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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka GIH-studenters kondition och jämföra den trend som 

finns på GIH gentemot trender för konditionen hos mönstrande samt löpare i Stockholm 

Marathon. De frågeställningar som användes var: 

1. Hur har GIH-studenters maximala syreupptagningsförmåga förändrats från 1977 till 

2008?  

2. Hur har mäns arbetskapacitet under mönstringen förändrats mellan åren 1969-83 samt 

1986-93?  

3. Hur har medeltiden förändrats för de löpare som deltog i och slutförde Stockholm 

Marathon mellan åren 1979-2008? 

Metod 

Dels deltog vi i framtagande av ny data i egenskaper av testledare i ett projekt för att 

undersöka GIH-studenters maximala syreupptagningsförmåga under hösten 2008 (n=28). 

Dessa data jämfördes sedan med tidigare framtagna data från ett liknande test på 

GIH-studenter från 1977 (n=44). Resterande del av undersökningen var bearbetning av 

befintlig data. Totalt studerades 183 216 löpare i Stockholm Marathon samt i snitt 45 000 

mönstrande för varje studerat år. 

Resultat 

De resultat som framkom av studien var att en negativ utveckling gick att utläsa på 

GIH-studenternas maximala syreupptagningsförmåga, från 4,50 l O2/min hos männen till 4,24 

l O2/min, medan utvecklingen hos kvinnorna var minimal, 2,88 l O2/min till 2,86 l O2/min. 

Utvecklingen blev större när korrelation mellan vikt och syreupptagningsförmåga gjorts, 

61,6ml O2/min*min
-1

 till 55,6ml O2/min*min
-1

 för männen medan en förändring från 47,8ml 

O2/min*min
-1

 till 44,9ml O2/min*min
-1

 hos kvinnorna kunde konstateras. Hos mönstrande 

män var utvecklingen tvådelad; under åren 1969-83 ökade arbetskapaciteten per kilo 

kroppsvikt något, 3,53W/kg till 3,69W/kg, medan det skedde en minskning mellan 1986 och 

1993; 4,34W/kg till 4,17W/kg. För löpare i Stockholm Marathon ökade sluttiden stadigt 

mellan 1979 och 2008 från att ha legat i medel på 215 min för herrar 1979 till 243 min 2008. 

Motsvarande tider för damer låg 1979 på 233 min för att stiga till 257 min 2008. 

Slutsats 

Utvecklingen för konditionen hos GIH-studenter ligger väl i linje med befintlig forskning som 

visar på en försämring hos den manliga delen hos befolkningen mot en svagt negativ eller 

oförändrad kondition hos kvinnorna. Denna trend går dock inte att utläsa på bearbetad 

mönstringsdata, vars förändring var för liten för att statistiskt kunna säkerställas. En tydlig 

försämring uppmättes av sluttiden i Stockholm Marathon vilket tros bero på en försämring i 

konditionen hos löparna. De framtagna resultaten bekräftas i stort av tidigare forskning som 

visar på en försämring av konditionen men samtidigt visar statistik på att träningsfrekvensen 

inte sjunkit. Därför drar vi slutsatsen att en annan typ av träning är mer vanligt förekommande 

idag, såsom koordinations- och styrketräning. Detta är dock inte säkerställt utan en slutsats 

baserad på forskningsläget. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Människokroppen är byggd för rörelse. Under de senaste 40 000 åren har kroppen inte 

utvecklats nämnvärt, däremot har människans levnadsvanor drastiskt förändrats. Bara under 

det senaste halvseklet har utvecklingen skett i en hög fart där TV, TV-spel, datorer och 

Internet idag är en naturlig del i vår vardag. Svenska studier visar på att en större andel 

ungdomar idag är inaktiva på sin fritid
1
 och i högre grad tillbringar tid framför datorn och 

TV:n.
2
 Det grundläggande behovet av att röra på sig i vardagen för att skaffa mat, arbeta och 

träffa vänner är inte längre självklart vilket kan påverka vår vilja och lust att anstränga 

oss. Urbaniseringen, den ökande fattigdomen och brist på stimulerande omgivningar pekar 

WHO på som viktiga faktorer bakom den negativa trenden av en ökande fysisk inaktivitet. 

WHO:s statistik visar på att 60 procent av världens befolkning inte når upp till de 

rekommendationer för vuxna om 30 minuters fysisk aktivitet minst fem dagar i veckan,
3
 

rekommendationer som återfinns i bl.a. FYSS.
4
 Globalt dör upp till 1,9 miljoner människor 

varje år till följd av fysisk inaktivitet.
5
 Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna som 

motarbetar hjärt- och kärlsjukdomar, vår tids största sjukdom med dödlig utgång.
6
 Fysisk 

aktivitet motverkar dessutom flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar såsom diabetes, 

övervikt, en hög andel skadligt kolesterol och högt blodtryck.
7
 

 

Det är ur ett folkhälsoperspektiv viktigt att ha kunskap om vilka träningsvanor befolkningen 

har och hur den allmänna fysiska statusen ser ut för att veta vilken typ av folkhälsoinsatser 

som kan vara nödvändiga att sätta in. Denna studie undersöker hur den fysiska statusen 

                                                 
1 L-M Engström, ”Sweden”, in Worldwide Trends in Youth Sports, red. Paul De Knop m.fl. (USA: Human 

Publishers, Inc., 1996), s. 237f.  
2 M Danielsson, U Marklund, Svenska skolbarns hälsovanor 1997/98 Tabellrapport (Stockholm: 

Folkhälsoinstitutet, 2000), s. 20. 
3 World Health Organization <administrator@who.int> Physical Inactivity: A Global Public Health Problem, 

2008-01-24 <http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/en/index.html> (Acc. 2008-11-03); 

World Health Organization <administrator@who.int> Recommended Amount of Physical Activity, 2008-02-29 

<http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/> (Acc. 2008-11-03). 
4 Statens folkhälsoinstitut, FYSS 2008 -Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

(Stockholm: 2008). 
5 World Health Organization <administrator@who.int> Why "Move for Health", 2008-02-29 

<http://www.who.int/moveforhealth/en/> (Acc. 2008-11-03). 
6 P-O Åstrand, Kondition och hälsa (Stockholm: Skandia, 2002), s. 5-7, 18-19.  
7 Ibid., s. 18, 48. 

mailto:administrator@who.int
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/en/index.html
mailto:administrator@who.int
mailto:administrator@who.int
http://www.who.int/moveforhealth/en/
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förändrats över tid hos tre olika populationer för att se om det finns en generell jämförbar 

trend mellan dessa. 

1.2 Bakgrund 

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar på att människor idag tränar lika mycket, 

om inte mer, än på 1980-talet. Varje år, sedan 1975, för SCB data över människors 

levnadsvanor med ett representativt urval av 7 500 personer. I detta material finns data över 

människor i åldrarna 16-74 år och hur deras motionsvanor förändrats mellan åren 1980-2002 

utifrån en självskattning. Detta visar på en tydlig ökning av andelen som motionerar minst 2 

ggr/vecka och den största ökningen går att utläsa hos kvinnorna. De enda grupperna som 

tydligt tappar i andelar under tidsperioden är de som endast motionerar då och då samt de som 

inte motionerar alls. Under samma period ökar även andelen som tränar ”KRAFTIGT minst 2 

ggr/v”.
8
 Från media och forskning hörs allt oftare att människor idag rör på sig mindre än 

tidigare men denna statistik från SCB visar istället på att folk snarare tränar mer idag vilket i 

sådana fall gör att det rimligen är vardagsmotionen som minskat i omfattning. 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) genomför under hösten 2008 tester på första årets 

lärarstudenter. I dessa tester undersöks studenternas balans, styrka och rörlighet samt deras 

maximala syreupptagningsförmåga och där vi fick möjlighet att delta som testledare. Då 

liknande tester av den maximala syreupptagningsförmågan gjorts på studenter på GIH 1977 

föddes idén att göra en jämförande studie för att se hur utvecklingen gått. För att kunna sätta 

utvecklingen på GIH:s studenter i ett större perspektiv tänkte vi även jämföra denna trend mot 

samhället i stort utifrån de mätningar som finns gjorda som är jämförbara med dem som görs 

på GIH. De som ingår i studien är unga tränade män och kvinnor från GIH 

vars utveckling jämförs med unga män med varierande träningsbakgrund från 

mönstringstesterna samt motionslöpare från Stockholm Marathon.  

1.3 Definition av centrala begrepp 

VO2 – förkortning för syreupptagningsförmåga. Max VO2 är det begreppet som kommer 

användas då vi nämner kondition och maximal syreupptagningsförmåga där inget annat 

anges.  

                                                 
8 Statistiska Centralbyrån <information@scb.se> Idrott och motion, 2004-06-08 

<http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1976I02/LE0101_1976I02_BR_08_LE103SA0401.pdf> (Acc. 

2008-12-05). 

mailto:information@scb.se
http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/1976I02/LE0101_1976I02_BR_08_LE103SA0401.pdf
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Arbetsprov – genomförs på mönstringen och är inte ett prov för att undersöka max VO2 utan 

snarare att undersöka hur stor effekt mätt i Watt den mönstrande är kapabel att producera. 

Detta är dock tydligt påverkat av den mönstrandes kondition. 

1.4 Existerande forskning  

Det finns lite forskning som studerar hur människors träningsvanor förändrats över åren. En 

studie kring motionsvanor gjordes av Lars Kardell som genomförde en observationsstudie 

mellan åren 1977-96
9
 där frekvensen av människor som rör sig i Lill-Janskogen, Stockholm, 

noterades. De sammanlagt 252 observationerna som utfördes 1977, -89 och -96, har 

genomförts under en 8,5km lång sträcka på en bestämd bana runt Lill-Janskogen och det som 

iakttogs var vilken aktivitet som utövades, kön, ålder och om aktiviteten skedde på eller 

utanför stigarna. Resultaten från denna studie visar på en minskning av antalet människor som 

motionerar i skogen (77 000 till 43 000) trots en ökning av människor som bor i området 

(12% fler boende, 21% fler studenter). Vid återobservationerna var det finare väder 

men vinterklimatet var däremot sämre för vinteraktiviteter de följande två tillfällena. Trenden 

pekar tydligt på att motionen i och kring Lill-Janskogen har minskat markant vilket enligt 

Kardell beror på människans ändrade vanor.
10

 

 

För att visa hur människors fysiska aktivitet ter sig redogörs nedan i ordning ungdomars, unga 

vuxnas respektive vuxnas aktivitetsgrad utifrån befintlig forskning.  

 

I en svensk studie gjord av Lars-Magnus Engström undersöktes 500 ungdomar i 15-årsåldern 

och deras idrottande mellan åren 1968, -84 och -92. Denna visar på att en ökande andel av 

ungdomarna deltog i organiserade idrottsaktiviteter minst en gång per vecka. De aktiva inom 

den organiserade idrotten var år 1968 43% pojkar, 15% flickor och 1992 57% pojkar, 40% 

flickor. Den största ökningen visade sig ske mellan åren 1968 och 1984. Den oorganiserade 

idrotten, "spontanidrotten", tappade däremot under samma period i intresse, en minskning 

från 53% till 20% kunde märkas hos pojkarna och motsvarande hos flickorna var 75% till 

24%. Den oorganiserade idrotten definierar Engström som när man regelbundet bedriver 

någon form av aktivitet som motsvarar åtminstone en promenad och av frekvensen minst en 

gång i veckan. Resultaten visar även att andelen inaktiva ungdomar ökade. Andelen inaktiva 

                                                 
9 L Kardell, Anteckningar om friluftslivet på norra Djurgården 1975-1996 (Uppsala: Sveriges 

lantbruksuniversitet, 1998). 
10 Ibid., s. 113. 
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år 1968 var 4% pojkar, 10% flickor och motsvarande siffror 1992: 19% pojkar, 24% flickor. 

Klassar man fysisk aktivitet som jogging eller motsvarande minst en gång i veckan rör sig 

enbart 50% av flickorna och 62% av pojkarna.
11

 Vidare studier pekar på att andelen timmar 

ungdomar lägger ner på TV-tittande och dataspel ökade under 90-talet.
12

 Detta bekräftas i 

Maria Westerståhls avhandling där hon har studerat trenderna i ungdomars tränings- och 

rörelsevanor.
13

 Westerståhl genomförde en studie 1995 där 585 ungdomar (287 flickor, 298 

pojkar) med en snittålder på 16,4 år (± 0,4 år) fick förfrågan att delta. Deltagarna kom från 

totalt sex skolor som slumpmässigt valdes ut men som låg i olika på förhand bestämda 

geografiska områden för att kunna täcka in olika klimat. Av ungdomarna var det 69% (193 

flickor, 215 pojkar) som slutförde studien med ett hälsoformulär, vägning, mätning, ifyllande 

av en 7-dagars träningsdagbok samt genomförande av ett gång/löptest. 1974 gjordes identiska 

tester med samma urval där totalt 425 ungdomar (205 flickor, 220 pojkar) deltog. Westerståhl 

konstaterar att fler ungdomar 1995 var aktiva i någon form av organiserad idrott än 1974 men 

att den generella fysiska förmågan trots detta var sämre vid testerna 1995. Vidare diskuterar 

Westerståhl kring att studier på senare tid visat på en uppgång i BMI hos ungdomar trots ett 

opåverkat energiintag
14

 och att detta, samt faktumet att ungdomarna visat sig svagare på 

fystesterna kan indikera på en sänkt fysisk aktivitetsgrad trots det ökade antalet registrerade 

idrottsutövare.
15

 

   

En sammanställning av norsk mönstringsdata gjord på pojkar i 18-19 årsåldern åren 

1982-85 med en uppföljning år 2002 visar på en trend där konditionen (mätt i ml O2/kg 

kroppsvikt*min
-1

) minskade med 8%, kroppsvikten ökade med 7% samt BMI ökade med 6%. 

Mellan åren 1982-85 ingick 183 610 pojkar i studien vilket motsvarar 91% av den manliga 

populationen i denna åldersgrupp och 2002 gjordes uppföljningen med en representativ grupp 

på 1028 pojkar.
16

 Dessa resultat bekräftas till viss del i en svensk studie gjord på ett urval av 

män och kvinnor i åldrarna 20-65 år mellan åren 1990/91 och 2000/01 genomförd av Björn 

Ekblom m.fl. Deltagarna fick cykla på en ergometercykel och Ekblom studerade här relativa 

                                                 
11 Engström, s. 237f. 
12 M Danielsson, Svenska skolbarns hälsovanor 2001/02 Grundrapport (Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 

2003), s.26f. 
13 M Westerståhl, Physical activity and fitness among adolescents in Sweden with a 20-year trend perspective 

(diss. Stockholm: Karolinska Institutet, 2003).  
14 RP Troiano m.fl., “Energy and fat intakes of children and adolescents in the United States: data from the 

National Health and Nutrition Examination Surveys”, The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 72 

november 2000, (USA: American Society for Clinical Nutrition, 2000), s. 1343-1353. 
15 Westerståhl, s. 36. 
16 SM Dyrstad, A Aandstad, J Hallén, Aerobic fitness in young Norwegian men: a comparison between 1980 

and 2002 (Oslo: The Norwegian University of Sport and Physical Education, 2004). 
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VO2 hos deltagarna baserat på pulsen avläst vid en given belastning med en bestämd kadens. 

Detta värde användes sedan för att räkna ut max VO2 då det korrelerades mot ett max 

VO2-löptest. Testpersonerna var i en ålder på 20-65 år och totalt deltog 1410 personer (64% 

av totala antalet tillfrågade) i testerna 1990/91 och 596 personer (43,9%) 2000/01. Studien 

visar på att max VO2 inte förändrats i någon större grad hos något av könen, dock har den 

försämrats i förhållande till den egna kroppsvikten för de manliga deltagarna medan den 

förblivit oförändrad hos de kvinnliga.
17

 

 

Studier visar på att långvarig brist på fysisk aktivitet kan inverka negativt på hälsan. En bred 

forskning bedrivs som undersöker fysisk inaktivitet som riskfaktor för övervikt,
18

 en ökad risk 

för hjärt-kärlsjukdomar
19

 samt det metabola syndromet, som är ett samlingsnamn för faktorer 

som bukfetma, insulinresistens, höga urinsyranivåer, fettlever m.m. som ökar risken för att 

drabbas av typ-2 diabetes samt flera vanliga cancersjukdomar.
20

 En studie från Dallas gjord 

av Steven Blair m.fl. undersökte mortalitetsrisken kopplat till den fysiska statusen, med en 

uppföljning på fem år på en population av 9 777 män mellan åldrarna 20-82 år. Totalt 

studerades 47 560 personår och studien visade på att den högsta risken att avlida återfanns hos 

gruppen som var otränad vid båda testtillfällena med en mortalitetsrisk på 122,0 per 10 000 

personår. Den lägsta risken fanns hos gruppen som var tränad, 39,6 per 10 000 personår, 

medan gruppen som gick från att vara otränade till att vara tränade vid återtestet hade en 

mortalitetsrisk på 67,7 per 10 000 personår vilket innebär en minskning på 44% (95% 

koefficientintervall, 25-59%) i förhållande till den grupp som kvarstod som otränad.
21

 Blair 

studerade även med en annan forskargrupp under en 8-årsperiod totalt 10 224 män och 3 120 

kvinnor under 80-talet mortaliteten i förhållande till fysisk status. Testpersonerna var mellan 

25-85 år och den fysiska statusen undersöktes med löpning på ett löpband. Utifrån dessa 

värden kategoriserades sedan testpersonerna. Totalt studerades 110 482 personår och av dessa 

kunde forskarna konstatera att risken att avlida minskade med en ökad träningsgrad. Av de 

                                                 
17 B Ekblom, L-M Engström, Ö Ekblom, Secular trends of physical fitness in Swedish adults 

(Stockholm: 2005). 
18 KL Rennie, N McCarthy, S Yazdgerdi, M Marmot, E Brunner, Association of the metabolic syndrome with 

both vigorous and moderate physical activity. (London: International Epidemiological Association, 2003). 
19 SN Blair, HW Kohl 3rd, CE Barlow, RS Paffenbarger Jr, LW Gibbons, CA Macera, Changes in physical 

fitness and all-cause mortality. A prospective study of healthy and unhealthy men. (Dallas: Cooper Institute for 

Aerobics Research, 1995); N Haapanen-Niemi, S Miilunpalo, M Pasanen, I Vuori, P Oja, J Malmberg, Body 

mass index, physical inactivity and low level of physical fitness as determinants of all-cause and cardiovascular 

disease mortality. 16 y follow-up of middle-aged and elderly men and women. (Tampere: UKK Institute for 

Health Promotion Research, 1996). 
20 Statens folkhälsoinstitut, FYSS 2008 -Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling 

(Stockholm: 2008), s. 407. 
21 Blair, m.fl. 
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män som var minst vältränade låg risken att avlida på 64 per 10 000 personår medan samma 

siffror hos de mest vältränade låg på 18,6 per 10 000. Motsvarande siffror hos kvinnorna var 

39,5 per 10 000 för de minst tränade och 8,5 per 10 000 hos de mest tränade. Dessa siffror 

kvarstod även efter korrelering för ålder, rökvanor, kolesterolnivåer, historia av 

hjärtsjukdomar i släkten m.m. Forskarna kom därmed fram till att en högre fysisk status 

verkar försena många former av mortalitetsfaktorer på grund av lägre risk att drabbas av bl.a. 

kardiovaskulära sjukdomar samt cancer.
22

 En finsk studie med 16 års uppföljning bekräftar 

dessa resultat. I denna studie ingick 2 212 män och kvinnor i åldrarna 35-63. BMI, fysisk 

aktivitetsnivå och fysisk status undersöktes och sattes i relation till risken att avlida. 

Resultaten visar på att regelbunden fysisk aktivitet minskar risken oavsett om personen är 

tränad eller otränad, över-/underviktig eller normalviktig.
23

 

1.4.1 Sammanfattning av forskningsläget  

Forskningen tyder på att en allt större del av befolkningen har en mer stillasittande livsstil och 

ägnar mindre tid åt fysisk aktivitet. Andra data visar på att en förändring av människors 

motions- och levnadsvanor har registrerats. En fysiskt inaktiv livsstil kan ge negativa effekter 

då risken för hjärt-kärlsjukdomar samt det metabola syndromet ökar. Detta kan dock 

motverkas genom regelbunden fysisk aktivitet oavsett fysisk status.  

 

Vår hypotes är att konditionen förändrats negativt över åren baserat på studier som visar på 

förändrade motionsvanor. Max VO2 på de grupper som ingår i vår studie bör därmed också ha 

sänkts. Det är sammanfattningsvis viktigt att få fram mer kunskap om hur utvecklingen sker 

för människors fysiska aktivitet i både vardag och motionsform för att kunna förutse negativa 

hälsorisker som kan uppkomma. Detta då den fysiska statusen är så tydligt kopplat till en god 

hälsa.
24

 

                                                 
22 SN Blair, HW Kohl 3rd, RS Paffenbarger Jr, DG Clark, KH Cooper, LW Gibbons, Physical Fitness and All-

Cause Mortality. A Prospective Study of Healthy Men and Women. JAMA, 3 november 1989, vol. 262, no. 17 

(Dallas: Cooper Institute for Aerobics Research, 1989), s. 2395-2401. 
23 Haapanen-Niemi, m.fl. 
24 C Bouchard, RJ Shephard, “Physical Activity, Fitness, and Health: The Model and Key Concepts”, in 

Physical Activity, Fitness, and Health: International Proceedings and Consensus Statement, (Champaign, IL: 

Human Kinetics, 1994), s. 81. 
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1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka GIH-studenters kondition och jämföra den trend som 

finns på GIH gentemot trender för konditionen hos mönstrande samt löpare i Stockholm 

Marathon.  

 

Vår frågeställning är följande: 

1. Hur har GIH-studenters maximala syreupptagningsförmåga förändrats från 1977 till 

2008?  

2. Hur har mäns arbetskapacitet under mönstringen förändrats mellan åren 1969-83 samt 

1986-93?  

3. Hur har medeltiden förändrats för de löpare som deltog i och slutförde Stockholm 

Marathon mellan åren 1979-2008? 

2. Metod  

2.1 Val av metod  

Studien sker i form av en analys av redan befintlig primärdata. En del av studien är 

även framtagande av ny fakta där dessa nya fakta består av testresultat på 2008 års 

lärarstudenters max VO2. Vi har varit delaktiga i projektet i form av testledare och testerna 

skapar ett underlag för att undersöka hur utvecklingen har gått inom nämnda 

område då identiska tester gjordes på lärarstudenter vid GIH år 1977.   

 

Resterande del av studien består av sammanställning och beskrivning av data. Resultatet från 

mönstringen samt sluttider på Stockholm Marathon för gällande period analyseras utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.   

2.2 Avgränsningar  

Valet att inte beskriva hela svenska befolkningens motionsvanor gjordes i ett inledande skede 

av studien, dels på grund av att det blir ett för omfattande och svårövergripligt arbete men 

även problem med att få tillgång till data där samtliga samhällsgrupper är 

representerade. Avgränsningar har därmed gjorts utifrån tillgänglighet på svenska 
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populationer av större kvantitet där relevant data finns. Det finns flest studier och data över 

långa perioder på aktiva människor, undantaget mönstringsdata då samtliga män fick göra 

arbetstestet. En avgränsning till svenska populationer gjordes för att lättare kunna tolka och 

jämföra de resultat som framkommer.  

2.3 Urval  

Med de avgränsningar studien har gjordes följande urval:  

2.3.1 GIH-studenter  

Studiens syfte startade med möjligheten att få delta i tester i ett projekt som testar max VO2 

hos GIH-studenter. Tester vars metodik var identiska med tester som utfördes på 

GIH-studenter 1977.  

 

De deltagande försökspersonerna 1977 bestod av studenter från de båda årskurserna som då 

studerade på GIH (n=44), motsvarande 2008 är tre klasser från första årskursen (n=28). 

2.3.2 Mönstringsdata 

Unga män mönstrar varje år inför värnplikten där bl.a. tester genomförs som undersöker deras 

fysiska förmåga. Bland dessa är det test som genomförs på ergometercykel för att undersöka 

deras arbetskapacitet passande för studiens syfte. Data har registrerats sedan 1965 och på alla 

deltagare sedan 1969. Detta test förändrades sedan i mitten av 80-talet och producerade 

relevant data fram till 1993 då arbetstestet fortfarande var obligatoriskt, frånsett åren 1984/85 

då inga arbetsprov genomfördes. Resultaten som erhållits efter 1993 är inte på samtliga 

mönstrande utan endast på dem som funnits lämpliga och/eller haft viljan att genomföra 

detta. Denna population är därmed inte längre representativ för hela populationen och därför 

exkluderas resultat efter år 1993 i analysen. Data efter 1986 baserades på de 18-åriga män 

som genomfört arbetsprover medan resultaten före 1984 var medelvärdet på samtliga 

mönstrande män. Till dessa hör 19-27-åriga män som pga. olika orsaker fått uppskov med 

mönstringen. Åren 1986-88 fanns registrerad data för samtliga mönstrandes och enbart de 

18-åriga mönstrandes resultat vilket möjliggjorde en korrelation mellan dessa och därigenom 

möjligheten att göra en jämförelse för samtliga år trots ett något annorlunda urval. De år som 

vi valt att studera är därmed 1969-93 bortsett från åren 1976 och 1984/85 och totalt så ingick i 

snitt 45 000 mönstrande per undersökt år vilket ger en ungefärlig summa av 990 000 

mönstrande.  
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2.3.3 Stockholm Marathon  

Stockholm Marathon är ett maratonlopp, det vill säga 42 195m långt och har en väl uppbyggd 

databas med sökfunktion som dateras bakåt sedan starten 1979 . Information från loppet 

innehåller väder, vind och deltagares resultat uppdelat i kön vilket ger ett omfattande 

dataunderlag. Loppet är internationellt erkänt och löps av allt från motionärer till 

elitlöpare. Populationen är omfattande men svagheten är i viss mån bristen på kvinnors 

deltagande under de första åren evenemanget arrangerades. Vid databehandlingen sållades 

utländska löpare bort då endast de svenska löparna är av intresse för studien.  

 

Totala antalet löpare Stockholm Marathon 1979-2008 var 281 122. Efter att ha exkluderat 

utländska och okända löpare samt löpare med tider över fem timmar gav det ett urval på 

183 216 löpare. Av dessa var 167 421 manliga löpare och 15 795 kvinnliga. 

2.3.4 Sammanfattning av urvalet  

Med ovanstående populationer blir analysen en undersökning på samtliga unga män som 

mönstrade 1969-83 och samtliga 18-åriga mönstrande män åren 1986-93, GIH-studenter 

1977/2008 som av oss anses vara unga vältränade individer med intresse av fysisk aktivitet 

samt deltagare i Stockholm Marathon mellan åren 1979-2008 som får anses som aktiva 

motionärer i alla åldrar. 

2.4 Procedur  

2.4.1 Maximalt syreupptagningstest, GIH-studenter   

Testet går ut på att personen får springa på ett löpband med en gradvis ökande lutning vid ett 

givet intervall för att slutligen nå sin maximala arbetskapacitet. Försökspersonen fick först en 

muntlig introduktion av hur testet genomförs samt en förklaring av Borgskalan, vilken 

används för att testpersonen ska kunna skatta sin upplevda ansträngning i andning och i ben 

under testets gång. Personen fick även fylla i en hälsodeklaration liksom ett skriftligt 

godkännande av att delta i denna studie.  

   

Testet genomfördes efter ett inledande submaximalt cykeltest, vilket gjorde att testpersonen 

var uppvärmd vid starten. Då personen skulle uppnå maximal ansträngning oavsett tid och 

arbetsnivå påverkades inte resultatet av att ett tidigare test genomfördes. 

Inledningsvis fastställdes en lämpig hastighet som testpersonen kände sig bekväm med och 
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personen fick även testa att stiga av åt sidan för att ha en vana av detta på en högre hastighet. 

De riktlinjer som gavs för löphastigheten var 10-12km/h för kvinnor och 12,4km/h för män. 

Det viktiga var att personen sprang med ett tempo som gjorde att maximal arbetsbelastning 

uppnåddes. Testet inleddes med två minuter då testpersonen sprang med en lutning på en 

grad, vilket sedan ökade med en grad/minut. Direkt efter testet ombads personen att beskriva 

sin upplevda ansträngning i andning och ben med hjälp av Borgskalan. Laktattester togs två 

respektive fyra minuter efter testets genomförande. Laktattestet som mäter mjölksyranivåerna 

i blodet tas för att säkerställa att försökspersonen verkligen uppnått maximal 

muskelutmattning vid testet.
25

 

 

De data som registrerades 2008 sammanställdes tillsammans med tidigare framtagna data från 

1977 i ett t-test i SPSS för att kunna göra en jämförelse. Signifikansen visades vid 

genomförandet av t-testet vilket visade om det inträffat en statistiskt säkerställd förändring. 

Koefficienten för förändringen, dvs. hur stor förändringshastigheten var, räknades även ut för 

att kunna göra en jämförande analys av de studerade grupperna. 

 

De material som användes vid denna studie:  

Material Tillverkare, modell, tillverkningsland 

Löpband Rodby, RL2500E, Sverige 

Pulsklocka  Polar, modell S60i, Finland 

Andningsmask Dräger, modell Combitox, Tyskland 

Gas- och flödesanalysator  Jaeger, modell Oxycon pro, Tyskland 

Laktatanalysator 
Biosen, modell C_line EKF Diagnostic, 

Tyskland 

2.4.2 Insamling av mönstringsdata 

De data som var relevanta att få tillgång till var medelvärdena för arbetstestet samt vikten på 

de mönstrande för att kunna göra en korrelation mellan dessa två värden. Även en förståelse 

för metodiken kring arbetstesterna var viktigt att uppnå för att kunna göra en korrekt 

redogörelse av denna samt kunna diskutera dess styrkor och svagheter. 

  

Kontakt togs med Ulf Bergh, Institutionschef på Försvarsmedicin vid Försvarets 

forskningsanstalt (FOI), som genom egen forskning har en god insikt i och kunskap om 

                                                 
25 L Michalsik, J Bangsbo, Aerob och anaerob träning (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2004), s. 75-80.  
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mönstringsdata och den historiska utvecklingen. Genom Bergh fick vi god kunskap om 

utvecklingen, metodiken kring arbetsproverna genom ett personligt samtal samt tillgång till de 

data som studien kräver. Dessa data bearbetades på FOI:s lokaler. De år som studeras, 

1969-93, fastslogs utifrån dessa data. Ur materialet gick det att få fram medelvikten för 

mönstrande under de aktuella åren samt arbetskapaciteten. 

 

Arbetstestet utförs på en elektromagnetiskt bromsande ergometercykel. Rekommendationerna 

är en kadens på runt 60, men med den varierande bromseffekten regleras denna automatiskt 

efter en förändrad kadens inom ett visst intervall vilket ger en konstant bromsningsgrad 

oberoende av varvtalet.  

 

Mellan åren 1969-83 var metodiken att den mönstrande fick cykla på ett skattat värde utifrån 

kroppsstorlek och träningsbakgrund. Detta värde utgick från att personen skulle uppnå 

utmattning efter 6 minuter. Om inte detta skedde, alternativt att personen uppnådde denna 

tidigare, omräknades tiden och motståndet så att det skulle motsvara det motstånd den 

mönstrande borde ha haft för att inte orka cykla längre vid 6 minuters arbete.  

 

Åren 1984 och 1985 gjordes testmetodiken om då det gamla systemet kunde ge för stora 

variationer och detta innebar att testpersonen fick cykla på en given belastning under 5 

minuter, vilken sedan kontinuerligt ökades med 25W/minut tills den mönstrande uppnådde 

utmattning. Denna förändrade metodik fick till följd att resultaten blev i medeltal 50W högre 

än på de äldre testresultaten. Då skiftet mellan de olika testmetodikerna tog ett par år att 

genomföra medför detta en svårighet att göra en korrelering mellan dessa då andra faktorer 

kan spela in. 

 

När de mönstrandes fysiska förmåga i förhållande till den egna kroppsvikten kartlagts 

kategoriseras de i olika lämplighetsnivåer. Dessa avgör vilken typ av militärtjänst den 

mönstrande är kapabel till.  Vilka dessa nivåer är och vilka krav de ställer framgår av tabell 1. 

En mer utförlig redovisning av den fysiska arbetsförmågan i förhållande till kroppsvikten 

återkommer i resultatdelen liksom data på hur förändringen varit satt i förhållande till övriga 

studerade grupperingar. Data som har framtagits med ett Compare Mean-test i SPSS vilket 

visar på medelvärdena samt standardavvikelsen med ett koefficientintervall (CI) på 95% 

liksom ett regression-test vilket visar på hur snabb förändringshastigheten varit. Dessa data 

sammanställdes sedan i kalkylprogrammet Excel för att göra den överskådlig. 
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Tabell 1 - kravnivåer utifrån prestation på arbetsprovet 

Nivå Fysisk arbetsförmåga 

(Watt/kg) 

Kravprofil 

9 >5,1 Stora krav 

8 4,8-5,1 Stora krav 

7 4,4-4,7 Stora krav 

6 4,0-4,3 Måttliga krav 

5 3,5-3,9 Måttliga krav 

4 3,0-3,4 Låga krav 

3 2,5-2,9 Låga krav 

2 2,0-2,4 Låga krav 

1 <2  

0  Ej mätt värde 

2.4.3 Sammanställning av sluttider Stockholm Marathon  

Data över samtliga sluttider i Stockholm Marathon från år 1979-2008 finns tillgängligt på 

loppets hemsida.
26

 Detta möjliggjorde en grundläggande sammanställning av medeltiden för 

samtliga år i loppets historia. De avgränsningar som gjordes var att bortse från samtliga 

utländska löpare och en maxtid på fem timmar drogs då vissa lopp bröts efter denna tid. Efter 

detta gjordes databehandlingen i statistikprogrammen SPSS och kalkylprogrammet Excel. I 

SPSS sker en automatisk exkludering med ett CI på 95%, dvs. att de 2,5% snabbaste och 

-långsammaste löparna tas bort. Detta för att få bort extremerna, såsom elitlöparna, vilka kan 

påverka medeltiden i hög grad. Vi är endast intresserade av medeltiden för "den stora 

massan".  

 

Sammanställningen gick till så att resultaten från varje år kopierades och lades in i Excel där 

uppgifterna avkodades. Placering och namn togs bort och de uppgifter som behölls för vidare 

bearbetning var endast år för genomförande, kön samt sluttid. Dessa uppgifter fördes sedan in 

i SPSS för genomförande av tester som räknade ut medeltiden och spridningsmåttet för 

samtliga år. Dessa uppgifter överfördes sedan åter till Excel för att skapa diagram som på ett 

enkelt och tydligt sätt visar på den utveckling som skett. Ett diagram gjordes även på antalet 

deltagare per år för att visa på hur intresset för detta motionslopp varierat.  

 

En koefficient räknades även ut genom ett regression-test i SPSS för att se hur stor 

förändringshastigheten har varit. Denna förändring jämförs sedan med de förändringar som 

inträffat på de andra studerade populationerna och tydliggörs i diagram 1-2 och 5-7. 

                                                 
26 Stockholm Marathon <resultat@marathon.se> Resultat sedan 1979 

<http://www.stockholmmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=70&Rac_ID=147&Lan_ID=1> (Acc. 

2008-10-01). 

mailto:resultat@marathon.se
http://www.stockholmmarathon.se/start/content.cfm?Sec_ID=70&Rac_ID=147&Lan_ID=1
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2.5 Studiens tillförlitlighet 

För att säkerställa en god reliabilitet i studien har målet varit att använda grupper som är så 

stora och representativa för sina populationer som möjligt och där data finns registrerat. Data 

på konditionen har undersökts för GIH-studenter, arbetskapaciteten studerats för mönstrande 

liksom medelvärden av sluttiderna för löpare i Stockholm Marathon.  

2.5.1 GIH-studenter 

Genom att använda oss av beprövade testmetoder framtagna av forskare på LTIV ansåg vi att 

några ytterligare korrigeringar i metodiken var onödiga för att säkerställa en god validitet i 

undersökningen. Vi var dock båda två med under merparten av de tester som genomfördes 

2008 som testledare och fick även en god beskrivning av de tester som genomfördes 1977. En 

viss förändring har genomförts mellan de två testtillfällena vilket var att byta ut 

Douglas-bagen mot en dator för att analysera utandningsluften. Denna förändring har dock 

korrigerats noggrant med ett antal löptester så att datorn var jämförbar med Douglas-bagen. 

Proceduren i övrigt har varit identisk mellan de båda åren. 1977 arbetade två testledare vid 

samtliga testtillfällen, vilka var väl förtrogna med metodiken. År 2008 genomförde en 

huvudtestledare testerna med hjälp av andra testledare. Testerna har även en god 

reproducerbarhet då proceduren varit standardiserad.  

 

Då 96% av GIH-studenterna genomförde testerna 1977 är de ett väl representativt urval av 

den totala studentpopulationen. För testerna 2008 tillfrågades enbart årskurs 1 studenter att 

delta i studien vilket kan påverka reliabiliteten i studien. Av dessa var det enbart 35% som 

valde att genomföra samtliga tester vilket försvårar generaliserbarheten i de resultat som 

framkom. Andra faktorer som kan spela in och försvåra jämförelsen kan vara att en möjlig 

förändring av den typ av student som läser på GIH har förändrats sedan 70-talet, vilket dock 

är oklart. Då GIH-testerna genomfördes vid två tillfällen gav det oss tillfälle att genomföra ett 

t-test för att statistiskt fastställa om förändringen var signifikant. Detta ger mer tyngd åt dessa 

data när de ställs mot de större populationerna i Stockholms Marathon respektive 

mönstringen. 

2.5.2 Mönstringsdata 

Mönstringsdata var ett självklart val då dessa inkluderar så gott som samtliga unga män för de 

studerade åren. De enda som exkluderades från mönstring och/eller arbetsprovet var fysiskt 
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eller psykiskt oförmögna individer vilket endast var ett fåtal och som därmed inte påverkar 

validiteten och reliabiliteten i någon större grad. 

 

Testmetodiken vid arbetsproverna har varit beprövad innan den började användas 1969 och vi 

anser att försvaret bör ha vidtagit åtgärder för att säkerställa en god validitet i undersökningen. 

Det är självklart av stor vikt att de mönstrande faktiskt har den arbetskapaciteten testet anger 

att de har i händelse av krig eller olika räddningsaktioner. Metodiken är standardiserad och 

reproducerbarheten därmed god. Ett stort antal män genomför testerna varje år i olika lokaler 

på olika orter med olika testledare vilket försämrar reliabiliteten. 

 

Resultaten bearbetades i SPSS med ett Compare Mean-test (CI 95%) för varje år och därmed 

möjliggör en jämförelse av utvecklingen mellan fler än två tillfällen. Detta visar dock inte på 

signifikansen såsom t-testet men genom att urvalsgruppen varit så pass stor och att ett flertal 

år studerats möjliggör detta att visa på en faktisk förändring, vilket i detta fall inte var så 

omfattande. 

2.5.3 Stockholm Marathon 

Stockholm Marathon har väl noterad statistik under lång period och inga större skillnader på 

bansträckning har inträffat. Dock var sluttiden satt till maximalt fem timmar under några år, 

vilket gör att samtliga registrerade sluttider över fem timmar måste exkluderas för att 

möjliggöra en jämförelse mellan åren. Efter att ha sållat bort utländska och okända löpare 

fanns ett stort underlag av sluttider att analysera. De okända löparna var personer där sluttid 

fanns men ingen övrig personinformation vilket gör dem svåranalyserade, dock var de endast 

ett fåtal från varje år i snitt. Samtliga resultat som funnits registrerade är medtagna i analysen 

vilket gör underlaget för jämförelsen mellan åren väl underbyggt.  

 

Då syftet med att använda löpare i Stockholm Marathon var att kunna jämföra deras kondition 

mot GIH-studenters kondition och mönstrandes arbetskapacitet gör detta validiteten något 

sämre för denna delstudie. Detta för att ett flertal faktorer kan spela in mellan korreleringen 

kondition och förmåga att kunna genomföra ett maratonlopp på så snabb tid som möjligt. 

Dock är konditionen en av de mest avgörande faktorer för detta och genom att studera 

samtliga år i undersökningen förminskas påverkan av faktorer såsom väder och bristfällig 

utrustning. 
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Genom att bearbeta samtliga data i SPSS gjordes medelvärdena tillsammans med 

standardavvikelsen lätt att utläsa. Precis som för den mönstringsdata som bearbetats användes 

ett Compare Mean-test (CI 95%) vilket inte visar på signifikansen. Även i denna urvalsgrupp 

möjliggörs dock en jämförelse genom att gruppen är så stor och att samtliga år är med i 

undersökningen.  

2.6 Etik 

För att säkerställa en god etik i arbetet avkodades samtliga uppgifter på persondata, förutom 

könstillhörighet, i ett första skede. Detta för att uppgifterna inte var av intresse för studien och 

dessutom gjorde det lättare att arbeta med det omfattande material som analyserats i studien.  

Deltagarna i testerna på GIH har fått en tydlig genomgång av testet och vid testerna 2008 

upplystes studenterna om att de data som framkom skulle med deras godkännande behandlas i 

denna studie och att det då skulle ske anonymt. Vidare har tillåtelse ansökts om för att 

bearbeta både mönstringsdata samt data från Stockholm Marathon. Vi har dock inte fått svar 

från ansvariga på Stockholm Marathon men då data från loppet är officiella samt har 

behandlats med stor diskretion har de etiska aspekterna beaktats.  

3. Resultat 

Resultaten presenteras i tabellform där samtliga värden av relevans är medtagna. För att ge en 

bra överblick på den utveckling som skett sätts dessa även in i diagram där de blir mer 

lättöverskådliga. Nedan presenteras de tre frågeställningarna kopplade till varsin studie i tur 

och ordning. 

3.1 GIH-studenter 

Genom bearbetning av framtagna data i SPSS framkom följande resultat, vilka är 

testpersonernas max VO2 uppdelat efter kön och år för testet: 
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Tabell 2 - liter O2/kg*min
-1

 

Kön År   VO2 (l/min) Vikt (kg) 

       

Kvinnor 1977 Medelvärde 2,88 60,7 

    Antal 22 22 

    Spridningsmått 0,28 5,9 

  2008 Medelvärde 2,86 63,9 

    Antal 14 14 

    Spridningsmått 0,36 7,0 

Män 1977 Medelvärde 4,50 74,3 

    Antal 22 22 

    Spridningsmått 0,53 6,8 

  2008 Medelvärde 4,24 76,9 

    Antal 14 14 

    Spridningsmått 0,67 10,7 
 

För kvinnor 1977 var max VO2 2,88 liter med ett spridningsmått (StD) på 0,28 liter. 

Motsvarande värden 2008 var 2,86 liter med en StD på 0,36 liter. Detta visar på att 

medelvärdet för max VO2 är i stort oförändrad (-0,02 liter) och att spridningen ökat marginellt 

(0,08 liter). 

 

För män 1977 var max VO2 4,50 liter med en StD på 0,53 liter. 2008 hade männen en max 

VO2 på 4,24 liter med en StD på 0,67 liter. Medelvärdet för max VO2 har sjunkit med 0,26 

liter och spridningen har ökat med 0,14 liter. 
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I förhållande till den egna kroppsvikten uppmättes följande förändring: 

 

Tabell 3 - ml O2/kg*min
-1

 

Kön År   VO2 (ml/kg*min
-1

) 

     

Kvinnor 1977 Medelvärde 47,8 

    Antal 22 

    Spridningsmått 5,6 

  2008 Medelvärde 44,9 

    Antal 14 

    Spridningsmått 4,4 

Män 1977 Medelvärde 60,6 

    Antal 22 

    Spridningsmått 5,5 

  2008 Medelvärde 55,6 

    Antal 14 

    Spridningsmått 8,2 
 

För kvinnor 1977 var max VO2 47,8 ml med en StD på 5,6 ml. Värdena för testpersonerna 

2008 var 44,9 ml med en StD på 4,4 ml. Medelvärdet för max VO2 har sjunkit med 2,9 ml och 

spridningen blivit något mindre; 1,2 ml. 

 

För män 1977 var max VO2 60,6 ml med en StD på 5,5 ml. Max VO2 år 2008 var för männen 

på 55,6 ml med en StD på 8,2 ml. Medelvärdet för max VO2 har sjunkit med 5,0 ml och 

spridningen har ökat med 2,7 ml. 

 

Figur 1 och 2 visar på den förändring som skett mellan åren 1977 och 2008 för max VO2. I 

stort har de kvinnliga studenternas max VO2 inte förändrats (figur 1) dock har den försämrats 

i förhållande till kroppsvikten (figur 2). För de manliga studenterna har max VO2 försämrats 

både totalt och i förhållande till den egna vikten. k-värdet i diagrammet står för 

förändringshastigheten, dvs. visar på hur utvecklingen varit över tid, i detta fall, 31 år. 
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Figur 1 - max VO2, studenter GIH 1977/2008 

 

 

Figur 2 - max VO2/kg, studenter GIH 1977/2008 

 

Förändringen för max VO2 i förhållande till kroppsvikten har varit negativ för båda könen 

vilket innebar en förminskning med -5,0 ml O2/kg*min
-1

 för de manliga studenterna och -2,9 

ml O2/kg*min
-1 

för de kvinnliga. 
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3.2 Mönstringsdata 

Nedan redovisas data för hur arbetskapaciteten förändrats över tid från år 1969 till 1993. 

Tabell 4 visar på den förändring som uppmäts i den maximala arbetsförmågan samt 

viktförändringen medan tabell 5 visar på dessa resultat i förhållande till kroppsvikten, båda på 

ett urval av de studerade åren. Dessa data sammanställs vidare i figur 3 som visar på hur 

kapaciteten i sig förändrats och figur 4 som visar på förändringen i förhållande till 

kroppsvikten. 

 

Tabell 4 - förändring av effekt samt vikt 

Mönstringsår Effekt (Watt) Vikt (kg) 

69/70 234,7 66,4 

75 239,0 68,3 

82 257,0 69,6 

83 265,7 - 

86 304,0 70,0 

93 298,0 71,5 

 

Mellan åren 1969 och 1983 går att se en ökning i arbetskapaciteten på totalt 31W, en ökning 

som blev tydligast under åren 1982/83 (se figur 3). Efter förändringen av testmetodiken 

1984/85 innebar detta att effekten mättes på ett annorlunda sätt och därigenom blev resultaten 

något högre. Förändringen av dessa värden mellan 1986 och 1993 var en minskning på totalt 

6W. Under samma tidsperiod ökade de mönstrandes kroppsvikt med 5,1 kg. 

 

Tabell 5 - förändring av effekt i förhållande till vikt 

Mönstringsår Effekt (Watt/kg) 

69/70 3,53 

75 3,50 

82 3,69 

86 4,34 

93 4,17 

 

I förhållande till den egna kroppsvikten förändrades effekten som givet i tabell 5. En ökning 

uppmättes mellan åren 1969 och 1982 på 0,16W/kg medan en minskning uppmättes mellan 

åren 1986 och 1993 på totalt 0,17W/kg. 

 



 

 

25 

 

Figur 3 - Effekt, mönstrande 1969-1993 

 

Det går att utläsa två trender utifrån följande diagram. Den ena är en ökning av kapaciteten 

mellan åren 1969 till 1983 med två större ökningar åren 1975-77 och 1981-83, år 1976 fanns 

inga värden att tillgå. Den andra trenden är en svagt sjunkande kapacitet mellan åren 1986-93 

då metodikförändringen på provet genomförts.  

 

 

Figur 4 - Effekt/kg, mönstrande 1969-1993 

 

Korrelerat till vikten blir den ökande trend som kunde utläsas åren 1969 och 1983 något 

mindre då medelvikten under samma period ökat med 3,2kg vilket går att utläsa i tabell 1. 

Den sjunkande trenden för kapaciteten i förhållande till vikten blir under åren 1986 och 1993 
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tydligare då vikten under denna tidsperiod ökat med 1,4kg. För att visa den utveckling som 

varit är k-värdet förtydligat i figur 5 och 6 och pekar på förändringen för de två olika trender 

som går att urskilja mellan åren 1969-82 och 1986-93. 

 

 

Figur 5 - Effekt, mönstrande 1969-82 

 

 

Figur 6 - Effekt, mönstrande 1986-1993 

 

Förändringen visar på en svag ökning av arbetskapaciteten med 0,014W/kg per år mellan åren 

1969-82 och en svag försämring på 0,024W/kg per år mellan åren 1986-93. 
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3.3 Resultat Stockholm Marathon 

Tabell 6 visar hur medeltiderna, antal deltagare samt spridningsmåttet för medeltiderna 

förändrats genom åren på ett urval av år med fem års intervaller. Samma data med samtliga 

resultat åskådliggörs i figur 7.  

 

Tabell 6 - förändringen av sluttid och antal löpare över tid 

Kön År Medel (min) Antal Spridningsmått (min) 

       

Kvinnor 1979 233 42 30,4 

  1984 250 531 30,2 

  1989 242 525 30,5 

  1994 247 482 29,3 

  1999 255 574 29,9 

  2004 256 790 26,6 

  2008 257 1019 27,5 

Män 1979 214 1614 32,3 

  1984 225 9215 32,5 

  1989 223 7168 32,5 

  1994 230 5427 32,2 

  1999 240 4686 33,1 

  2004 242 4272 31,6 

  2008 243 4755 31,6 

 

Antalet deltagare var som störst under första halvan på 1980-talet med upp till 9 746 löpare 

1984. Efter detta har antalet män minskat för att ligga stabilt runt 4 500 på 2000-talet medan 

antalet kvinnor stadigt ökat under hela perioden till att omfatta runt 1 000 löpare 2008. 

Resultaten har försämrats över tiden och förändringen har varit mer eller mindre konstant.  

För kvinnorna har medeltiden förändrats med totalt 24 min och för männen med 29 min. 

Spridningsmåttet har minskat något för båda grupperna, för kvinnorna med 2,9 min och för 

männen med 0,7 min.  

 

I figur 7 ses medeltiden för loppet, angivet i minuter, över perioden 1979-2008. En linjär 

trendlinje visar på hur utvecklingen på denna har varit.  
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Figur 7 - Stockholm Marathon, medeltid 1979-2008 

 

Ett positivt k-värde är i detta fall negativt för populationen. Förändringshastigheten för 

maratonlöparna har legat på i snitt 0,55 min försämring per år för kvinnorna och 0,92 min 

försämring för männen. 

4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka GIH-studenters kondition och jämföra den trend som 

finns på GIH gentemot trender för konditionen hos mönstrande samt löpare i Stockholm 

Marathon.  

Sammanfattning viktigaste resultat 

De resultat som framkom av studien var att en negativ utveckling gick att utläsa på 

GIH-studenternas maximala syreupptagningsförmåga, från 4,50 l O2/min 1977 hos männen 

till 4,24 l O2/min 2008, medan utvecklingen hos kvinnorna var minimal, 2,88 l O2/min 1977 

till 2,86 l O2/kg 2008. Utvecklingen blev större när korrelation mellan vikt och 

syreupptagningsförmåga gjorts, 61,6ml O2/kg*min
-1

 1977 till 55,6ml O2/kg*min
-1

 2008 för 

männen medan en förändring från 47,8ml O2/kg*min
-1

 1977 till 44,9ml O2/kg*min
-1

 2008 hos 

kvinnorna kunde konstateras. Hos mönstrande män var utvecklingen tvådelad; under åren 

1969-83 ökade arbetskapaciteten per kilo kroppsvikt något, 3,53W/kg till 3,69W/kg, medan 

det skedde en minskning mellan 1986 och 1993; 4,34W/kg till 4,17W/kg. För löpare i 

Stockholm Marathon ökade sluttiden stadigt mellan 1979 och 2008 från att ha legat i medel på 
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215 min för herrar 1979 till 243 min 2008. Motsvarande tider för damer låg 1979 på 233 min 

för att stiga till 257 min 2008. 

Resultat kopplat till forskningsläge, GIH-studenter 

Hos de kvinnliga GIH-studenterna kunde man se att det inte var någon större skillnad i 

kapaciteten på max VO2, männen hade en tydligt försämrad max VO2. En signifikant skillnad 

uppmättes även i max VO2 i förhållande till kroppsvikten och då hos båda könen. 

Signifikansen var något starkare hos männen än hos kvinnorna och dessa resultat ligger i linje 

med de resultat Ekblom kommit fram till och då i fråga om att männen i större grad försämrat 

sin kondition gentemot kvinnorna. Ekblom kunde i sin studie konstatera att det skett en 

försämring av det beräknade max VO2 i förhållande till den egna kroppsvikten hos män 

medan den varit oförändrad hos kvinnor. Vad försämringen hos GIH-studenterna beror på är 

oklart, att det är lägre träningsdos eller annorlunda träningsformer än hos testpersonerna år 

2008 mot 1977 har inte varit studiens syfte att undersöka men ger upphov till funderingar. En 

problematik ligger i att endast 35% av studenterna genomförde testerna 2008 mot 96% 1977, 

dock kan det vara rimligt att anta att det är individer med sämre fysik som valde att avstå från 

testet 2008. Trots detta uppmättes ändå ett sämre resultat.  

Mönstringsdata 

Mönstringsdata visade inte på en likartad trend med en förminskad arbetsförmåga/kondition 

som hos GIH-studenterna. Här ser man snarare en ökning i kapaciteten hos de mönstrande 

åren innan 1984. Efter 1985 hade dock denna ökning avstannat och även minskat något, dock 

kunde ingen tydlig förändring uppmätas. I förhållande till kroppsvikten försämrades dessa 

värden något då de mönstrande samtidigt ökat i kroppsmassa med totalt 5,1kg. Den totala 

förändringen blev därmed något lägre. Dessa resultat ligger till viss del i linje med de resultat 

som framkom i studien gjord på mönstrande män i Norge under åren 1982-85 samt 2002. 

Denna studie konstaterade att max VO2 i förhållande till kroppsvikten sjunkit med totalt 8% 

och att kroppsvikten under samma period ökat med 7%. Att andelen med hög relativ VO2 

minskat medan antalet män med låg relativ VO2 ökat ser forskarna som ett resultat av en mer 

stillasittande och inaktiv livsstil. Westerståhl tar även upp denna problematik i sin avhandling 

där hon konstaterar att ungdomars fysiska förmåga sjunkit trots ett ökat antal utövare i den 

organiserade idrotten. Resultaten indikerar att en sänkt fysisk status i samband med en ökning 

av BMI utan ett ökat energiintag på att ungdomar rör sig mindre i allmänhet. 
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Stockholm Marathon 

I Stockholm Marathon har sluttiden försämrats sedan slutet på 70-talet till idag. Många 

faktorer kan inverka på resultatet men det går ändå tydligt se att en förskjutning av medeltiden 

skett med totalt 28 min för män och 24 min för kvinnor. Denna utveckling är inte beroende av 

hur många som deltagit i loppet. Frånsett en risk att en förändring har inträffat av vilken typ 

av person som deltar i loppet över åren samt en förbättring av utrustningen är det rimligt att 

tro att denna utveckling beror på en försämring i konditionen hos deltagarna.  Deltagarantalet 

har varierat över åren och en tydlig pik kan ses i mitten på 80-talet då runt 9 000 män deltog i 

loppet, sedan dess har det varit en vikande trend för att på 2000-talet ligga stabilt runt 4 500. 

Damernas deltagare har däremot ökat kontinuerligt men har alltid stått i en tydlig minoritet 

gentemot herrarna. Damernas allt flitigare deltagande i Stockholm Marathon kan förmodligen 

bero på att antalet inte nått sin högstanivå ännu, däremot kan man på herrarnas se att dessa var 

mer flitiga löpare på 80-talet.  

 

Det kan ge en skev bild om jämförelse av resultaten från 1979 och 2008 görs, då det endast 

var 42 damer som sprang det första året. Om man däremot jämför 1984 med 2008 kan man se 

att det fortfarande sker en förändring som ger ett bättre underlag då det sprang 531 damer 

detta år. Spridningsmåttet hos kvinnorna har minskat över åren vilket vi anser som att löparna 

blivit mer homogen som grupp. För herrarna går inte samma trend att se på spridningsmåttet 

utan den har legat stabilt över åren vilket gör statistiken lättare att analysera. 

 

Det vikande deltagarantalet från 80-talet till idag tror vi kan tyda på ett minskande intresse för 

denna typ av motionsform. Detta är i linje med Kardells forskning som visar på förändrade 

motionsvanor i och kring Lill-Jansskogen i Stockholm. 

Avslutande diskussion 

Vår hypotes om att konditionen förändrats negativ över åren stämde till viss del då resultaten 

visar på en försämring hos GIH-studenter samt löpare i Stockholm Marathon medan en 

försämring inte kunde urskiljas hos de mönstrande. Det går därför inte att utläsa en gemensam 

trend på de tre studerade grupperna. Dock har GIH-studenterna samt de mönstrande ökat sin 

medelvikt vilket antingen beror på en ökad andel fettvävnad eller muskelmassa. Löparna i 

Stockholm Marathon försämrade sin tid, vilket ligger i linje med GIH-studenternas 
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försämrade kondition och som tillsammans med det vikande deltagarantalet förstärker 

slutsatsen av ett minskande intresse för konditionskrävande aktiviteter. 

 

Konsekvenserna av den försämring av konditionen som uppmättes på GIH-studenterna kan 

vara av betydelse och bör ge upphov till en diskussion kring idrottslärarens roll och förmåga 

att bedriva en adekvat undervisning. Kanske är det en ny typ av idrottslärare som efterfrågas i 

dagens skola med andra kvalitéer än de som utexaminerades på 70-talet? 

 

Genom att studera de valda populationerna försökte vi möjliggöra en generaliserbarhet 

gentemot den svenska befolkningen i stort. I och med de resultat som framkom i 

undersökningen till stor del ligger i linje med både svensk och utländsk forskning gjord på 

liknande populationer stärker det de slutsatser som vi konstaterat. Dock tror inte vi att 

resultaten kan gälla som helt giltig för Sveriges totala befolkning då många populationer 

exkluderats i undersökningen. Resultatet är ändå av stor vikt för att kunna skapa en debatt och 

öka förståelsen för hur motionstrenden ser ut och därigenom förstå vilken fysisk status 

befolkningen generellt har.  

 

Det finns en begränsad forskning på hur människors förändrade vanor i förhållande till fysisk 

aktivitet i vardagslivet och motionsform vilket försvårar möjligheten att dra några definitiva 

slutsatser och koppla detta mot de resultat som denna studie visar på. Den forskning som 

Kardell bedrivit och som visar på förändrade motionsvanor är dock i linje med den övriga 

forskningen som presenterats i forskningsläget. Statistiken från SCB tyder på en oförändrad 

frekvens av träning i stort men en viss ökning hos kvinnor. Med detta som grund är det rimligt 

att tro att en förändring av innehållet i träningen har skett och baserat på den presenterade 

forskningen som visar på en försämring av konditionen samt en viktökning gör det nära till 

hands att anta att andra fysiska värden värdesätts högre i dagens träning, exempelvis 

koordinationsträning och styrketräning. Även vardagsmotionens påverkan på vår fysiska 

status är intressant att diskutera då forskningen visar på att vi idag har en mer stillasittande 

livsstil. Hur stor inverkan har vardagsmotionen på välbefinnandet, och är det i huvudsak 

denna som är den största påverkansfaktorn bakom den försämrade konditionen? 

 

Ett tydligt konstaterande kan även göras ur ett hälsoperspektiv att oavsett vilken form av 

motion som bedrivs så är det viktigt att upprätthålla en regelbunden och tillfredsställande 
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aktivitetsgrad. Detta då risken att drabbas av bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, det metabola 

syndromet och typ-2 diabetes ökar vid fysisk inaktivitet.  

Kommentarer 

När vi inledde arbetet trodde vi att konditionen försämrats överlag och att detta berodde på 

minskad träning över lag. Därför var resultaten överraskande eftersom statistik från SCB visar 

på ett bibehållande av träningsdosen men även en svag ökning för några grupper, samt att 

konditionen inte försämrats för alla de tre studerade populationerna över den studerade 

tidsperioden. 

 

Studien har varit intressant att genomföra och vi hoppas den kommer att kunna användas i 

diskussionen kring de förändrade motionsvanorna och vardagsmotionens betydelse för hälsan. 

Arbetet har fungerat smidigt mycket tack vare personer runt oss som delat med sig av sina 

expertkunskaper och som möjliggjort en överblick inom varje delstudie som har haft ett 

tillräckligt djup för att kunna ha analyserats och sättas i relation sinsemellan.  

Förslag på vidare forskning 

Det finns ett bristande forskningsområde för vilken typ av träningsaktiviteter som folk 

attraheras av. Ett intressant och viktigt förslag på vidare forskning är att studera hur 

människors motionsvanor förändrats och förändras över tid. Detta skulle även ge en ökad 

förståelse för motionstrender och på vilket sätt folk tränar. Därigenom ges värdefull 

information till forskarna för vilken fysisk status folk har och gör det möjligt att veta vilka 

insatser som behövs göras för en förbättring av den allmänna folkhälsan. 

 

Det vore intressant att studera vidare kring vardagsmotionens betydelse för hälsan och då 

även i relation till de övriga motionsvanorna. Hur har vardagsmotionen förändrats över tid i 

och med de förändringar som sker i samhället som i stor grad påverkar vår vardag? Hur har 

vår syn på och inställning till vardagsmotionen förändrats? 
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Bilaga 1 – Käll- och litteratursökning  

 
FRÅGESTÄLLNINGAR 

1. Hur har GIH-studenters maximala syreupptagningsförmåga förändrats från 1977 till 

2008?  

2. Hur har mäns arbetskapacitet under mönstringen förändrats mellan åren 1969-83 samt 

1986-93?  

3. Hur har medeltiden förändrats för de löpare som deltog i och slutförde Stockholm 

Marathon mellan åren 1979-2008? 
 
VAD?  

Ämnesord  Relaterade ordval 

physical activity 
Åstrand  
secular trend 
follow-up 
mortality 
global health problem 

physical fitness, aerobic fitness, physical inactivity 
Astrand 

 
  
VARFÖR?  

Physical activity var de sökord vi inledde med för att scanna av vad som fanns. Detta var vi tvungna 
att omformulera som physical fitness, aerobic fitness och physical inactivity för att finna relevanta 
studier. 
 
Åstrand användes som sökord dels för att se vad PO Åstrand själv genomfört för studier, varav en ligger 
till grund för denna c-uppsats, men även för att se vilka studier som möjligen använder Åstrands 
ergonometercykeltest och därigenom undersöker testpersonernas fysiska status. 
 
Global health problem användes för att undersöka hur WHO ser på hälsans status i ett globalt 
perspektiv. 

 
  
HUR?  

Databas  Söksträng  Antal   
träffar  

Antal 
relevanta  
träffar  

GIH-bibliotekets 
katalog 
 
 
 
 
PubMed 
 
 
 
 
 
 
 

Kardell 
Aerob och anaerob träning 
Åstrand kondition hälsa 
FYSS 
physical activity fitness 
 
Astrand student* aerobic fitness 
secular trend* physical fitness 
physical inactivity fitness mortality follow-up 
Physical fitness and all-cause mortality in hypertensive men 
Physical fitness and all-cause mortality. A prospective 
study of healthy men and women 
Physical Activity, Fitness, and Health: The Model and 
Key Concepts 

3 
26 
10 
6 
14 
 
5 
28 
14 
1 
1 
 
1 
 

1 
1 
3 
1 
2 
 
1 
2 
1 
1  
1 
 
1 
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www.who.int/en  
 
 
www.scb.se 

Energy and fat intakes of children and adolescents in the 
United States: data from the National Health and 
Nutrition Examination Surveys 
 
physical activity global health problem 
physical recommendations 
 
fysisk aktivitet motion förändring 

1 
 
 
 
7 390 
12 500 
 
22 

1 
 
 
 
2 
1 
 
1 

 
  
KOMMENTARER:   

Blairs båda studier samt Bouchards studie fann vi genom litteraturhänvisningen i Ekbloms studie, därav 
de preciserade söksträngarna som angavs på PubMed. 
 
Kardell fick vi tips om att söka efter av Peter Schantz och Aerob och anaerob träning av Louise Welin. 
 
Engströms studie liksom Danielsson samt Danielssons och Marklunds undersökningar fann vi efter 
referat i Westerståhls avhandling och sökningar i GIH-bibliotekets katalog och på www.fhi.se. Studien 
av Troiano fann vi på PubMed genom en första hänvisning av denna i Westerståhls avhandling. 
 
Sökningen på WHO:s hemsida var enbart för att få en överblick över hur WHO ser på fysisk aktivitet 
och definierar denna. Detta var för bakgrundsarbetet och därför anser vi att 7 390 respektive 12 500  
träffar är rimligt, varav 3 som användes i arbetet. 
 
Rennies studie fann vi som related article till Troianos studie på PubMed vilket gjorde att den inte 
söktes via relevanta sökord. Denna går dock att finna om hela rubriken anges i söksträngen.  
 
Mia Danielssons rapport går att beställa på Materialbutiken på www.fhi.se eller finna i pdf-format på: 
<http://www.fhi.se/templates/Page____659.aspx?&MSHiC=65001&L=9&W=danielsson+h
%C3%A4lsovanor+'&Pre=%3CFONT+STYLE%3D%22color%3A+%23000000%3B+back
ground%2Dcolor%3A+%23FFFF00%22%3E&Post=%3C%2FFONT%3E> (Acc. 2008-12-
31) 
 
Mia Danielsson och Ulla Marklunds rapport går att finna i pdf-format med länken Danielsson 2000 
på:  
<http://www.fhi.se/templates/Page____649.aspx> (Acc. 2008-12-31) 

 


