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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kadetterna upplevde de praktiska 

fysiska krav som ställs på dem under utbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, det vill 

säga upplevelsen av Prestationstestet som genomförs under delkursen grundkurs (GK) fysisk 

träning. Det var även av intresse att undersöka vilka faktorer som påverkade resultatet på 

Prestationstestet. Frågeställningar som besvarades i studien var: Vilka förväntningar har 

kadetterna på delkursen GK fysisk träning och Prestationstestet? Hur upplevs de olika 

kravnivåerna för Prestationstestet? Skiljer sig kadetternas resultat av Prestationstestet 

beroende på hur många gånger de har utfört testet? Inverkar hur mycket kadetterna tränade 

innan de började studera på officersprogrammet på resultatet av Prestationstestet? Resulterar 

ett högt BMI (Body Mass Index) i ökat/minskat resultat på Prestationstestet? 

Metod 

Detta var en tvärsnittsstudie då enkäter, med hjälp av ett bekvämlighetsurval, delades ut. 

Sammanlagt delades 70 enkäter ut och 45 enkäter returnerades. Det externa bortfallet i studien 

var 25 personer (36 %) som av olika anledningar inte ville delta i enkätundersökningen. 

Enkäten bestod av 17 frågor varav två stycken hade öppna svarsalternativ och resterande 15 

fasta svarsalternativ.  

Resultat 

Av resultatet kunde utläsas att de kadetterna framför allt såg fram emot var att själva få lära 

sig att optimera sin träning under kursen GK fysisk träning. Hur respondenterna upplevde de 

olika kravnivåerna var att de var ”varken höga eller låga”. Det fanns en tendens till att antalet 

utförda test påverkade resultatet på Prestationstestet positivt. Graden av fysisk aktivet innan 

påbörjade studier på officersprogrammet hade ingen påverkan på resultatet av 

Prestationstestet. Ett högt BMI-värde var heller inte av betydelse för resultatet på 

Prestationstestet. 

Slutsats 

Uppsatsen har lyft fram kadetternas åsikter om GK fysisk träning och Prestationstestet. Den 

har även belyst vilka faktorer som tycks påverka resultatet på Prestationstestet, där en tendens 

till ett säkerhetsställt resultat, visar att bättre prestation påverkas av antal genomförda test. 



 

 

 

Förord: 
Denna uppsats är ett examensarbete som är en del av utbildningen Hälsopedagogik på 

Gymnastik-och idrottshögskolan i Stockholm. 

 

Det har varit en spännande och intressant uppgift att undersöka vilka fysiska krav som ställts 

på kadetterna under deras tid på Militärhögskolan Karlberg. Därför vill jag rikta ett stort tack 

till Lars-Ove Nilsson, grundare och skapare av Prestationstestet som gav mig klartecken att 

genomföra studien. Ett stort tack riktas också till spänstgeneralerna Christopher Geijer och 

Johan Nyd som har bidragit till studiens utförande då de ansvarade för enkätutdelningen på 

skolan. Jag vill även tacka kadetterna på officersprogrammet som tog sig tid att fylla i 

enkäten, utan dem hade inte studien varit möjlig. Slutligen vill jag tacka Anna Bjerkefors på 

GIH för all handledning och goda råd. 

 

 

Stockholm, 2017-05-15 

Carolina Ridborn  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

 

Få yrken bär med sig ett så stort ansvar och så mycket makt som att arbeta som officer. Att 

ansvara för sitt förband under såväl krig som fred samt att kunna sätta sitt eget och andras liv 

på spel kräver både fysisk och mental styrka. (Försvarshögskolan 2016, s. 3) Att tackla detta 

ansvar lär sig studenterna på officersprogrammet (kadetterna) vid Militärhögskolan Karlberg. 

Efter den tre år långa utbildningen tilldelas studenterna den lägsta officersgraden fänrik som 

innebär att de kan arbeta som chefer för en mindre militär enhet exempelvis en pluton. I takt 

med att deras ansvarsområde ökar och de får mer erfarenhet befordras den anställde allt 

eftersom och får därmed ansvara för större enheter. (Försvarsmakten 2016-11-29) 

 

Yrkesrollen kräver därmed att den anställde har många goda egenskaper och att denne, för att 

kunna uträtta tilldelade uppgifter, upprätthåller en god fysisk prestationsförmåga. Före detta 

chefen för Försvarsmaktens idrott- och friskvårdsenhet (FMIF) överstelöjtnant Mikael Mineur 

trycker på att ”ansvaret att över tiden ha den fysiska prestationsförmåga som tjänsten kräver 

ligger i första hand på den enskilde. En framgångsfaktor är att gemensamt i arbetslaget ha en 

positiv attityd till träning.” (Olsson 2012, s. 17)  

 

Det finns ett flertal metoder för att testa den fysiska prestationsförmågan. Inom 

Försvarsmakten ska testerna ha en koppling till den prestationsförmåga som bedöms vara 

relevant för den militära verksamheten. Testerna genomförs med olika syften och dessa kan 

till exempel vara att bidra till ökad motivation hos de anställda, kartlägga den fysiska 

förmågan samt säkerhetsställa att Försvarsmaktens personal har tillräckligt god fysisk 

prestationsförmåga som tjänsten kräver. (Försvarsmakten Högkvarteret 2011-02-11, s. 68)  

 

Kadetterna på Militärhögskolan testas redan under första terminen på utbildningen då de 

genomför det fysiska testet vid namn ”Prestationstestet”, vilket är ett testbatteri med 

konditions-och styrketester. Testet genomförs sedan återigen under termin två och tre för att 

utvärdera om kadetterna utvecklats fysiskt. En av anledningarna till att träningen och 

testningen genomförs är för att i framtiden, som utbildade chefer, ska kadetterna kunna skapa 

rätt resurser och möjligheter för egen personals träning. En annan anledning är att kadetterna 
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ska kunna tillgodogöra sig praktisk utbildning under studierna på officersprogrammet samt 

skaffa sig ett livslångt positivt förhållningssätt till träning och hälsa. (Försvarsmakten 

Militärhögskolan Karlberg a) 

 

Det är viktigt att belysa hur studenterna uppfattar kurserna som handlar om träning samt 

Prestationstestet. Förstår de vikten av dessa kurser kopplat till den valda yrkesrollen? 

Uppfyller kurserna sitt syfte när det kommer till att inspirera och motivera kadetterna till 

fysisk träning? Det är frågor likt dessa författaren söker svar på när hon valt att genomföra 

denna enkätundersökning med kadetterna på Militärhögskolan Karlberg. 

  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Militärhögskolan Karlberg 

På Militärhögskolan Karlberg finns idag en levande akademisk miljö genom ett samarbete 

med Försvarshögskolan som ansvarar för utbildningar inom exempelvis militärteknik, 

ledarskap och fysiskt stridsvärde på det treåriga officersprogrammet. Militärhögskolan och 

Försvarshögskolan har samarbetat sedan 1997 efter ett beslut av regeringen och fick då det 

gemensamma namnet Försvarshögskolan. Först år 2008 inrättades Försvarshögskolan formellt 

som en högskola.  

 

1.2.2 Officersprogrammet 

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Under 

terminerna ett, två, tre och sex ges utbildningen via Försvarshögskolan och genomförandet 

sker på Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. Under termin fyra och fem genomförs 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Försvarsmaktens förband eller skolor lokaliserade 

runt om i Sverige. Under termin ett lämnar studenterna in ett önskemål om på vilket förband 

de vill genomföra sin VFU och får därefter platsen tilldelad i konkurrens med de andra 

studenterna. (Försvarshögskolan 2016, s. 6) 

 

Programmet har tre olika inriktningar som styr vilket ämne studenten fördjupar sig inom. De 

tre olika inriktningarna är: krigsvetenskap, militärteknik och nautisk inriktning. (ibid. s. 7) 
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Under utbildningen som kadett är man både student vid Försvarshögskolan och militär 

personal i Försvarsmakten. Kadetterna är inte knutna till något förband under sin utbildning 

utan har Karlberg som sitt hemmaförband. Detta innebär att Försvarsmakten kommer att ge 

kadetterna ytterligare utbildning som ska förbereda dem för en framtida anställning inom 

myndigheten. På Karlberg slott har Försvarshögskolan huvudansvaret för utbildningen men 

Försvarsmakten ser till att den genomförs. (ibid. s. 10) 

 

1.2.3 Intagningsprov 

För att bli antagen till officersprogrammet krävs det bland annat att studenten genomgår 

fysiska tester enligt Försvarsmaktens fodringar. Dessa involverar ett styrkeprov och ett 

konditionsprov. Styrkeprovet mäter styrkan i ben, skuldror och rygg i en maskin som kallas 

Isokai och som fungerar ungefär som en skivstång. Konditionstestet utförs på ergometercykel, 

i testet ingår ett 5 minuter sub-maximalt test som sedan övergår till ett maximalt test. Under 

testets gång följs och registreras puls, belastning, tid och trampfrekvens. (Försvarshögskolan 

2015-01-12, bilaga 3) 

 

För att bli antagen till officersprogrammet krävs det att studenterna har genomfört godkänd 

militär grundutbildning (Försvarshögskolan 2015-01-12, s. 10). 

 

1.2.4 Delkurser 

För att förbereda kadetterna för deras framtida anställning finns en kurs under utbildningen 

som heter Fysiskt stridsvärde. Kursen syftar till de krav som en anställning inom 

Försvarsmakten kräver med avseende på både kondition och styrka. Under kursen lär sig 

kadetterna hur kroppen fungerar, reagerar och påverkas fysiologiskt. Kadetterna lär sig också 

hur man tränar och utvecklar sitt förband för att möta de fysiska kraven som ställs på dem. 

(Försvarshögskolan 2016, s. 10) 

 

Kursen GK fysisk träning skiljer sig från kursen Fysiskt stridsvärde då det i GK fysisk träning 

ingår ett fysiskt prov som kallas Prestationstestet. Syftet med delkursen är att skapa ett 

livslångt positivt förhållningssätt till god hälsa och träning och här skapas bland annat 

förutsättningarna för en långsiktig träningsrutin för kadetterna. Syftet är även att 



4 

  

säkerhetsställa kadetternas förmåga att genomföra ålagda teoretiska studier och övningar 

under sin utbildningstid på Militärhögskolan Karlberg.  

 

1.2.5 Prestationstestet 

Prestationstestet är ett fysiskt test vars syfte och mål är att kadetterna ska klara av en viss nivå 

för att kunna tillgodogöra sig den praktiska, men även den teoretiska utbildningen vid 

officersprogrammet på ett bra sätt (Försvarsmakten Militärhögskolan Karlberg a). 

 

Testerna som kadetterna utför under Prestationstestet är utformat för att mäta funktionell 

prestationsförmåga vad avser personens syreupptagningsförmåga, förmågan att bära 

grundutrustning samt styrka. En sjukgymnast närvarar vid testtillfället för att, vid upptäckt av 

eventuella skador som ibland sker, snarast kunna påbörja behandling och 

rehabiliteringsträning. (ibid.) 

 

Testet genomförs under två sammanhängande dagar. Dag 1 genomförs Fälttestet som är ett 

konditionsprov där maximal syreupptagning mäts. Kadetterna ska då, så snabbt som möjligt, 

förflytta sig två km med stridsutrustning (22 kg). Dag 2 genomförs styrketester bestående av 

vertikala situps, utfallsteg med stridsutrustning + ryggsäck, dips och chins. Under styrketestet 

ska studenten genomföra så många antal repetitioner som möjligt av varje övning (undantag 

är chins). Om studenten inte kan genomföra en chin utförs statiskt räckhäng med handflatorna 

mot kroppen, bicepsfattning, under så många sekunder som möjligt. (ibid.) 

 

För att kunna följa upp resultaten har olika kravnivåer tagits fram. Den lägsta nivån kallas 

basnivån som alla kadetter, oavsett kön, bör klara av. Basnivån innebär att studenterna bland 

annat ska springa under 15 minuter på Fälttestet, klara minst sex sekunder i räckhäng och 

kunna genomföra minst tio stycken utfallsteg med stridsutrustning + ryggsäck. Denna nivå 

följs av grundnivån, brons, silver, guld och bäst av allt är atletnivån där studenterna bland 

annat ska springa under nio minuter på Fältestet, genomföra 20 chins och 60 utfallsteg (gäller 

resultat för män). (ibid.) Basnivån och grundnivån är densamma för båda könen, men på 

resterande kravnivåer på styrketesterna och Fälttestet gäller olika krav för män respektive 

kvinnor. Männen har genomgående fler antal repetitioner som krav jämfört med kvinnorna. 
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För att motivera kadetterna till att under de första tre terminerna av utbildningen vilja prestera 

så bra som möjligt under Prestationstestet sker utdelning av utmärkelser/priser till kadetterna 

som får bäst resultat på testerna under termin tre. Dessa utmärkelser är densamma som de 

olika kravnivåerna (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Kravnivåer Prestationstestet 

 

1.3 Existerande forskning 

Följande avsnitt kommer att beskriva det existerande forskningsläget. 

1.3.1 Referensvärden  

Bergh et al. (2008, s. 3) har genomfört en studie där referensmaterial har tagits fram för de 

fysiska prov som officerare ska genomföra. Resultaten baserades på redan färdigutbildade 

officerare och de fysiska proven i studien hade vissa liknande delmoment med 

Prestationstestet, som undersöks i denna studie. Konditionsprovet där maximal 

syreupptagning mättes, genomfördes under två km löpning med stridsutrustning (22 kg) och 

skulle spegla officerarnas förmåga att förflytta sig med utrustning. Detta test är likadant som 

de kadetterna genomför under Prestationstestet (Fälttestet). För vilka krav som skulle ställas 

på officeren valdes i studien, soldaters resultat vilket bestämdes genom att 511 soldater från 

tre förband genomförde det så kallade Fälttestet. Mediantiden blev 11 min och 27 sek och en 
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tydlig skillnad sågs mellan vilken typ av anställning de hade. Styrkeprovet prövades ut på 133 

värnpliktiga, dels för att få erfarenhet av hur de utvalda styrkeövningarna fungerade i 

praktiken och dels för att ta fram ett referensmaterial. 

 

Syftet med att samla information från soldaternas resultat var att ta fram kommande krav och 

referensmaterial för officerarna. En brist som diskuterades i studien, var om soldaternas 

referensvärden kunde utföra rättvisa ramar för officerarna. Under förflyttning med 

stridsutrustning, som testas med hjälp av Fälttestet, bär officerare i strid inte lika mycket 

utrustning som den övriga truppen. Detta skulle betyda att officeraren skulle kunna ”hänga 

med” truppen trots bristande kondition. (Bergh et al. 2008, s. 18) 

 

Samma problem med referensvärden existerar även för olika yrkesgrupper inom den militära 

verksamheten. Detta är något som Kaufman, Brodine och Shaffer (2000) önskar modernisera i 

framtiden. Exempelvis behövs inte en hög syreupptagningsförmåga för att utföra en viss typ 

av tjänsteutövning. De tycker därför att framtida krav för kondition och muskelstyrka bör vara 

anpassade efter specifika arbetskrav. 

 

1.3.2 Optimal träning under militär grundutbildning 

I Finland har en översiktsartikel skrivits vars syfte var att beskriva och lokalisera de 

begränsade faktorerna för optimal fysisk träning under militär grundutbildning (Santtila et al. 

2015). Resultatet från artikel är av intresse eftersom för att få ansöka till officersprogrammet 

ska man ha genomfört en godkänd militär grundutbildning (Försvarshögskolan 2015-01-12 s. 

10). Om många inte klarar av Prestationstestet behövs det möjligtvis en mer optimal fysisk 

träning under grundläggande militär utbildning (GMU) för att lägga en grund inför bland 

annat officersprogrammet. 

 

Både i finsk och svensk grundutbildning utgör fysisk träning en stor del av den sammanlagda 

tiden. Fysisk träning består av militär träning så som stridsutbildning, marschträning och 

fältskjutning men även idrottsrelaterad fysisk träning exempelvis löpning, orientering och 

boll-lekar. Korrekt planerad och genomförd fysisk träning i den omfattning som utförs ska 

utan problem förbereda rekryten för en framtida anställning inom militär verksamhet. 

Däremot kan ett dåligt planerat träningsprogram öka risken för skador och tvinga rekryten 

avstå från en fortsatt anställning inom militären. Artikeln vill ge idéer om hur mera effektiva, 
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säkrare och progressivare träningsprogram kan tas fram för att undvika skador och 

överträning. (Santtila et al. 2015, s. 154 f.) Resultaten visade att värnpliktiga med ett redan 

högt VO2 max värde inte uppnådde ytterligare förbättringar under grundutbildningen, vilket 

bland annat kan bero på otillräcklig mängd högintensiv träning. Däremot värnpliktiga som 

tiden innan militären varit inaktiva ökade sitt VO2 max under utbildningen. (ibid. s. 155) 

Detta resultat bekräftar Psilander och Sahlin, att vältränade personer har en mindre 

förbättringspotential när det kommer till maximal syreupptagningsförmåga jämfört med 

otränade personer. Otränade personer förbättrar syreupptagningsförmågan och 

nyttjandegraden när träningsvolymen ökar, oberoende av träningsmodellen. (2013, s. 41). 
 

Santtila et al. (2015) presenterade ett förslag om att lågintensiv uthållighetsträning bör ersättas 

med högintensiv träning. Detta skulle kunna vara ett effektivare alternativ med tanke på att 

det är mer tidseffektivt. Att under GMU också ersätta viss löpning med power walking är ett 

annat förslag som lades fram. Löpning har nämligen visat sig öka risken för skador i nedre 

extremitet. Med tanke på att risken för överbelastningsskador är störst under de 2-6 första 

veckorna av grundutbildningen bör den fysiska träningen hållas relativt lätt och vara så 

individanpassad som möjligt. För att underlätta detta kan det tänkas att tre till fyra olika 

grupper, baserade på rekryternas träningsvanor innan de påbörjade grundutbildningen, bildas. 

(ibid. s. 156) 

 

Slutsatsen är att mer progressiva och individanpassade träningsprogram är nödvändiga. Dessa 

optimala träningsprogram skulle i sin tur leda till större träningsrespons och lägre risk för 

skador och överträning. (ibid. s. 156f.) 

 

1.3.3 Riskfaktorer under träning hos rekryter 

Fysiska träningsskador är vanliga bland rekryter och är därmed en riskfaktor, men få vet vad 

de beror på. Jones et al. (1993, s. 705) studie mätte 391 soldater under åtta veckors 

grundutbildning. Av de som deltog var 124 stycken män och 186 kvinnor. De tillfrågades i ett 

frågeformulär om tidigare aktivitetsvanor (genomförande av sport bland annat), de mätte även 

längd, vikt och kroppsfett. Av totalen gjorde 71 % även de arméinriktade fysiska 

aktivitetstesterna. Testerna involverade att springa en amerikansk mile (ca 1,6 km) på 

snabbast möjliga tid samt att genomföra så många situps och armhävningar som möjligt under 

en två minuters period. Medelåldern för män i studien var 20 år och medelåldern för 
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kvinnorna var 21 år. Studien berättade vidare att tidigare kunskap och forskning har bekräftat 

att några av riskfaktorerna att drabbas av skador är kön, ålder och tidigare aktivitetsnivå. Civil 

data på riskfaktorer förknippade med träning, utanför det militära yrket, inkluderar mängden 

träning, tidigare skador och BMI. Studiens hypotes var att de rekryter som tidigare varit 

fysiskt aktiva har en större chans att klara den 2 månader långa grundutbildningen utan skador 

(ibid.). 

 

Resultatet visade att kvinnor drabbades av skador i större utsträckning än män, 44,6 % jämfört 

med 29 %. Under träning drabbades dock fler män av skador, ca 50 % av de som sprang en 

mile långsamt drabbades. Likaså långsamma kvinnor löpte större risk att skada sig än de 

snabba. (Jones et al. 1993, s. 708) 

 

Rekryternas procentuella andel kroppsfett och BMI delades upp i kvartiler där en eller två av 

de mittersta grupperna användes som referens för att jämföras mot de andra riskgrupperna. 

Resultatet av testerna visade att incidenterna av så kallade ”förlust skador” (vilket innebar att 

den som drabbades, inte längre var lika produktiva och inte längre kunde utföra sina tidigare 

sysslor på jobbet (Safeopedia 2017-04-25)) associerade med längd, kroppsvikt och BMI var 

signifikant högre hos korta kvinnor jämfört med långa. Det i de högsta och lägsta BMI 

grupperna för både män och kvinnor löpte även de en högre risk att skadas jämfört med dem i 

mittenkvartil grupperna för respektive kön. Män i gruppen med högt BMI löpte en 2.8 gånger 

högre risk än de i mittenkvartil gruppen (p = 0,02) samtidigt som de i den lägsta kvartilen 

löpte en 2,3 ggr större risk att drabbas än den mittersta (p = 0,08). En högre procent kroppsfett 

var associerat med en högre risk för skador men endast för män och inte kvinnor. Vikt var inte 

en riskfaktor för något av könen. Resultatet av studien bekräftade dess hypotes om att rekryter 

som tidigare varit fysiskt aktiva hade en större chans att klara den 2 månader långa 

grundutbildningen utan skador. De som sprang en mile långsamt visade sig löpa en större risk 

att drabbas av skador för båda könen. För män kunde man även fastställa att personer som 

rapporterade en tidigare låg aktivitetsnivå, innan anställning inom armen, (i frågeformuläret) 

löpte större risk att drabbas av skador. (Jones et al. 1993, s. 707) 

 

1.3.4 Tillförlitlighet av fysiska prestationstester 

I den metaanalytiska granskningen av Hopkins, Schabort och Hawley (2001, s. 214) 

identifierade författarna de mest tillförlitliga sätten att mäta styrka på och de faktorer som 
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påverkade reliabiliteten. Metaanalysen gjordes genom att undersöka 101 studier genomförda 

på friska vuxna. Studien identifierade nio typer av prestationstest, dessa var; tidsförsök, 

konstant duration, förbelastning, isokinetik, iso-tröghet (en rörelse, ett hopp eller kast mättes), 

konstant kraft, kritisk kraft, instrument som stegvis ökar för anaerobt tröskelvärde och 

instrument som stegvis ökar för topprestation.  

 

Den faktorn som visade sig ha störst effekt på reliabiliteten var ”typ av test”, där de 

prövningar baserade på tidsförsök var de mest tillförlitliga. Med tidsförsök menades att 

personen genomförde ett exempelvis förbestämt set med övningar/distans på snabbast möjliga 

tid. Majoriteten av de andra övningarna formade en grupp med liknande grad av reliabilitet. 

(ibid. s. 221 f.) 

 

Det typiska prestandafelet vid test av fysisk styrka påverkades av flera faktorer: typ av test, 

typ av åtgärd, atletisk status, kön (för icke-atleter) och testets varaktighet. Faktorer som kunde 

få små eller försumbara effekter var kön (för idrottare) och tid mellan försöken. 

Träningsmetoder hade också liten effekt, även om Fälttester för löpning kunde vara mer 

tillförlitliga än ergometerbaserade tester. Kvaliteten på ergometern verkade också påverka 

tillförlitligheten. (ibid. s. 231) 

 

En samlad bild av forskningsläget visar att mera tjänsteanpassade fysiska tester är att föredra. 

Ett högt och lågt BMI har visat sig bidra till en ökad risk för skador, högt mer än lågt. En 

annan bidragande orsak till ökad skaderisk är den tidigare fysiska aktivitetsnivå. För att 

utforma ett så tillförlitligt Prestationstest som möjligt bör man genomföra tester på tid. Frågor 

kvarstår kring upplevelserna från de som utför dessa fysiska tester. Därför är det av värde att 

undersöka kadetternas syn på detta. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kadetterna upplevde de praktiska fysiska krav 

som ställs på dem under utbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, det vill säga 

upplevelsen av Prestationstestet som genomförs under delkursen GK fysisk träning. Det var 

även av intresse att undersöka vilka faktorer som påverkade resultatet på Prestationstestet. 
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Frågeställningar: 

- Vilka förväntningar har kadetterna på delkursen GK fysisk träning och 

Prestationstestet?  

- Hur upplevs de olika kravnivåerna för Prestationstestet? 

- Skiljer sig kadetternas resultat av Prestationstestet beroende på hur många gånger de 

har utfört testet? 

- Inverkar hur mycket kadetterna tränade innan de började studera på 

officersprogrammet på resultatet av Prestationstestet? 

- Resulterar ett högt BMI i ökat/minskat resultat på Prestationstestet? 

2 Metod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ metod med 

datainsamling genom en enkätundersökning. Syftet då man genomför denna typ av forskning 

är generellt att finna ytlig information om en större grupp individer. Det är av intresse att 

finna något gemensamt som är representativt för en större population. (Hassmén & Hassmén 

2008, s. 85)  

2.1 Tillvägagångsätt 

Detta var en tvärsnittsstudie som genomfördes då enkäter delades ut vid ett specifikt tillfälle. 

För att kontrollera huruvida studien var möjlig att genomföra tog författaren kontakt med 

grundaren till Prestationstestet, Lars-Ove Nilsson, via mejl. Ett möte bestämdes där en 

grundlig genomgång av syftet till varför Prestationstestet genomförs ägde rum. En muntlig 

bekräftelse gavs på att studien var möjlig att genomföra. Då kadetterna inte har så många 

vanliga stillasittande lektioner kom författaren och Lars-Ove Nilsson fram till att det enklaste 

sättet att få ut enkäterna var att låta två personer på officersprogrammet ansvara för 

utdelningen. Dessa två personer var så kallade ”spänstgeneraler” i sina plutoner. Deras 

funktion innebär att de är befälens och lärarnas närmaste män exempelvis när information ska 

delas ut till plutonerna. Kontakt med dessa två personer skedde via mejl där de gick med på 

att hjälpa till med enkätutlämningen. Sammanlagt delades 70 enkäter ut till spänstgeneralerna 

genom vakten på Militärhögskolan Karlberg, som fungerade som en mellanhand.   
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2.2 Urval 

För att uppnå studiens syfte genomfördes i denna studie ett stickprov på kadetter från 

terminerna ett, två, tre, fyra och sex på officersprogrammet. Tanken från början var att 

enkäterna endast skulle delas ut till kadetter som studerade på termin ett, två och tre men så 

blev inte fallet utan kadetter från alla terminer förutom termin fem besvarade enkäten. 

Målpopulationen valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. 

2.3 Enkät 

Enkäten inleddes med ett följebrev där en presentation av författaren samt syftet med 

enkätundersökningen förklarades. Efter det följde fyra sidor med sammanlagt 17 frågor varav 

två stycken hade öppna svarsalternativ och resterande 15 fasta svarsalternativ. Enkäten 

innehöll många fasta svarsalternativ för att öka möjligheten till att dra slutsatser av det 

insamlade materialet (se bilaga 2). 

 

Fråga nummer 8 och 18 hade öppna svarsalternativ, detta för att få fram åsikter och 

förväntningar om delkursen och Prestationstestet som författaren själv inte tänkt på. Att ha 

någon eller några öppna frågor är även ett exempel på en enkel motivationshöjande åtgärd för 

att ge respondenten möjlighet att fritt uttrycka sig vilket även de var en bidragande orsak till 

valet om att lämna dessa frågor öppna (Ejlertsson 2014, s. 41). Författaren Trost (2012, s. 74) 

rekommenderar starkt att ha en öppen fråga i slutet av ett enkätformulär för att ge 

respondenten en chans att själv få tillägga något efter att ha svarat på alla, redan fast uppsatta, 

svarsalternativ. 

 

För att undvika missförstånd i enkäten så preciserades tid- och rumsangivelser noga för att 

reducera olika tolkningar av dessa begrepp. I exempelvis fråga 16 hade en avgränsning (till 

timmar och minuter) av begreppet redan gjorts för att göra svaret så entydigt som möjligt. 

(Ejlertsson 2014, s. 54) För att formulera frågorna på ett neutralt sätt har ledande frågor 

undvikits. Att exempelvis använda ordet ”bra” i frågeformuleringen utan att ordets motpol 

”dålig” också nämns, har inte använts i denna studie (ibid. s. 56). 

 

Svaren har rankats för att enkelt kunna föra in dem i Excel. Exempelvis fråga nummer 10 om 

resultatet på Prestationstestet har rankats från ett till sex där nummer ett är basnivå och sex är 

atletnivå. 
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De näst sista frågorna i enkäten (nr 15 och 16) som berörde frågan om hur många minuter en 

person tror sig lägga på fysisk aktivitet i veckan är hämtade från Socialstyrelsen. 

Forskargruppen för fysisk aktivitet och hälsa på GIH har genomfört en validering av dessa 

frågor och kommit fram till att en fråga likt denna, med fasta svarsalternativ, var mest valid 

jämfört med andra beprövade enkätfrågor om fysisk aktivitet (Socialstyrelsen 2017-02-03). 

2.4 Etiska aspekter 

I studien användes informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet för att på så sätt skydda de individer som ställde upp i studien (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 389 f.). Informationskravet innebar att undersökningsdeltagarna upplystes 

om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sin medverkan om de så ville. 

Kravet innebar även att de som medverkade i forskningen skulle informeras om forskningens 

syfte. Samtyckeskravet var till för att deltagarna i undersökningen själva skulle få bestämma 

över sin medverkan. Konfidentialitetskravet gav deltagarna anonymitet, personuppgifterna 

förvarades där obehöriga inte kunde ta del av dem och personen kunde inte heller identifieras 

för utomstående. Nyttjandekravet innebar att uppgifterna som var insamlade om de enskilda 

personerna endast fick användas för forskningsändamål och ingenting annat. 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-14) 

2.5 Validitet och reliabilitet 

För att öka reliabiliteten på enkäten har begripliga och vanliga ord använts för att minska 

risken att frågorna missuppfattas. Om enkäten istället hade bestått av svåra och krångliga ord 

ökar risken för att de som besvarade enkäten inte förstått vad som menades. (Trost 2012, s. 

63) 

 

Fråga nummer sju och nio var kunskapsfrågor och dessa frågor ställdes för att ta reda på hur 

väl kadetterna var införstådda i delkursen GK fysisk träning och Prestationstestets syfte. 

Denna typ av frågor har vid post- och webbaserade enkäter väldigt låg validitet eftersom 

författaren inte skulle kunna uttala sig om ifall respondenten kände till svaret eller tog reda på 

det under tiden som enkäten besvarades. I denna studie där enkäten delades ut och besvarades 

vid ett specifikt tillfälle fungerade det att använda sig av kunskapsfrågor då det inte fanns 

möjlighet för respondenten att ta reda på syftet innan svaren fylldes i. (Ejlertsson 2014, s. 61 

f.) 
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För att öka enkätens validitet skapades ett Word dokument där enkätens frågor matchades till 

de givna frågeställningarna så att klarhet gjordes i vilka frågor som besvarade vilken 

frågeställning. En pilotstudie genomfördes för att ta reda på om frågorna uppfattades och 

tolkades på samma sätt som det var tänkta. Pilotstudien genomfördes med två stycken 

kadetter som studerade på termin sex på officersprogrammet. Några små förbättringar och 

korrigeringar gjordes efter att deras åsikter framförts, bland annat i den inledande 

informationstexten för att förtydliga studiens syfte. Författaren träffade även Lars-Ove 

Nilsson, grundare och skapare av Prestationstestet, för att öka kunskapen kring syftet med 

testet vilket bör ha bidragit till en ökad validitet. 

 

2.6 Databearbetning och statistisk analys 

Enkätens fasta svarsalternativ kodades och resultaten fördes in i kalkylprogrammet Excel 

2013. De öppna svarsalternativen i fråga nummer nio kodades genom att svaren delades in i 

fyra olika kategorier/teman. Varje enkät fick ett löpnummer för att enkelt kunna hålla isär 

deltagarnas enkäter och för att författaren lätt skulle kunna gå tillbaka och genomföra 

eventuell tillbakablick på svaren (Ejlertsson 2014, s.105). För bearbetning och statistiska 

analyser av materialet användes statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 24. För alla 

analyser sattes signifikansnivån till p < 0,05 med en tendensnivå mellan 0,05 – 0,1. Samtliga 

statistiska analyser (förutom frågeställning 5) har genomförts med icke-parametrisk statistik.  

 

För att presentera data på ett enkelt och överskådligt sätt användes, för frågeställning 1 och 2, 

stolpdiagram och cirkeldiagram. För att undersöka skillnaden mellan resultatet av 

Prestationstestet och antalet utförda test i frågeställning nummer 3 genomfördes ett Kruskal-

Wallis H test. För att kontrollera om det fanns korrelationer mellan dessa variabler 

genomfördes ett Spearman rank order test som är ett icke parametriskt test. Resultatet 

presenterades i tabellform. 

  

På frågeställning 4 genomfördes ett Mann-Whitney U test för att se om det fanns någon 

inverkan på hur mycket kadetterna tränade innan de började studera på officersprogrammet 

och resultatet på Prestationstestet. Författaren valde att använda sig av så kallade 

dummyvariabler på fråga nummer 16 då svaren var väldigt utspridda och inte tillräckligt 

många individer hade valt respektive kategori. Dummyvariabler användes för att dela in den 
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fysiska aktivitetsnivån i kategorier, vilket framöver kommer att benämnas kategorier; dessa 

var här ”lite tid nedlagd” respektive ”mycket tid nedlagd”, där svarsalternativ nr: 1-3 (träning 

under 3 h/v) representerade ”lite tid” (kategori 1) och svarsalternativ nr: 4-5 (träning från 3 h 

och uppåt/v) representerade ”mycket tid” (kategori 2). För att kontrollera om det fanns någon 

korrelation mellan dessa variabler genomfördes Spearman rank order test. Resultatet 

presenteras med hjälp av tabeller. 

 

På den sista frågeställningen om BMI användes kategorier på enkätfråga nummer 10 där 

resultatet av Prestationstestet delades in i kategorierna ”låg nivå” respektive ”hög nivå”. ”Låg 

nivå” innefattade svarsalternativen nr: 1-3 (kategori 1) (bas, grund och brons) och ”hög nivå” 

nr: 4-6 (kategori 2) (silver, guld och atlet). Kategorier valdes att användas eftersom svaren på 

fråga nr 10 var väldigt utspridda och inte tillräckligt många individer hade valt respektive 

kategori. Ur denna analys uteslöts en respondent som hade ett BMI > 30 för att testet blev 

normalfördelat om personen togs bort. Ett oberoende Student t-test användes för att jämföra 

BMI med resultatet på Prestationstestet. Spearman rank order test användes för att analysera 

om det fanns någon korrelation mellan dessa variabler. Resultatet presenteras med hjälp av 

tabeller. 

3. Resultat 
45 av de 70 utdelade enkäterna returnerades inom 4 veckor. Det externa bortfallet i studien 

var 25 personer (36 %) som av olika anledningar inte ville delta i enkätundersökningen. 

Medelåldern bland deltagarna i studien var 23,5 år (spridning 20 – 44 år). Spridningen av 

respondenter mellan terminer såg ut på följande sätt (se tabell 2).  

 

Nedan presenteras resultatet från de olika frågeställningarna som involverar samtliga frågor 

förutom fråga 11 och 15.  
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Tabell 2: Antalet kadetter som studerar på respektive termin 

Termin               Antal kadetter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ej angivet 

Totalt 

6 

14 

5 

2 

0 

17 

1 

n=45 

 

3.1 Vilka förväntningar hade kadetterna på delkursen GK fysisk 
träning och Prestationstestet? 

Följande svar representerar kadetternas uppfattningar och förväntningar på GK fysisk träning 

och Prestationstestet. 

3.1.1 Vad är dina förväntningar på/vad vill du få ut av kursen GK fysisk 
träning? 

Av samtliga kadetterna (n = 45) hade 44,4 % förväntningen att få lära sig att optimera sin 

träning under kursen GK fysisk träning. 13,3 % svarade att de endast genomgått kursen 

fysiskt stridsvärde, 24,4 % svarade någonting som inte kategoriserades in i de två ovanstående 

kategorierna och 17,8 % valde att inte besvara frågan.  

 



16 

 

 
Figur 1: Diagram över förväntningar på kursen GK fysisk träning (n = 45) 

3.1.2 Hur väl förstår du syftet med varför Prestationstestet genomförs? 

Av 45 kadetter som besvarade fråga nr sju svarade 38 % av respondenterna att de förstod 

syftet med Prestationstestet ”mycket” samt ”ganska bra”. 18 % av respondenterna svarade att 

de förstod syftet med testet ”varken bra” eller ”dåligt”, 4 % ”ganska dåligt” och 1 % ”mycket 

dåligt”. Medianvärdet på denna fråga låg på svarsalternativet ”ganska bra”. 
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Figur 2: Svarsuppdelning över hur väl kadetterna var införstådda i syftet med Prestationstestet 

(n = 45) 

3.1.3 Hur väl känner du till delkursen GK fysisk tränings syfte och 
lärande mål? 

Av 41 kadetter som besvarade fråga nr åtta var medianen ”varken bra eller dåligt”. Endast 2 

% kände till grundkursens syfte och lärande mål ”mycket bra”, 40 % av respondenterna kände 

till dem ”ganska bra”, 27 % ”varken bra eller dåligt”, 17 % ”ganska dåligt” och 15 % ”mycket 

dåligt”.  

 
Figur 3: Svarsuppdelning över fråga åtta om GK fysisk tränings syfte och lärande mål (n = 

41) 

3.1.4 Hur väl tycker du att Prestationstestet avspeglar de fysiska krav 
som du tror dig behöva uppnå i din framtida yrkesroll? 

Av samtliga 45 kadetter som besvarade fråga nr 13 tyckte 7 % att Prestationstestet avspeglar 

framtidens krav ”mycket bra”. Totalt 31 % tyckte att de avspeglar det ”ganska bra”, 27 % 

tyckte ”varken bra eller dåligt” samt ”ganska dåligt” och 8 % tyckte att det avspeglar framtida 

krav ”mycket dåligt”. Medianen på denna fråga var svarsalternativet ”varken bra eller dåligt”. 
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Figur 4: Hur väl respondenterna tyckte att Prestationstestet avspeglade deras framtida 

yrkesroll (n = 45) 

3.2 Hur upplevs de olika kravnivåerna för Prestationstestet? 

Utav samtliga 45 kadetter som besvarade fråga nummer 12 upplevde 40 kadetter (89 %) att 

kraven var ”varken låga eller höga”. Två kadetter (4 %) upplevde kraven som ”låga” och 3 

kadetter (7 %) som ”höga”. 
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behöva	  uppnå	  i	  din	  fram8da	  yrkesroll?	  
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Figur 5: Upplevelsen av Prestationstestets kravnivåer (n = 45) 

 

3.3 Skiljer sig kadetternas resultat av Prestationstestet beroende på 
hur många gånger de har utfört testet? 

Resultatet från 42 kadetter (bortfall 3 personer) visade att det fanns en tendens till ett 

signifikant säkerhetsställt resultat mellan ett bättre resultat av Prestationstestet och flera antal 

genomförda test (p = 0,09).  

 

En positiv korrelation kunde utläsas från Spearman rank order test (r = 0,31) och resultatet 

visade att de som utförde testet två respektive tre gånger hade ett högre medelvärde på 

resultatet på Prestationstestet jämfört med de som endast genomförde testet en gång. 

Medelvärdet i tabellerna baseras på svarsalternativens ranking där nummer ett var basnivå och 

nummer sex var atletnivå. 
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Tabell 3a: Medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum värde för enkätfråga 
nummer 10 (kravnivåer) och fråga nummer 6 (antal genomförda test) (n = 42 bortfall = 3 
stycken)  

 

	   N Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Kravnivå 

senaste testet 

43 3,86 1,15 2 6 

Antal 

genomförda 

Prestationstest 

44 2 0,75 1 3 

 

 

Tabell 3b: Medelvärdet av resultatet på Prestationstestets kravnivåer kopplat till antal 

genomförda test. 

 Antal genomförda 

Prestationstest 

N Medelvärde 

Kravnivå senaste 

testet 

1 11 14,86 

2 19 23,26 

3 12 24,79 

Total 42  

 

3.4 Inverkar hur mycket kadetterna tränade innan de började 
studera på officersprogrammet på resultatet av Prestationstestet? 

Resultatet från 43 kadetter (bortfall 2 personer) visade att det inte fanns någon statistiskt 

signifikant skillnad mellan hur mycket kadetterna tränade innan de började studera på 

officersprogrammet och resultatet på Prestationstestet (p = 0,119). Medelvärdet i tabellerna 

baseras på svarsalternativens ranking där nummer ett var basnivå och nummer sex var 

atletnivå 
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Tabell 4a: Medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum värde för enkätfråga 

nummer 10 (kravnivåer senaste testet) samt kategorierna för fråga nummer 16 ”lite tid” och 

”mycket tid” (n = 43) 

 N Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Kravnivå 

senaste testet 

43 3,86 1,15 2 6 

Kategorier 45 1,56 0,5 1 2 

 

Tabell 4b: Medelvärdet av kategorierna (1 = ”lite tid och 2 = ”mycket tid”) för hur mycket det 
tränade innan officersprogrammet kopplat till resultatet på det senast genomförda 
Prestationstestet. 
 

 Kategorierna N Medelvärde 

Kravnivå senaste 

testet 

1 20 18,90 

2 23 24,70 

Totalt 43  

 
 

3.5 Resulterar ett högt BMI i ökat/minskat resultat på 
Prestationstestet? 

Resultatet visade ingen signifikans mellan ett högt BMI och resultatet på Prestationstestet (p = 

0,76). Interna bortfall på fråga nr 10 var två kadetter. 

 

Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse på kategorierna (1 = ”låg nivå” och 2 = ”hög 

nivå”) för resultat på testet (fråga nr 10) kopplat till BMI (n = 44 bortfall = 1 stycken) 

 Kategorierna N Medelvärde Standardavvikelse 

BMI 1 15 24,21 1,91 

2 27 24,02 1,89 

 

3.6 Ytterligare synpunkter på GK fysisk träning och 
Prestationstestet. 

Författaren vill redovisa några ytterligare synpunkter som dök upp om testet på den sista 

frågan i enkäten. 
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”Hade gärna sett fler inslag av obligatoriska fyspass istället för föreläsningar som ger 

väldigt lite” 

 

”Prestationstestet är väl avvägt” 

 

”Nivåerna för Prestationstestet är illa balanserade. Exempelvis finns få kadetter som når 

atletnivå på fälttestet (<9 min) medan majoriteten når atletnivå på flera av styrkedelarna”. 

 

”Anser att det är dåligt att vi inte genomför ett styrketest som går att återfinna i 

Försvarsmakten i övrigt, FM har exempelvis Multitestet. Annars är det ett bra test i 

förhållande till verksamheten i FM” 

 

”Prestationstestet är riktigt bra. Väl avvägda nivåer som motiverat mig för träning under min 

tid på MHS K” 

 

”Bra komplement till Multitesterna. Men ser det mer som individutveckling (egen fysisk 

förmåga) än ett test” 

 

”Varför inte bara utnyttja FM-multittest istället för ”OP-testet”? 

 

4. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur kadetterna upplevde de praktiska fysiska krav som 

ställs på dem under utbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, det vill säga upplevelsen av 

Prestationstestet som genomförs under delkursen GK fysisk träning. Det var även av intresse 

att undersöka vilka faktorer som påverkade resultatet på Prestationstestet. 

 

Av resultatet kunde utläsas att det kadetterna till största del såg fram emot under kursen GK 

fysisk träning var att själva få lära sig att optimera sin träning. En större andel kadetter kände 

till syftet med Prestationstestet jämfört med syftet och lärandemålen för kursen GK fysisk 

träning. Hur väl respondenterna tyckte att Prestationstestet avspeglade de krav de tror sig 

behöva i deras framtida yrkesroll var ”varken bra eller dåligt”. Hur kadetterna upplevde 

kravnivåerna för testet var att de är ”varken låga eller höga”. Tendenser till ett signifikant 



23 

 

resultat syntes på frågeställningen om resultatet på testet skilde sig beroende på antalet 

utförda test, där syntes även en positiv korrelation. Om kadetterna till hög eller låg grad var 

fysiskt aktiva innan studierna på officersprogrammet verkade, enligt denna studie, inte ha 

någon effekt på Prestationstestet. Ett högt BMI värde tycks inte heller vara av betydelse för 

resultatet på Prestationstestet. 

4.1 Metoddiskussion 

För att kunna undersöka studiens syfte valdes en kvantitativ metod. Detta för att involvera så 

många kadetter som möjligt i studien och ge ett större perspektiv än en kvalitativ studie då 

endast ett fåtal personer undersöks. 

 

Författaren delade inte ut enkäten själv vilket kan ha påverkat resultatet. Det skulle kunna 

påverkat antalet deltagare i studien då en viktig del i utdelandet är att motivera deltagarna till 

att besvara enkäten. Överlag gjorde spänstgeneralerna ett bra jobb då 45 av 70 enkäter 

besvarades. Varför 25 personer valde att inte besvara enkäten är svårt att svara på, var dessa 

kadetter ointresserade eller visste de med sig att de inte presterade bra på Prestationstestet och 

valde därför att inte delta i undersökningen. Konsekvenserna av detta bortfall skulle kunna 

vara att en grupp med ett speciellt motiv inte kom med i studien. 

 

Tanken från början var att enkäterna endast skulle delas ut till kadetter som studerade på 

termin ett, två och tre men så blev inte fallet utan kadetter från alla terminer förutom termin 

fem besvarade enkäten. Detta kan ha berott på svårigheter att få tag i kadetter från de avsedda 

terminerna alternativt otydlig kommunikation från författaren om hur enkäterna skulle delas 

ut. Anledningen till att den från början endast skulle delas ut till kadetter på terminerna ett, två 

och tre beror på att det är under dessa terminer som kadetterna på officersprogrammet läser 

och genomför kursen GK fysisk träning och Prestationstestet. Detta betyder att de som 

besvarade enkäten från termin fyra och sex behövde tänka tillbaks på hur det var då de 

genomförde kursen respektive testet. Minnet kan i detta fall ha påverkat resultatet då 

respondenterna kanske inte mindes vad som genomfördes under kursen och även utformning 

av kursen kan ha förändrats. Att det var så få kadetter som besvarade enkäten från termin fyra 

och inga från termin fem kan ha berott på att det är under dessa terminer som kadetterna 

genomför VFU på annan ort. 
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Enkäten var överlag väldigt genomarbetad och mycket tid lades ner på att formulera frågorna 

för att undvika missförstånd. Författaren kontrollerade även att frågorna tolkades rätt genom 

att genomföra en pilotstudie.  

 

Om liknande studie skulle genomföras igen vore det intressant att låta författaren själv dela ut 

enkäten. Detta för att se till att samma information, utöver det som stod i följebrevet, gavs ut 

samt att endast de som genomförde kursen GK fysisk träning, vid tillfället när enkäten 

delades ut, fick besvara den. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Vilka förväntningar har kadetterna på delkursen GK fysisk träning 
och Prestationstestet? 

Av resultatet kan slutsatsen dras att det som flest kadetter ser fram emot under kursen GK 

fysisk träning, är att få lära sig att optimera sin träning. Några exempel från kadetterna om 

förväntningarna på kursen var:  

 

”Medvetenhet om träning/kost för att lägga en teoretisk grund för mitt framtida yrkesliv” 

  

”Förstå hur kroppen fungerar/reagerar vid träning och kunna optimera träningen”  

 

”Få de grunder som krävs för att kunna optimera min egen och mitt framtida förbands 

träning” 

 

Kadetterna förstår syftet med varför Prestationstestet genomförs ”ganska bra” vilket betyder 

att den powerpoint som visas i början av kursen når fram och förmedlar tydliga syften och 

mål till kadetterna. Syfte och lärandemålen med delkursen GK fysisk träning förstås, men inte 

lika bra som syftet med Prestationstestet. På denna fråga ligger medianvärdet på ”varken bra 

eller dåligt”.  

 

Hur väl kadetterna tycker att Prestationstestet avspeglar deras framtida yrkesroll besvarade de 

flesta med svarsalternativet ”varken bra eller dåligt”. Detta skulle kunna berott på att vissa av 

kadetterna kommenterat att de tycker att testet borde vara mer anpassat efter de olika 

inriktningarna man kan välja mellan på officersprogrammet. Dessa inriktningar är 
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krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk inriktning (Försvarshögskolan 2016, s. 6). 

Kommentarer kan lyda:  

 

”Prestationstestet må vara väl anpassat för marin personal, dock väldigt otydligt hur det är 

kopplat till flygtjänst”,  

 

”Det hade varit lämpligt med anpassade Prestationstester beroende på inriktning/placering” 

 

Dessa kommentarer styrker de som Bergh et al. (2008, s. 18) tar upp i sin rapport officerarens 

fysik. Där diskuteras en brist ifall soldaternas referensvärden på fysiska prestationstester kan 

utgöra rättvisa ramar för officerarna. Fälttestet tas som ett exempel, då officerarna i strid inte 

bär lika tung stridsutrustning som den övriga truppen under förflyttning, vilket medför att 

kraven under Fälttestet eventuellt bör vara lägre för officerarna.  Kaufman, Brodine och 

Shaffer (2000) belyser detta i sin studie att framtida krav för kondition och muskelstyrka bör 

vara mer tjänsteanpassade då exempelvis hög syreupptagningsförmåga inte krävs för att 

utföra alla typer av tjänster. En framtida utveckling av testet skulle kunna tänkas vara en 

anpassning efter tjänsteinriktning.  

4.2.2 Hur upplevs de olika kravnivåerna för Prestationstestet? 

Fråga nummer 12 visade att majoriteten av kadetterna, 40 stycken (89 %), upplevde att kraven 

för Prestationstestet var varken låga eller höga. Om kraven hade upplevts som för höga skulle 

det kanske inte kännas roligt att sätta upp mål för att försöka nå upp till kraven. Då skulle ett 

förslag likt de Santtila et al. (2015 s. I56 f.) redovisar för i deras studie, om mer 

individanpassade träningsprogram kanske bli mer aktuellt, som de anser skulle leda till en 

större träningsrespons. Om större spridning i resultatet skulle setts hade det även varit av 

intresse att undersöka om det finns någon koppling mellan exempelvis tidigare skattad 

aktivitetsnivå och upplevelse av Prestationstestet.  

 

4.2.3 Skiljer sig kadetternas resultat av Prestationstestet beroende på 
hur många gånger de har utfört testet? 

Resultatet från kadetterna visade att det fanns en tendens till ett signifikant säkerhetsställt 

resultat mellan ett bättre resultat på Prestationstestet och flera antal genomförda test (p = 

0,09). En positiv korrelation kunde utläsas från Spearman rank order test (0,31) vilket 
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bekräftade tendensen. Dock var denna tendens inte tillräckligt stor för att vara signifikant 

vilket skulle kunna berott på att grupp nummer två var något större än de övriga grupperna. 

Totalt 11 personer svarade att de hade genomfört testet en gång, 19 personer hade genomfört 

det två gånger och 12 personer tre gånger. Det givna resultatet skulle kunna berott på ett typ 

2-fel, vilket i det här fallet betyder att inte tillräckligt många respondenter tillfrågades från 

gruppen som genomfört testet två eller tre gånger, vilket leder till att resultatet inte kunde bli 

signifikant. 

 

Resultatet visade att de som genomfört Prestationstestet flera gånger hade ett högre 

medelvärde på testet. En aspekt som skulle kunna spela in till varför det är så, är testets 

reliabilitet. I den metaanalytiska granskningen av Hopkins, Schabort och Hawley redovisades 

att prestationstester baserade på tid är det mest tillförlitliga testen (2001, s. 221 f.).  

 

Under Prestationstestet genomförs Fälttestet på tid där sträckan ska springas så snabbt som 

möjligt. Det är svårt att under detta test lära sig en bättre fungerade teknik alternativt fuska, 

utan det enda sättet att förbättra resultatet är att förbättra syreupptagningsförmågan. I 

instruktionerna för testet står noga hur utrusning, genomförande och standardiseringen av 

testet ska gå till med bland annat gynnsamma väderleksförhållanden m.m. (Försvarsmakten 

Militärhögskolan Karlberg b, ss. 4-12). De andra testerna är endast baserade på antal 

repetitioner utan tidspress (undantag om kadetten inte klarar av att genomföra en chin då 

istället statisk räckhäng tillämpas med tidtagning). Dessa tester är klassade som de näst mest 

tillförlitliga efter tidsförsökprövningarna (Hopkins, Schabort & Hawley 2001, s. 221 f.). 

 

Prestationstestet genomförs med hjälp av kroppsvikten och vikten av stridsutrustningen vid 

Fälttest samt utfallssteg (vid utfallsteg bär kadetten förutom stridsutrustningen även en 20 

kilos tung ryggsäck). Om mer avancerad utrustning hade använts skulle även den ha kunnat 

påverka testresultatet i form av exempelvis felaktiga inställningar av motstånd på 

styrkemaskinen mellan testomgångarna. Ett annat problem med maskiner skulle kunna varit 

att upptäckten av vilken arm eller ben som är svagast blir svårare då det i vissa maskiner går 

att ta i mer med exempelvis det ”starka” benet för att kompensera upp för det svaga, den 

risken elimineras ur den aspekten i Prestationstestet. Hopkins, Schabort och Hawley påstår 

även att Fälttestet är väldigt tillförlitligt då fälttester för löpning har visat sig vara mer 

tillförlitliga än ergometerbaserade testet, då kvalitén på ergometern kan påverka reliabiliteten 

(2001, s. 231). Det positiva med att Fältestet genomförs utomhus är även att det är den miljön 
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som militärerna kommer att verka i när de arbetar, vilket hade varit svårt att försöka återskapa 

i laboratoriemiljö (Stachenfeld 2014, s. 101). Stachenfeld (2014, s. 102 f.) menar på att 

laboratorietester är bäst lämpade för att undersöka frågor som kräver sträng miljö-och 

fysiologisk kontroll och är användbara för att definiera mekanismer för psykologiska 

reaktioner. Författaren menar fortsättningsvis att fälttester är bra, just för att det är den miljön 

testpersonen kommer att verka i, en brist är dock att de som genomför studien kan övervaka 

men inte påverka miljöförhållanden, exempelvis temperatur, som kan variera mellan 

testtillfällen. 

 

Överlag verkar det som att Prestationstestet håller en hög reliabilitet vilket utesluter tesen om 

att detta är anledningen till att medelvärdet visar att kadetterna presterar lite bättre efter flera 

försök.  

 

Författarens hypotes var att kadetterna presterar bättre ju flera test de har utfört för att de blir 

starkare och får bättre syreupptagningsförmåga under utbildningen. Varför författaren trodde 

det är för att Prestationstestet kan anses vara en motivationshöjare samt ett verktyg för att 

kunna sätta upp mål och därefter genomföra lämplig träning. Tillsammans med sin närmaste 

chef följer kadetterna upp de uppsatta målen efter Prestationstestet två gånger varje termin. 

Under termin tre genomförs även en tävling där de som uppnått högst resultat tilldelas 

utmärkelser/priser. Denna hypotes visade sig inte stämma då resultatet endast visade en 

tendens till ett signifikant resultat. 

 

En idé till tävlingen, för att göra den mera rättvis, skulle kunna vara att istället för att 

personen som presterar bäst på testerna vinner priser är det den person som presterar bäst i 

förhållande till den nivån man var på från början, exempelvis att den personen med högst 

procentuell ökning vinner. På så sätt bör alla ha lika stor chans till vinst, annars känns det 

antagligen omöjligt för den personen som börjar från grundnivå att ta sig upp till atletnivå på 

ett och ett halvt år om den personen vet att det finns kadetter som redan är där och bara blir 

bättre. På detta sätt skulle antagligen fler bli motiverade att försöka vinna pris och därför träna 

hårdare. 
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4.2.4 Inverkar hur mycket kadetterna tränade innan de började studera på 
officersprogrammet på resultatet av Prestationstestet? 

Kategorin som har lagt mycket tid på fysisk träning innan de började på officersprogrammet 

har ett lite högre medelvärde när det kommer till hur väl de presterade och vilken nivå de kom 

upp i under deras senast genomförda Prestationstest. Dock är skillnaden inte signifikant.  

 

Grupperna är jämt fördelade med avseende på hur många kadetter det är i varje grupp, vilket 

utesluter att resultatet skulle ha någonting att göra med ojämn fördelning mellan grupperna. 

Vad resultatet annars kan tänkas bero på skulle kunna vara typ 2-fel, att inte tillräckligt många 

respondenter tillfrågades, vilket leder till att sambandet underskattas. Alternativt att eftersom 

det är självrapportering så har kadetterna som inte tränat speciellt mycket innan avrundat 

uppåt och fyller i fler aktivitetstimmar än de egentligen kom upp i, vilket har lett till jämnare 

grupper och att ett signifikant resultat inte kan utläsas. Då kadetterna i frågan ska besvara hur 

många timmar de tränade innan de började studera på officersprogrammet kan det också 

tänkas vara så att vissa inte kommer ihåg hur mycket de tränade och helt enkelt gissar. 

 

Vad som kan utläsas med hjälp av tidigare genomförda studier med liknande medelålder på 

respondenterna är att skaderisken är signifikant lägre under GMU för de som varit fysiskt 

aktiva innan inryckning jämfört med de som inte var fysiskt aktiva. Denna hypotes bekräftar 

studien gjord av Jones et al. (1993, s. 707) där de lät respondenterna besvara ett frågeformulär 

innan mönstring. Där fick de skatta sin tidigare aktivitetsnivå vilket kan jämföras med denna 

studie där också en självrapportering av tidigare aktivitetsnivå förekom. Då 71 % av de 391 

som testades även genomförde de arméinriktade fysiska aktivitetstesterna kunde de i resultatet 

även visa att de som sprang en amerikans mile långsamt löpte en högre risk att drabbas av 

skador, detta gällde för båda könen. Det går då att spekulera kring om det finns något 

samband mellan de som drabbas av skador under studietiden på officersprogrammet samt 

under Prestationstestet och de som varit fysiskt inaktiva innan studietiden.  

 

En tanke skulle även kunna vara, trots brist på stödjande resultat i denna studie, att de som 

varit fysiskt aktiva innan studierna på officersprogrammet bör prestera bättre på 

Prestationstestet då de har en bättre muskulär grund och bättre syreupptagning sedan tidigare. 
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4.2.5 Resulterar ett högt BMI i ökat/minskat resultat på Prestationstestet? 

Från studiens resultat kan varken en signifikant skillnad eller korrelation uppmätas. Vad detta 

kan bero på är svårt att säga då författarens hypotes var att en tydligare koppling borde 

framträtt mellan ett högt BMI och ökad prestation. Värt att lägga på minnet är att data är 

baserad på självuppgiven längd och vikt vilket kan leda till problem då det är svårt att veta om 

respondenterna varit helt ärliga eller inte. 

 

Det kan bland tränade individer vara svårt att uttala sig om BMI då detta mått inte skiljer på 

vikt från muskler respektive kroppsfett. Då muskler väger mer än fett leder detta till att många 

muskulösa människor klassas som överviktiga (FYSS 2008, s. 100). Om författarens hypotes 

hade överensstämt med resultatet, vilket nu inte var fallet, skulle det kunna berott på att de 

som presterade bättre på testerna hade en högre kroppsvikt på grund av en ökad muskelmassa 

i jämförelse med de som presterade sämre. Ett bättre mått för att utesluta denna spekulation 

hade varit att mäta andelen kroppsfett på kadetterna. 

 

Studiens resultat stämmer inte överens med Jones et al:s studie (1993 s. 707) där de 

undersökte träningsskador kopplat till högt och lågt BMI. Deras resultat var signifikant för 

män och visade att de män som befann sig i kvartilgruppen med ett högt BMI löpte en 2.8 

gånger högre risk att drabbas av skador än de i mittenkvartil gruppen (p = 0,02). Deras 

resultat var inte signifikant för gruppen med lågt BMI men det fanns en tendens till det då de i 

den lägsta kvartilen löpte en 2,3 gånger högre risk att drabbas än den mittersta (p = 0,08). Att 

Jones et al. genomförde sin studie på rekryter under grundutbildning kan ha varit betydande 

för ovanstående resultat. Detta på grund av att de under grundutbildningen inte hunnit bygga 

upp en stor andel muskelmassa jämfört med kadetterna på officersprogrammet (som tidigare 

genomfört GMU och många av dem även varit anställd inom Försvarsmakten). Det går då att 

spekulera kring om de, som i Jones et al:s studie, hade ett högt BMI och drabbades av skador 

inte hade så stor muskelmassa och därav skadorna. Resultaten från Jones et al. visade även att 

högre procent kroppsfett var associerat med en högre risk för skador men endast för män och 

inte kvinnor (1993 s. 707). Ingen koppling visas dock mellan uppmätt muskelmassa, BMI och 

skador. 

 

Författaren valde att ta bort en person med högt BMI då detta resulterade i att data blev 

normalfördelad. Det skulle finnas två sätt att genomföra statistiken för denna frågeställning 
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på, behålla respondenten med högt BMI och genomföra icke-parametriska tester alternativt ta 

bort denna respondent och göra ett parametriskt test. Författaren valde det sistnämnda. 

4.3 Framtida forskning 

I en framtida studie vore det av intresse att istället för att ta reda på kadetternas BMI, mäta 

andelen kroppsfett och se om ett signifikant resultat mellan en ökad andel kroppsfett och en 

minskad prestation på testet kan ses. 

 

Det vore intressant att studera om det finns något samband mellan de som drabbas av skador 

under studietiden på officersprogrammet samt under Prestationstestet och de som varit fysiskt 

inaktiva innan studietiden.  

 

Om en utveckling av Prestationstestet skulle ske i framtiden verkar det vara av intresse från 

kadetterna att göra det mer tjänsteanpassat efter de olika inriktningarna som 

officersprogrammet erbjuder.  

 

4.4 Slutsats 

Denna studie har lyft fram kadetternas åsikter om kursen GK fysisk träning och 

Prestationstestet. Åsikterna har visat att en stor del av kadetterna ser fram emot att lära sig 

optimera sin träning under kursen GK fysisk träning och att de tycker att Prestationstestet 

avspeglar deras framtida fysiska krav ”varken bra eller dåligt”. Kravnivåerna för testet 

uppfattas som ”varken låga eller höga”. Tidigare fysisk aktivitetsnivå eller ett ökat BMI 

verkar i denna studie inte ha någon inverkan på resultatet på Prestationstestet. Däremot finns 

en tendens till ett signifikant säkerhetsställt resultat mellan ett bättre resultat av 

Prestationstestet och flera antal genomförda test. 

 

 

 

 
 



31 

 

 

Käll- och litteraturförteckning 
 

Bergh, U., Danielsson, U., Ekblom, Ö., Olsson, M. & Salén, J. (2008). Fysiska prov för 

officerare – utveckling av FM fysisk standard. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI-R--

2421—SE, s. 1-33. 

 

Ejlertsson, G. (2014). Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik. 3. [rev.] uppl. Lund: 

Studentlitteratur  

 

Försvarshögskolan (2016). Officer för framtiden, sök officersprogrammet. 

https://www.fhs.se/PageFiles/60675/Officersprogrammet%202016.pdf  [2016-12-13] 

 

Försvarshögskolan. (2015-01-12). Antagningsordning för utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå vid Försvarshögskolan. Bilaga 3. Fysiska tester enligt Försvarsmaktens 

fordringar. 

 

Försvarsmakten (2016-11-29). Officerare. http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-

fakta/militara-grader/officerare/ [2016-11-29] 

 

Försvarsmakten Högkvarteret utgående skrivelse 2011-02-11. Remiss UtbR Fysisk 

Prestationsförmåga. Beteckning 19710:105/11:1 Bilaga 1. Stockholm. sid 2.  

 

Försvarsmakten Militärhögskolan Karlberg a. Militärhögskolan Karlberg Prestationstestet. 
 

Försvarsmakten Militärhögskolan Karlberg b. Prestationstest – fysisk förmåga för kadetterna 

på OP.  

 

Hagströmer, M. & Hassmén, P. (2008). Bedöma och styra fysisk aktivitet. I: Ståhle, A. (red.). 

FYSS 2008: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. 2. uppl. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, ss. 93-111 

 



32 

 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. 1. uppl. 

Stockholm: SISU idrottsböcker 

 

Hopkins, G.W., Schabort, J.E. & Hawley, A. J. (2001). Reliability of Power in Physical 

Performance Tests. Sports Medicine. Vol. 31, issue 3, ss. 211-234 

 

Jones, H.B., Bovee, W.M., Harris, McA.J. & Cowan, N.D. (1993). Intrinsic risk factors for 

exercise-related injuries among male and female army trainees. The American Journal of 

Sports Medicine. Vol. 21, No. 5, s. 705-710. 

 

Kaufman, R K., Brodine, S. & Shaffer, R. (2000). Military training-related injuries: 

Surveillance, research, and prevention. American Journal of Preventive Medicine. Vol. 18, 

issue 3, suppl 1. ss. 54-63.  

 

Olsson, M. (2012). Är du tillgänglig för insats? Försvarets forum. 2,  

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-

myndigheten/dokumentfiler/forsvaretsforum/2012/ff_2_2012_webb.pdf 

 

Psilander, N. & Sahlin, K. (2013) Nya forskningsrön kan ge bättre träningsmetoder. Svensk 

Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Vol. 22, nr 1, 41-44 s. 

 

Safeopedia. Definition - What does Lost Time Injury (LTI) mean?  

https://www.safeopedia.com/definition/156/lost-time-injury-lti [2017-04-25] 

 

Santtila, M., Pihlainen, K., Viskari, J. & Kyröläinen, H. (2015). Optimal Physical Training 

During Military Basic Training Period. Journal of strength and conditioning research. Vol. 

29, suppl 11: s. 154-7.  

 

Socialstyrelsen. Validering av socialstyrelsens screeningfrågor om fysisk aktivitet. 

https://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/Validering-av-indikatorfragor-till-

patienter-om-fysisk-aktivitet.pdf [2017-02-03] 

 



33 

 

Stachenfeld, S. Nina (2014). The Interrelationship of Research in the Laboratory and the Field 

to Assess Hydration Status and Determine Mechanisms Involved in Water Regulation During 

Physical Activity. Sports medicine (Auckland, N.z.). Vol. 44, suppl 1. ss. 97-104 

 

Trost, J. (2012). Enkätboken. Johanneshov: TPB 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 17 s



 

Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  
Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kadetterna upplevde de praktiska 

fysiska krav som ställs på dem under utbildningen vid Militärhögskolan Karlberg, det vill 

säga upplevelsen av Prestationstestet som genomförs under delkursen GK fysisk träning. Det 

var även av intresse att undersöka vilka faktorer som påverkade resultatet på Prestationstestet. 

 

Frågeställningar: 

- Vilka förväntningar har kadetterna på delkursen GK fysisk träning och 

Prestationstestet?  

- Hur upplevs de olika kravnivåerna för Prestationstestet? 

- Skiljer sig kadetternas resultat av Prestationstestet beroende på hur många gånger de 

har utfört testet? 

- Inverkar hur mycket kadetterna tränade, innan de började studera på 

officersprogrammet, på resultatet av Prestationstestet? 

- Resulterar ett högt BMI i ökat/minskat resultat på Prestationstestet? 

 
 
Vilka sökord har du använt? 
”fysisk aktivitet” Karlbergs militärhögskola 

"physical tests" for swedish soldiers 

"physical tests" swedish armed forces 

swedish military "physical activity" 

military "physical activity" 

"physical activity" and training servey 

review article physical activity and training soldiers 

Fm Fyss 

“fysiska prov för officerare” 

broschyr om officersersprogrammet 

(military training) à The Benefits of High-Intensity Functional Training Fitness 
Programs for Military Personnel 



 

 

 
Var har du sökt? 
Google scholar 
 
PubMed 
 
Google 
 
 
Sökningar som gav relevant resultat 

Google scholar: bmi, exercise and physical training results 
 
Pubmed: test retest reliability physical tests 
 

Google: field studies or laboratory studies physical activity 

 
Kommentarer 

Det var svårt att hitta forskning kopplad till tidigare fysiska prestationstester inom de 
militära. Mycket forskning fanns dock att hitta om skador. Det fanns även relativt 
mycket forskning att hitta på rekryter kopplade till fysisk aktivitet men inte så mycket på 
anställda eller officerare/officersaspiranter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. 

 

 

 

 

Enkätundersökning på Officersprogrammet 
 

Syftet med denna enkät är att undersöka hur du som kadett ser på de fysiska krav som ställs 

på dig under din utbildning vid Militärhögskolan Karlberg. Undersökningen kommer fokusera 

på Prestationstestet/Officerstestet som genomförs under kursen GK fysisk träning och har 

utvecklats av Lars Ove Nilsson.  

 

 Det tar endast några minuter att fylla i denna enkät och din medverkan kommer att vara 

värdefull för undersökningen. Du kommer att vara anonym och får frivilligt avbryta 

undersökningen när som helst. 

 

Informationen behandlas konfidentiellt vilket innebär att svaren kommer att databehandlas 

utan identitetsuppgifter och endast presenteras i tabellsammanställningar.  

 

Dina svar kommer användas som underlag för en kandidatuppsats i samband med mina 

studier på Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik-och idrottshögskolan. Uppsatsen 

kommer, vid intresse, att kunna återfinnas på DiVA portal i sommar. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Carolina Ridborn 

 

 

 

 



 

Frågeformulär: 

 

1. Kön: 
o man 
o kvinna 

 
2. Ange din ålder:_________år 

 

 

3. Längd: _________m 

 

 

4. Vikt: _________kg 

 

5. Går i termin: 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
o 6 

 

6. Hur många gånger under din tid på Militärhögskolan har du genomfört 

Prestationstestet/Officerstestet? 

o En gång 
o Två gånger 
o Tre gånger 

 

7. Hur väl förstår du syftet med varför Prestationstestet genomförs? 

o Mycket bra 
o Ganska bra 
o Varken bra eller dåligt 
o Ganska dåligt 
o Mycket dåligt 

 

8. Hur väl känner du till delkursen GK (grundkurs) fysisk tränings syfte och lärande mål? 

o Mycket bra 
o Ganska bra 
o Varken bra eller dåligt 
o Ganska dåligt 
o Mycket dåligt 

 



 

9. Vad är dina förväntningar på/vad vill du få ut av kursen GK fysisk träning? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Vilken kravnivå utav bas, grund, brons, silver, guld eller atletnivå uppnådde du (som 

helhetsbedömning, inte varje test för sig), under ditt senast genomförda Prestationstest? (se 

tabell nedan) 

o Bas 
o Grund 
o Brons 
o Silver 
o Guld 
o Atlet 
o Minns ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Om du har genomfört Prestationstestet tidigare, var då ditt senaste helhetsresultat en 

förbättring från tidigare terminer? 

o Ja 
o Nej 
o Samma kravnivå som tidigare terminer 
o Har endast genomfört testet en gång 
o Minns ej 

 

12. Upplever du kraven för de olika nivåerna som: 

o Låga 
o Varken låga eller höga 
o Höga 

 

 



 

13. Hur väl tycker du att Prestationstestet avspeglar de fysiska krav som du tror dig behöva 

uppnå i din framtida yrkesroll? 

o Mycket bra 
o Ganska bra 
o Varken bra eller dåligt 
o Ganska dåligt 
o Mycket dåligt 

 

 

14. Har kursen GK fysisk träning och Prestationstestet ökat eller minskat ditt intresse för 

fysisk träning? 

o Ökat 
o Minskat 
o Samma intresse som innan  

 
 

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

exempel löpning, motionsgymnastik, gym eller bollsport utöver skoltid? 

o Mindre än 60 min 
o 61 -  120 min (1 – 2 h) 
o 121 -  180 min (2 – 3 h) 
o 181 - 240  min (3 – 4 h) 
o Mer än 241 min (>4 h) 
o Vilken typ av träning genomför du?________________________________ 

 

 

16. Hur mycket tid ägnade du en vanlig vecka åt fysisk träning som fick dig att bli andfådd, 

till exempel löpning, motionsgymnastik, gym eller bollsport året innan du började på 

officersprogrammet? 

o Mindre än 60 min 
o 61 -  120 min (1 – 2 h) 
o 121 -  180 min (2 – 3 h) 
o 181 - 240  min (3 – 4 h) 
o Mer än 241 min (>4 h) 
o Vilken typ av träning genomförde du?________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

17. Har du andra synpunkter på Grundkurs fysisk träning och/eller Prestationstestet så skriv 

dem gärna här: 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för din medverkan!! 
 

 

 

 

 

 

 


