146 132 -14 80 77,2 -2,8 M 

18 117 107 -10 84,4 85 0,6 M 

23 147 123 -24 105 104 -1 M 

25 121 114 -7 101,5 100,4 -1,1 M 

26 113 105 -8 108,2 103,4 -4,8 M 

28 137 122 -15 77,1 74 -3,1 M 

30 153 140 -13 87,3 86,8 -0,5 M 

32 131 135 4 74,9 75 0,1 K 

33 126 109 -17 83,1 77,9 -5,2 M 

34 108 94 -14 77,9 77,2 -0,7 M 

37 123 112 -11 83,4 79 -4,4 M 

38 143 126 -17 62,8 62,3 -0,5 K 

40 135 127 -8 66,5 64,3 -2,2 K 

42 138 128 -10 84,3 84 -0,3 M 

43 147 143 -4 81,9 79,8 -2,1 M 

44 157 150 -7 138,6 129,3 -9,3 M 

50 126 120 -6 67,9 67 -0,9 K 

51 124 121 -3 57,7 59 1,3 K 

56 128 104 -24 68 67,1 -0,9 M 

58 139 130 -9 61,4 61,5 0,1 K 

59 157 146 -11 68,1 66 -2,1 K 

60 113 81 -32 86,1 85 -1,1 M 

61 135 116 -19 79,5 75,9 -3,6 M 

64 118 104 -14 74,4 71,6 -2,8 M 

66 118 105 -13 80 78 -2 M 

67 137 113 -24 81,2 80,2 -1 M 

68 126 105 -21 62,1 62,1 0 K 

71 142 130 -12 55,5 55,6 0,1 K 

73 139 128 -11 64 64,9 0,9 K 

74 112 96 -16 89,2 88 -1,2 M 

76 127 116 -11 78,4 76,9 -1,5 M 

77 141 127 -14 82 82,4 0,4 K 
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79 119 113 -6 60 58,9 -1,1 K 

80 136 135 -1 60,2 59,7 -0,5 K 

84 163 128 -35 60 59 -1 K 

85 159 158 -1 100,5 99 -1,5 K 

89 135 121 -14 65 64 -1 K 

90 123 112 -11 94 91 -3 M 

91 140 116 -24 73,3 75,7 2,4 M 

93 122 115 -7 92 90 -2 M 

94 143 117 -26 61,9 62 0,1 K 

99 131 124 -7 88 88 0 M 

100 134 118 -16 101,8 102 0,2 M 

101 139 127 -12 75,8 76,4 0,6 K 

103 149 134 -15 105 99 -6 K 

104 157 153 -4 69 69 0 M 

108 167 156 -11 67,6 63,4 -4,2 K 

111 152 149 -3 93,1 94 0,9 M 

112 156 149 -7 78 77 -1 K 

113 122 129 7 69,9 70 0,1 M 

      

                  Tabell 3 Grupp med stor träningsökning 

 

      

Person 

ID Puls 1 Puls 2 Puls +/- Vikt 1 Vikt 2 Vikt +/- Kön 

5 160 136 -24 64,9 62,7 -2,2 K 

11 134 96 -38 69,4 68,3 -0,9 M 

16 146 104 -42 77,3 76,9 -0,4 M 

19 143 118 -25 74,7 76,4 1,7 K 

20 126 109 -17 59,3 59 -0,3 K 

21 150 96 -54 67,4 65,6 -1,8 K 

22 161 107 -54 94,6 95 0,4 M 

24 124 125 1 98 98,3 0,3 M 

35 130 124 -6 93,1 93,2 0,1 M 

39 136 118 -18 64,1 65 0,9 K 

47 124 115 -9 74 74 0 K 

69 137 116 -21 54,6 54,5 -0,1 K 

81 130 116 -14 89,6 91,5 1,9 M 

86 144 122 -22 74,3 73,1 -1,2 K 

87 117 108 -26 91 87,1 -3,9 M 

92 125 107 -18 93,3 92,2 -1,1 M 

95 161 147 -14 97 95 -2 M 

96 162 154 -8 63 62 -1 K 

102 133 97 -36 75 73,7 -1,3 M 


