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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att undersöka det oberoende sambandet mellan självskattad motion 

respektive estimerad syreupptagningsförmåga och upplevelsen av att ha krafter kvar när man 

kommer hem efter en arbetsdag. Studiens frågeställningar var: Hur stor andel av befolkningen 

kan antas ha krafter kvar när de kommer hem efter arbetsdagen? Är självskattad motion och 

kondition oberoende påverkansfaktorer på upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen? 

Vilken av dessa mått kan i så fall bäst predicera denna upplevelse? Kan konditionstester i 

samband med hälostester uteslutas då vi önskar predicera upplevelsen av krafter kvar efter 

arbetsdagen? 

 

 

Metod 

Data har tillhandahållits från Previa AB. Materialet innefattar resultat från 2482 hälsotester 

som inkluderar en enkätanalys avseende hälsofrämjande faktorer samt ett submaximalt 

cykeltest (Åstrand). I en linjär regression har vi analyserat konditionstalet samt samtliga 

enkätsvars oberoende påverkan på enkätfrågan ”Jag upplever krafter kvar efter en arbetsdag” 

som beroende variabel. Vi har därefter valt att i denna studie begränsa oss till att vidare 

undersöka motion samt konditionstalet som oberoende variabler, kontrollerat för övriga 

signifikanta faktorer. Svaren på frågorna avseende motion samt krafter kvar har kategoriserats 

till nominaldata för uträkning av oddskvot.  

 

 

Resultat  

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att mellan 25-50% ej upplever krafter kvar efter 

arbetsdagen och därmed kan antas vara fysiskt och/eller mentalt utmattade.  

Kontrollerat för övriga signifikanta faktorer, fanns ett signifikant positivt samband mellan 

svaren på frågorna ”Jag känner att jag har krafter kvar när jag kommer hem efter en 

arbetsdag” och ”Jag rör mig eller utövar friluftsliv så att jag blir andfådd minst 2 ggr/vecka” 

(P=0.000). Dock kunde inget oberoende samband påvisas mellan krafter kvar efter 

arbetsdagen och konditionstalet (P=0.358). Sannolikheten är dubbelt så hög för att en individ 

upplever sig ha kraft kvar efter en arbetsdag om denne är fysiskt aktiv jämfört med inaktiv 

(Oddskvot= 2.00). 

 

 

Slutsats 

Självskattad motion har till skillnad från estimerad syreupptagningsförmåga ett oberoende 

samband med upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen. Detta innebär att individens 

kondition inte direkt påverkar om denne känner sig utmattad efter arbetsdagen. Istället kan vi 

se att självskattad motion tillsammans med flera andra faktorer så som sömn, stress och 

psykosociala faktorer påverkar detta. Resultatet motsäger således de antaganden som tidigare 

gjorts i boken Effektiv Friskvård – Lönsammare Företag där författarna utifrån Karlqvists 

studie 2003 drar slutsatsen att många är helt utmattade efter en arbetsdag pga för låg 

syreupptagningsförmåga i förhållande till arbetets krav. 

Utfallet i denna studie talar således för att konditionstestet kan uteslutas då vi önskar 

kartlägga faktorer som predicerar krafter kvar efter arbetet. 
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1. Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Studier visar att fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av kronisk sjukdom och för 

tidig död
1
, Det har även en positiv inverkan på en mängd hälsofrämjande faktorer, exempelvis 

metabola riskfaktorer, hjärt- och kärlsjukdomar, mental hälsa, stress, och livskvalitet etc. 

2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
.  

  

                                                 

1
 Blair,S. m.fl. Physical Fitness and All Cause Mortality - A Prospective Study of Healthy Men and Women. 

JAMA , (1989: 17) s.262 

2
 Russell, R m.fl. (1995). Physical Activity and Public Health -- A Recommendation from the Centers for 

Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine . JAMA 237 (1995) s.402-407. 

3
 Carrol, S.m.fl. Metabolic Clustering, physical activity and fitness in nonsmoking middleaged men. Medical 

Science of Sports and Exercise, 32 (2000:12). 

4 Dugmore, L D m.fl. Changes in cardiorespiratory fitness,psychological wellbeing, quality of life, and 

vocational status following a 12 month cardiac exercise rehabilitation programme, BMJ Journal – Heart, 

(1999:81) s.359-366. 

5
 Waller, K m.fl. Associations between long-term physical activity, waist circumference and weight gain: a 30-

year longitudinal twin study. Inernational Journal of Obesity (2008:32), s.353-61. 

 
6 Aldana, SG m.fl. Relationships between leisure time physical activity and perceived stress. American 

Phsychological Association, 82 (1996:1) s.315-321. 

7 Hassmén, P m. fl. Physical Exercise and Psychological Well-Being: A Population Study in Finland. Preventive 

Medicine , 30 (2000:1) s.17-25. 

8
 Ritvanen, T m.fl. Effect of Aerobic Fitness och the Physiological Stress Responses at Work. International 

Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 20(2007:1) s.1– 8. 

9
 Fox, K. The influence of physical activity on mental well-being. Public Health Nutrition 3a (1999:2) s.411-

418. 
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I många studier används syreupptagningsförmåga (uttryckt som ml syre /kg/min) som ett 

indirekt mått på fysisk aktivitet (Björn Ekblom 1999), men forskning visar på att 

parametrarna fysisk aktivitet och syreupptagningsförmåga även kan ha olika betydelse för 

olika hälsofrämjande faktorer 
10

,
11

,
12

,
13

,
14

,
15

.  

Denna studie syftar till att undersöka hur självskattad fysisk aktivitet, avgränsad till motion, 

respektive estimerad syreupptagningsförmåga oberoende påverkar den hälsofrämjande 

faktorn att uppleva att man har kraft kvar när man kommer hem efter en arbetsdag. 

Studiens frågeställningar är:  

- Hur stor andel av befolkningen kan antas ha krafter kvar när de kommer hem efter 

arbetsdagen?  

- Är självskattad motion och kondition oberoende påverkansfaktorer på upplevelsen av 

krafter kvar efter arbetsdagen?  

- Vilken av dessa mått kan i så fall bäst predicera denna upplevelse?  

- Kan konditionstester i samband med hälostester uteslutas då vi önskar predicera 

upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen? 

  

                                                 

10
 Sieverdes, JC m.fl. Physical Activity, Cardiorespiratory fitness and the incidens of type 2 diabetes in 

prospective study of men. Brittish Journal of Sports medicine 44 (2010:4) s.238-244. 

11 
Ekelund, U m.fl. Independent Associations of physical acitivity and cardiorespiratory fitness with metabolic 

riskfactors in children. Diabetologica 50 (2007:9) s.1832-1840. 

12
 Hein, HO m.fl. Physical activity or physical fitness as a predictor of ischemic heart disease? 17 years' 

incidence in The Copenhagen Male Study. Ugeskr Laeger 155 (1993:25) s.1930-1934. 

13 Andersen, LB m.fl. Physical activity and physical fitness as a protection against premature disease or death. 

Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports. 5 (1995:6) s.318-328. 

14 Ekblom-Bak,. Fitness and abdominal obesity are independently associated with cardiovascular risk. Journal of 

Internal Medicine (2009:266) s.547-557. 

15
 Williams, P. (2010). Physical fitness and activity as separate heart disease risk factors: a meta-analysis. 

Medical Science of Sports and Exercise 33 (2001:5) s.754 
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1.2 Definitioner 

I texten används ett antal uttryck som kan definieras enligt följande: 

 

1.2.1 Hälsofrämjande 

Med hälsofrämjande menas här faktorer som har en positiv inverkan på individens upplevelse 

av att vara frisk och må bra.  

 

1.2.2 Hälsotest 

Genomförande av enkätundersökning kombinerat med konditionstest enl. Åstrand, vidare 

beskrivet nedan under rubriken ”Bakgrund”. 

 

1.2.3 Fysisk aktivitet och motion 

Dessa begrepp har definierats av Caspersen et.al. enl. följande
16

: 

Fysisk aktivitet: En kroppslig rörelse beroende av muskelsammandragning som resulterar i 

ökad energiförbrukning. 

Motion: En del av fysisk aktivitet som är repetitativ, planerad, strukturerad och som har ett 

direkt eller långsiktigt syfte att förbättra eller bibehålla fysisk kapacitet. 

I en del av tidigare forskning som presenteras i denna studie benämns motion som fysisk 

aktivitet och tvärtom. I nedanstående beskrivningar så kommer därför begreppen att blandas 

och ibland användas som liktydiga. Vi bortser dock från detta i denna studie då vi anser att det 

inte bör påverka resultatet eller tillförlitligheten.  

 

1.2.4 MET =Metabolic energy turnover 

MET är ett sätt att beskriva hur mycket energi du förbrukar under en aktivitet. När du ligger 

helt stilla och vilar har du en förbränning på 1 MET. Denna aktivitet kräver en 

syreförbrukning på 3,5 ml O2/kg/min. 

  

                                                 

16
 Caspersen, CJ m.fl. Physical Activity, Exercise,and Physical Fitness: Definitions and Distinctions for Health-

Related Research. Public Helth Rep. 100 (1985:2) s.126–131 
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1.3 Bakgrund 

Inom företag och organisationer diskuteras att en god hälsa hos medarbetarna bidrar till ökad 

arbetsförmåga och produktivitet. Detta grundar sig bl a i den i Sverige genomförda AHA-

studien
17

 där relationen mellan hälsofrämjande insatser och produktivitet undersöktes under  

5 år. Många företag satsar därför på olika former av hälsofrämjande insatser. För att kunna ta 

fram en strategi för vilka insatser som ska prioriteras samt kunna följa upp dessa genomförs 

ofta kartläggningar av personalens hälsa där de anställda får göra ett så kallat hälsotest. Några 

av de största aktörerna på marknaden för att erbjuda hälsotester är HPI Nordic som erbjuder 

den så kallade Hälsoprofilbedömningen samt Previa som bl a erbjuder Balansprofilen. Det 

finns dock en mängd olika leverantörer som erbjuder sina egna varianter på hälsotester.  

Vanligt är att de olika hälsotesterna omfattas av en enkät och ett konditionstest på cykel. 

Enkäten undersöker faktorer som exempelvis kost, motion, stress, ork, livskvalitet etc. i syfte 

att ge en övergripande bild av individens totala hälsa och eventuella riskfaktorer. Det 

vanligaste konditionstestet i Sverige är det s.k Åstrand-testet som estimerar 

syreupptagningsförmågan i ml/kg/min.
18

,
19

. 

Att ha en bra syreupptagningsförmåga har många fördelar så som minskad risk för metabola 

sjukdomar, hjärt och kärlsjukdomar etc.
20

,
21

,
22

,
23

,
24

. Att genomföra konditionstester kan även 

                                                 

17 Hälsa och Produktivitet, Slutrapport: Del 2 AHA-studien; Arbete och Hälsa inom process och 

verkstadsindustrin. Sektionen för Personskadeprevention Institutionen för klinisk neurovetenskap - Karolinska 

Institutet samt Institutet för tillämpad ekonomi - Malmö 2005 

18
 Åstrand, P.O & Rhyming, I. A nomogram for calculation of aerobic capacity (physical fitness) from pulse rate 

during sub-maximal work. Journal of Applied Physiology, (1954:7) s.218-221.  

19
 Åstrand, I. Aerobic capacity in men and women with special reference to age. Acta Physiologica Scandinavia, 

49 (1960:169) s.2-92. 
20

 Sieverdes, 2010. 

21
 Ekelund, 2007. 

22
 Hein, 1993. 

23
 Andersen, 1995. 

24 Ekblom-Bak,. 2009. 
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vara en bra start för att ge ökad motivation till individer som vill komma igång med att 

förbättra sina motionsvanor.  

Man kan dock ifrågasätta det starka fokus som är på just variablen kondition jämfört med 

övriga parametrar som undersöker hälsa som helhet. Uppskattningsvis tar enkäten som 

undersöker hälsa som helhet ca 5-20 minuter att fylla i beroende på enkät, medan ett 

konditionstest tar uppåt 30 minuter inklusive alla moment. Är det rimligt, utifrån det värde 

informationen medför, att lägga så mycket tid och resurser på att få fram ett konditionstal? 

Eller ska man spara dessa pengar till förmån för andra hälsofrämjande insatser, och istället se 

självskattad fysisk aktivitet som tillräckligt underlag för ett strategiskt hälsoarbete? 

Utifrån författarens egna erfarenheter verkar upplägget att genomföra hälsokartläggningar 

genom att kombinera enkäter med konditionstester ha etablerats bl a genom att författarna 

Gunnar Andersson, Sture Malmgren och Anders Johrén fått stor genomslagskraft med sin bok 

”Effektiv Friskvård – Lönsammare företag” där de drar paralleller mellan 

syreupptagningsförmåga och fysisk arbetsförmåga.  

De skriver enligt följande citat: 

”Energi, Ork, kondition och fysisk arbetsförmåga… 

…är begrepp som kan användas när det gäller prestationsförmåga, både under längre och kortare tid. 

En titt i Bonniers ordbok visar att ordet ”Energi” kan översättas dels som ”Kraft, ihärdighet, 

eftertryck”, men också som just ”Förmåga att utföra arbete”. Det är denna andra definition som är 

extra intressant i vårt sammanhang. Många arbetstagare arbetar i genomsnitt t o m över sin fysiska 

kapacitet under hela arbetsdagen är blir helt utmattade efter arbetsdagens slut (Karlqvist L, 2003). 

Andra studier visar att många arbetstagare är så trötta efter jobbet att de inte orkar med någon 

meningsfull fritid. För många människor ligger den fysiska arbetsförmågan, konditionen, på en 

mycket låg nivå. 

Vår prestationsförmåga kan fysiologiskt mätas och beskrivas på olika sätt. Här väljer vi att uttrycka 

den som förmåga att tillgodogöra sig syre vid maximalt arbete, dvs maximal syreupptagningsförmåga 

i liter/min.” 
25

 

  

                                                 

25
 Andersson, G. m.fl. Effektiv Friskvård - lönsammare företag. Stockholm: Prevent 2004 
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Att personalen ska ha en god arbetsförmåga ligger givetvis i alla företags och organisationers 

högsta intresse. Utifrån ovanstående resonemang är det därför ofta en målsättning i samband 

med hälsosatsningar att öka personalens syreupptagningsförmåga. Ett vanligt målvärde är 35 

ml/kg/min då detta identifierats som en kritisk gräns för att minska risken för sjukdom och för 

tidig död
26

. För den som vill anpassa målvärdet för syreupptagning baserat på det specifika 

arbetets krav finns tabeller som visar hur mycket olika fritids- och yrkesrelaterade aktiviteter 

kräver. Arbetsmiljöverket www.av.se presenterar exempelvis nedanstående siffror (Tabell 1) 

avseende förbrukning av energi vid olika aktiviteter
27

. I litteraturen kan man även hitta 

mycket omfattande listor där energikraven beräknats för hundratals aktiviteter, allt från 

”skriva på datorn” till ”att bära tegelstenar”
28

. För att räkna ut vilken syreupptagningsförmåga 

en individ bör ha för att orka med sitt yrke kan man koppla dessa energikrav till Jørgensens 

rekommendationer att en arbetssituation ska anpassas för att inte kräva mer än 30-35% av 

maximal syreupptagningsförmåga
29

.  

Exempel: Med utgångspunkt från ett arbete motsvarande 4,5 MET (lätt industriarbete) ska 

utföras i 8 timmar av en person på 70 kg kan vi göra följande beräkning: 

4,5 METs motsvarar 1,05 L syre/min, dvs 15 ml/kg/min. Om detta ska innebära 30-35% av 

maximal kapacitet innebär det att personen behöver ha syreupptagningsförmåga på 43-50 

ml/kg/min för att orka med sin arbetsdag och ändå ha krafter kvar. 

  

                                                 

26
 Blair,S. m.fl. JAMA, (1989: 17) s.262 

27
 Arbetsmiljöverket. http://www.av.se/teman/datorarbete/risker/stillasittande/energibehov.aspx,  

Acc 2010-06-29. 

28
 Ainsworth, B. m.fl. Compendium of Physical Activities: an update of activity codes and MET intensities. 

Official Journal of the American College of Sports Medicine 32(2000:9) s.498-516  

29
 Jorgensen, K. Permissible loads based on energy expenditure measurements. Ergonomics (1985:28) s.365-369 

http://www.av.se/
http://www.av.se/teman/datorarbete/risker/stillasittande/energibehov.aspx
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Tabell 1: Energiförbrukning för olika aktiviteter presenterat av Arbetsmiljöverket 

Sova 0,9 MET 

Sitta helt stilla 1-1,3 MET 

Stå/gå långsamt 2-3 MET 

Hushållsarbete 2-5 MET 

Gå raskt eller med börda 4-5 MET 

Springa 8-10 MET 

Kontorsarbete 2 MET 

Lätt industriarbete 4-5 MET 

Tungt industriarbete 6-8 MET 

 

Baserat på denna information kan det lätt uppfattas som att en person med hög 

syreupptagningsförmåga orkar vara produktiv i sitt arbete under arbetsdagen och även ha kraft 

kvar efter arbetsdagen för att orka med en meningsful fritid som bidrar till ökad hälsa och 

minskad sjukfrånvaro.  

Återkopplar vi till Karlqvists studie
30

 som nämns i citatet ovan kan vi dock konstatera vissa 

problem med att utifrån denna studie dra slutsatser kring sambandet mellan 

syreupptagningsförmåga och utmattning efter en arbetsdag. Karlqvists studie undersöker 

endast hur stor andel individer som under arbetsdagen överskrider en belastning på över en 

tredjedel av sin maximala syreupptagningsförmåga. Studien diskuterar inte utmattning efter 

arbetsdagen utan denna slutsats verkar vara författarnas eget antagande. Detta antagande tar 

inte hänsyn till individens subjektiva upplevelse av utmattning eller att tröttheten även kan 

bero på mental utmattning. Således kan individer trots att de påvisar en god 

syreupptagningsförmåga känna sig totalt slut efter arbetsdagen. Att individer som pga mental 

trötthet upplever sig som helt utmattade inte ”upptäcks” i samband med konditionsmätningar 

styrks även av Bethesdas studie
31

 som påvisat att muskler och hjärta arbetar på samma sätt 

oavsett om individen är mentalt utmattad eller utvilad. Deltagarna i studien fick cykla så länge 

de orkade och endast den subjektiva upplevelsen påverkades. Deltagarna upplevde testet som 

mer ansträngande och avbröt testet 15% tidigare då de var mentalt utmattade Denna typ av 

                                                 

30
 Karlqvist, L. Physical demands in working life and individual physical capacity. European Journal of Applied 

Physiology (2003:89) s.536-547. 

31 Bethesda. Mental Fatigue Can Affect Physical Endurance. The American Physiologican Society (2009). 
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information framkommer inte vid ett Åstrand-test vilket innebär att individer som påvisar god 

kondition ändå kan känna sig helt utmattade efter arbetsdagen pga mentala faktorer. 

I citatet ovan kan man läsa att ”Andra studier visar att många arbetstagare är så trötta efter 

jobbet att de inte orkar med någon meningsfull fritid”. Meningen saknar dock källhänvisning 

och vi har här inte lyckats hitta någon forskning som överensstämmer med detta påstående, 

varför det inte kunnat undersökas vidare.  

Kopplingen ovan görs mellan syreupptagningsförmåga och fysisk arbetsförmåga. Risken är 

dock att läsaren feltolkar texten och uppfattar en koppling mellan syreupptagningsförmåga 

och arbetsförmåga som helhet. Arbetsförmåga är ett komplext begrepp där andra väl 

utvecklade mätmetoder används vilka inte ska förväxlas med konditionstester. Dessa metoder 

beskrivs bl a i studien ”Metoder för arbetsförmågebedömning – en inventering”av Annica 

Carlsson vid Medhälsan i Nyköping
32

 

Trots att många hälsofrämjande insatser som genomförs inom företag och organisationer 

grundar sig i Karlqvists studie och Anderssons antaganden, och stora investeringar görs för att 

mäta de anställdas kondition vet vi således idag inte hur många som faktiskt upplever krafter 

kvar efter arbetsdagen och hur just syreupptagningsförmågan påverkar denna upplevelse. Då 

psykiska sjukdomar, så som depression och stressreaktioner, är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning i Sverige
33

 kan vi anta att mental utmattning i stor utsträckning kan ligga till 

grund för upplevelsen av kraftlöshet efter arbetsdagen.  

  

                                                 

32 Carlsson, A. Metoder för arbetsförmågebedömning – en inventering. Projektarbete  vid 

Företagshälsovårdsutbildning för sjukgymnaster/ergonomer, 20 p,Arbetslivsinstitutet/Karolinska institutet 

2006/2007 

33
 Försäkringskassan. Nybeviljade sjukersättningar / aktivitetsersättningar - Fördelning på län och diagnos, 2006 

(Statistik 2007:2). Acc. http://www.forsakringskassan.se/nav/4a3e833ef6fd69d73f925a9552551765 
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Inom den psykologiska forskningen har det i flera studier visat sig att själva det faktiska 

utövandet av motion oberoende av individens uppmätta kondition kan främja en god mental 

hälsa så som minskad stress, ökad livskvalitet och minskad känsla av hopplöshet
34

,
35

,
36

,
37

Om 

upplevelesen av krafter kvar efter arbetsdagen till stor del grundar sig i mentala faktorer 

snarare än fysiska skulle således motion kunna vara en bättre prediktor är 

syreupptagningsförmåga. Det är därför av intresse att vidare undersöka dessa samband. 

 

1.4 Syfte och betydelse 

Denna studie syftar till att undersöka vilken av variablerna estimerad syreupptagningsförmåga 

eller självskattad mängd motion som bäst predicerar den hälsofrämjande faktorn att uppleva 

krafter kvar efter en arbetsdag. Hypotesen är att självskattad mängd motion och uppmätt 

kondition oberoende av varandra kan predicera upplevelsen att ha krafter kvar efter en 

arbetsdag. Resultatet av denna undersökning förutspås bli användbart som en del i det 

underlag som behövs för att besluta om vilka parametrar som bör ingå vid kartläggningar av 

hälsa inom företag och organisationer. Kan exempelvis det förhållandevis dyra 

konditionstestet uteslutas till förmån för enkätfråga avseende skattad motion skulle 

kostnaderna för kartläggningen minska markant och större satsningar skulle kunna göras på 

hälsofrämjande insatser. 

  

                                                 

34
 Thirlaway, K. Participation in physical activity and cardiovascular fitness have different effects on mental 

health and mood. Journal of Psychosomatic research 36(1992:7) s.657-665 

35 Thomas, G. m.fl. The Influence of Perceived Versus Aerobic Fitness on Psychological Health and 

Physiological Stress Responsivity. International journal of Stress Management. 5 (1998:3) s.141-156 

36
 Valtonen, M. m.fl. Leisure-time physical activity, cardiorespiratory fitness and feelings of hopelessness in 

men. BMC Public Health. 204 (2009:9) 
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2. Material och Metod 

Data är hämtat från Previas register över genomförda Balansprofiler under 2008 och 2009. 

Materialet innefattar resultat från 2482 personer som genomförde Balansprofilen för första 

gången. Previa är Sveriges största företag avseende företagshälsovård och Balansprofilen är 

ett verktyg som Previa använder i syfte att kartlägga hälsoläget på individ och 

organisationsnivå. Balansprofilen består av en enkätanalys (se bilaga) där frågor kopplade till 

individens hälsa besvaras på en skala från 0-5 där 0 = instämmer inte och 5 = instämmer. 

Kombinerat med enkäten genomförs ett submaximalt konditionstest på cykel (Åstrand) samt 

mätningar av blodtryck, glukos, blodfetter etc. 

Previa har distribuerat enkäten till anställda på företag, geografiskt spridda över Sverige, som 

valt att anlita Previa som leverantör av företagshälsovård och hälsofrämjande insatser. Urvalet 

är således inte slumpmässigt utan baserat på Previas kundbas. Vi har heller inte haft tillgång 

till demografiska data eller data avseende exempelvis yrke, inkomst, social status etc.  

 

2.1 Enkätundersökningen 

Balansprofilen består av 65 frågor inom kategorierna Välbefinnande, Rörelse, Mat, 

Relationer, Arbetsliv 1, Arbetsliv 2, Återhämtning, Hantera stress, Sömn och Avslappning 

samt Livsglädje. Verktyget har tagits fram av Previa i syfte att användas som ett 

screeningverktyg av hälsa inom företag och organisationer.  

 

2.2 Konditionstestet 

För att mäta kondition har submaximalt cykelergometer-test används, det s.k. Åstrand-testet
38

. 

Inför konditionstestet ombeds testtagaren att inte röka, snusa eller äta ett par timmar innan 

testet. Testet utförs på kalibrerade ergometercyklar (Monark) med en individuellt vald 

submaximal belastning utifrån bedömd fysisk kapacitet. Tiden för utförandet är 6 minuter 

eller tills testtagaren uppnått steady-state puls på > 120 slag/min och med upplevd anstränging 

13-14 på BORG-skalan. Testtagaren cyklade med en kadens på 50 varv/minut och puls 

uppmättes med Polar pulsband. För att uppskatta maximal syreupptagningsförmåga utifrån en 

                                                 

38 Åstrand, P. (1976). Quantification of exercise capability and evaluation of physical capacity in man. Progress 

in cardiovascular diseases Jul-Aug;19(1):51-67. 
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submaximal belastning och puls har speciella tabeller avsedda för Åstrand-testet använts
39

. 

Sambandet mellan uppskattning med hjälp av Åstrandtestet och direkt mätning av maximal 

syreupptagningsförmåga på löpband har undersökts och påvisar ingen skillnad i medelvärde 

av resultatet på gruppnivå. På individnivå har däremot Åstrandtestet en validitet på +/-17%.
40

.   

Resultatet från Åstrand-testet redovisas i ml/kg/min och är utifrån dessa värden samt ålder 

kategoriserat i ett konditionstal från 0-5 där 0= mycket låg och 5= Elit
41

, se även 

kodningslista nedan. 

 

3. Analys  

För att besvara frågeställningen ”Hur stor andel av befolkningen kan antas ha krafter kvar när 

de kommer hem efter arbetsdagen?” genomfördes en analys där materialet omkodades till 

bivariata data för ”krafter kvar” resp. ”ej krafter kvar”, se kodningslista nedan. 

För att kunna bedöma resultatets generaliserbarhet för populationen som helhet har vi även 

undersökt förekomsten av andra faktorer som beskriver deltagarna i studien. De faktorer vi då 

undersökt är ålder, kön, motionsvanor, konditionstal, hur stor andel som upplever sig må bra, 

andelen rökare, förekomsten av fetma och övervikt samt sömn. 

För att få en övergripande bild av påverkansfaktorer på upplevelsen av krafter kvar efter en 

arbetsdag samt påvisa eventuella confounders inleddes analysen med en linjär regression där vi 

undersökte signifikanta samband mellan svaren på frågan avseende upplevelsen av krafter kvar 

efter arbetsdagen (beroende variabel) och samtliga övriga enkätsvar, konditionstal samt kön 

(oberoende variabler). Samma analys genomfördes därefter för de variabler som i första 

analysen påvisades som signifikanta. 

 

Vi har därefter reducerat analysen till de variabler som innefattas i denna studie; Upplevelsen 

av krafter kvar efter arbetsdagen (beroende variabel) och ” jag rör mig eller utövar friluftsliv 2 

ggr/vecka så att jag blir andfådd” samt konditionstal (oberoende variabler). 

                                                 

39 Andersson, G. Testledarutbildning Konditionstest på Cykel. SISU Idrottsböcker. 

40Ekblom B, (2007). Secular trends of physical fitness i Swedish adults. Scandinavian Journal of Medical 

Science and Sports 17:267-73. 

41 Andersson, G. Testledarutbildning Konditionstest på Cykel. SISU Idrottsböcker. 
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I ett första steg gjordes en bivariat analys med de oberoende variablerna en och en. Därefter 

har vi gjort en analys då vi kontrollerat variablerna för varandra samt för övriga variabler som 

påvisats signifikanta med upplevelsen av krafter kvar. 

Då vi här undersöker variablerna motion och kondition som oberoende variabler är det också 

av intresse att studera sambandet sinsemellan dessa variabler. Vi har därför även här gjort en 

linjär regression och då använt motion som beroende och konditionstalet som oberoende 

variabel.  

Utifrån nominaldata ”fysiskt inaktiv” (0) / ”fysiskt aktiv” (1), samt ”ej kraft kvar” (0) / ”kraft 

kvar” (1) har vi gjort en binär logistiskt regression vilken legat till grund för en beräkning av 

oddskvot.  

 

3.1 Kodningar 

3.1.1 Ålder 

Tabell 2: Ålder har kategoriserats i kategorierna 3-5 enligt följande: 

Kategori Ålder  Män Kvinnor 

3 <31 329 411 

4 31-50 763 735 

5 >50 137 107 

 

3.1.2 Kön  

Män = ”0” 

Kvinnor = ”1” 
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3.1.3 Enkätfrågor 

Svaren på enkätfrågorna har omkategoriserats från 6 gradig skala 0-5 till bivariat data 0-1 

enligt följande: 

Tabell 3.1  

Fråga 
Svar på 6 gradig 
skala 

Bivariat 
värde 

Betydelse bivariat 
värde 

Jag mår bra 0-3 0 Mår inte bra 

Jag mår bra 4-5 1 Mår bra 

Jag röker aldrig 0-3 0 Rökare 

Jag röker aldrig 4-5 1 Icke rökare 

Jag vaknar utvilad 0-2 0 Vaknar inte utvilad 

Jag vaknar utvilad 3-5 1 Vaknar utvilad 

Jag rör mig eller utövar friluftsliv….2 
gg/vecka 0-4 0 Fysisk inaktiv 

Jag rör mig eller utövar friluftsliv….2 
gg/vecka 5 1 Fysiskt aktiv 

 

Svaren på frågan om krafter kvar efter arbetsdagen har undersökts utifrån 2 olika 

kategoriseringar enligt följande:  

1) Tabell 3.2 

Jag upplever att jag har krafter kvar…när jag 
kommer hem efter en arbetsdag 0-2 0 Utmattad 

Jag upplever att jag har krafter kvar…när jag 
kommer hem efter en arbetsdag 3-5 1 Kraft kvar 

 

2) Tabell 3.3 

Jag upplever att jag har krafter kvar…när jag 
kommer hem efter en arbetsdag 0-3 0 Utmattad 

Jag upplever att jag har krafter kvar…när jag 
kommer hem efter en arbetsdag 4-5 1 Kraft kvar 
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3.1.4 Konditonstal 

Syreupptagningsförmågan i ml/kg/min har utifrån ålder kategoriserats till konditionstal från mkt 

låg (0) till Elit (5) enligt tabeller specifikt framtagna för Åstrandtestet, se tabell 1 och 2 nedan.  

 

Tabell 4: Konditionstal män 

 

Ålder 

0 

Mkt låg 

1 

Låg 

2 

Medel 

3 

Hög 

4 

Mkt hög 

5 

Elit 

20-29 år 26-33 34-41 42-50 51-59 60-68 >68 

30-39 år 21-28 29-35 36-44 45-53 54-62 >62 

40-49 år 19-24 25-32 33-40 41-48 49-56 >56 

50-59 år 17-22 23-28 29-35 36-42 43-49 >49 

60-69 år 14-18 19-23 24-29 30-36 37-42 >42 

 

Tabell 5: Konditionstal kvinnor 

 

Ålder 

0 

Mkt låg 

1 

Låg 

2 

Medel 

3 

Hög 

4 

Mkt hög 

5 

Elit 

20-29 år 24-31 32-35 40-47 48-55 56-63 >63 

30-39 år 20-27 38-35 36-43 44-51 52-59 >59 

40-49 år 17-23 24-30 31-37 38-44 45-51 >51 

50-59 år 15-20 21-26 27-32 33-39 40-45 >45 

60-69 år 13-17 18-22 23-28 29-34 35-40 >40 

 

 

Bifogad Balansprofil är en uppdaterad version där kategoriseringen istället är från 1-6, i datan 

för denna studie är dock kategoriseringen från 0-5. 
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4. Population 

För att beskriva urvalspopulationen och jämföra denna med befolkningen som helhet har 

deskriptiva data sammanställts nedan. Samtliga data är jämförbara med populationsdata med 

undantag för ålder då urvalspopulationen har en betydligt mindre andel individer som är äldre 

än 50 år. 11% män och 8,5% kvinnor jämfört mot populationsdata på 30 resp. 31%. 

Åldersfördelningen är dock jämn mellan könen. 

 

Tabell 6: Köns- och åldersfördelning  

 

 

47,5% har svarat 4 eller 5 på skalan 0-5 avseende motionsvanor vilket kan jämföras med ca 

50% på populationsbasis som motionerar mer än 2 ggr/vecka. 

74% har svarat 4-5 på skalan 0-5 avseende ”Jag mår bra”. (Pop 78% gott eller mycket gott 

hälsotillstånd) 

85% röker aldrig. (Pop 83%) 

74% 3-5 på skalan 0-5 avseende ”Jag vaknar utvilad” (Pop 71,5% upplevt sömnproblem) 

Förekomst av fetma 9,5% (pop 10%), övervikt 35% (Pop män 40%, kvinnor 27%) 

 

Konditionstalen är fördelade enligt följande: 

Mkt Låg: 8%, Låg: 23%, Genomsnittlig: 33%, Hög: 23%, Mkt Hög: 10%, Elit: 3%.  

  

Ålder  Män Kvinnor 

<31 329 411 

31-50 763 735 

>50 137 107 
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5. Resultat 

24% har svarat 0-2 och 50% har svarat 0-3 på skalan 0-5 avseende upplevelsen av att ha 

krafter kvar då man kommer hem efter en arbetsdag  

Samband kunde påvisas mellan variablerna motion och kondition (p=0,000, R=0,331). I en 

bivariat analys påvisas ett signifikant samband mellan syreupptagningsförmåga och 

upplevelsen av krafter kvar p=0,000, R=0,085.  

Ett starkare samband kan dock ses mellan självskattad motion och upplevelsen av krafter kvar 

(p = 0,000, R = 0,25).  

Många andra faktorer visade sig också ha ett signifikant samband med upplevelsen av krafter 

kvar efter arbetsdagen (se tabell 7).  

Då vi kontrollerat för dessa faktorer var sambandet med självskattad motion fortfarande 

signifikant medans signifikansen med syreupptagningsförmåga försvann (p=0,358) 

Sannolikheten är dubbelt så hög för att en individ upplever sig ha krafter kvar efter en 

arbetsdag om denne motionerar minst 2 ggr/vecka. Vid kategorisering 3-5 = krafter kvar 

Odds-ratio = 2,00, CI 1,7-2,4. Vid kategorisering 4-5= krafter kvar Odds-ratio = 1,85,  

CI 1,6-2,2. Det här innebär att vart gränsdragningen görs mellan kraft kvar och ej krafter kvar 

spelar mindre roll för resultatet. Detta är ett argument för att sambandet är linjärt. 
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Tabell 7: 

Följande faktorer påvisar ett signigikant samband med upplevelsen av att ha krafter kvar då 

man kommer hem efter en arbetsdag. 

 p= 

Jag rör mig eller utövar friluftsliv så att jag blir svettig 

minst 2 ggr/vecka 

<0,01 

Jag äter regelbundet och slutar äta när jag är mätt  <0,05 

Jag röker inte  <0,05 

Jag använder sällan lugnande medel  <0,01 

Jag mår bra  <0,01 

Jag kan påverka min egen arbetssituation  <0,01 

Jag får uppskattning för min arbetsinsats  <0,01 

Jag har balans mellan arbete och fritid <0,01 

Jag kan styra över min tid <0,01 

Jag kan leva upp till omgivningens krav utan att känna 

mig pressad 

<0,01 

Jag kan koppla av utan att få dåligt samvete <0,05 

Jag kan koppla av och gå ner i varv efter en arbetsdag  <0,01 

Jag sover tillräckligt mycket <0,05 

Jag vaknar utvilad <0,01 

Ålder <0,01 

Kön <0,01 
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6. Sammanfattande diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur självskattad motion, respektive estimerad 

syreupptagningsförmåga oberoende påverkar den hälsofrämjande faktorn att uppleva att man 

har kraft kvar när man kommer hem efter en arbetsdag.  

Ett problem med denna studie är att vi även om vi kan påvisa ett samband mellan självskattad 

motion och kraft kvar inte vet hur orsakssambandet ser ut, motionerar vi för att vi har krafter 

kvar eller har vi kraft kvar för att vi motionerar. För att ta reda på detta krävs ytterligare 

studier. Vi kan också se att det finns en rad andra faktorer som kan antas ha större påverkan 

på våra upplevda krafter kvar när vi kommer hem, så som sömn, stress och psykosociala 

faktorer. 

Nedan diskuteras dock resultaten utifrån studiens frågeställningar. 

 

6.1 Hur stor andel av befolkningen kan antas ha krafter kvar när de 

kommer hem efter arbetsdagen?  

Då svaren på enkätfrågan ”Jag känner att jag har krafter kvar när jag kommer hem efter en 

arbetsdag” är kategoriserade från 0-5 men svarsalternativen endast är definierade till 

0=stämmer inte och 5=stämmer är det en svårighet att säga vart gränsen går för att 

upplevelsen av krafter kvar ska vara hälsofrämjande eller risk för ohälsa. Med utgångspunkt 

från att svarsalternativen 4-5 säkert påvisar krafter kvar kan således endast 50% av 

individerna antas uppleva krafter kvar efter arbetsdagen. Utgår vi från att svarsalternativen 3-

5 innebär tillräckliga krafter kvar efter arbetsdagen för att bibehålla god hälsa uppger 24% att 

de inte upplever krafter kvar när de kommer hem.  

Detta kan jämföras med Karlqvists studie
42

 där 25% antas arbeta över sin fysiska kapacitet 

och vara utmattade efter arbetsdagen. I Karlqvists studie har man endast studerat i hur stor 

utsträckning arbetets syrekrav överstiger en tredjedel av individens maximala 

syreupptagningsförmåga och tar såledese inte hänsyn till mental trötthet och individens 

subjektiva upplevelse. 

  

                                                 

42
 Karlqvist, L. 2003. 
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Karlqvists resultat är dock väldigt lika resultatet utifrån kategoriseringen 3-5 = krafter kvar, 

dvs att 24% inte upplever kraft kvar. Däremot stiger siffran kraftigt om vi ändrar 

kategoriseringen till 4-5 = krafter kvar, då endast 50% anser sig ha krafter kvar. Detta skulle 

kunna innebära att skillnaden mellan dessa resultat är den andel som ej upplever krafter kvar 

pga mentalt utmattning och därför ej ”upptäcks” i statistik där slutsatser kring utmattning efter 

arbetsdagen endast dras utifrån ett konditionstest.  

 

6.2 Är självskattad motion och kondition oberoende påverkansfaktorer på 

upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen och vilken av dessa mått kan 

i så fall bäst predicera denna upplevelse?  

Resultaten i denna studie påvisar att självskattad motion och estimerad syreupptagnings-

förmåga är oberoende påverkansfaktorer, och att självskattad motion till skillnad från 

estimerad syreupptagningsförmåga predicerar upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen.I 

denna studie använder vi frågan ”Jag rör mig eller utövar friluftsliv på en nivå så att jag blir 

andfådd minst 2 ggr/vecka” för att mäta motion. Denna fråga anses inte av författaren som 

optimal då uttrycken ”rör mig” och ”utövar friluftsliv” inte är något som spontant associeras 

med definitionen av motion som är ”inplanerad, regelbunden och i syfte att öka eller bibehålla 

fysisk prestationsförmåga”. Däremot drar definitionen ”2 ggr/vecka” tankarna till en viss 

regelbundenhet och ”på en nivå så att jag blir andfådd” till en viss intensitet som kan bidra till 

fysisk prestationsförmåga.  

Att resultatet är jämförbart med populationsdata kan bero på att frågeställningen i SCBs 

Undersökning av LevnadsFörhållanden (ULF)
43

 på motsvarande sätt är diffus. Resultaten där 

som motsvarar resultaten i denna studie avser individer som både svarat att de motionerar 

minst 2 ggr/vecka och att de motionerar kraftigt minst 2 ggr/vecka. Motion är i den studien 

definieirat som all slags fysisk aktivitet på fritiden. Därför påvisar möjligtvis resultaten i 

denna studie snarare hur många som motionerar eller nästan motionerar än hur många som 

utövar motion enligt den definition som här används.  

  

                                                 

43
 SCB. Fritid 1976-2002, Idrott och motion. Levnadsförhållanden, rapport 103. s.91-128. ISBN 91-618-1220-X 
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När det gäller självskattningar av motion kan validiteten antas vara låg. Frågan som används i 

denna studie är inte validerad men studier som jämfört frågeformulär för av fysisk aktivitet 

med mätningar med dubbelmärktvatten (golden standard) påvisar en korrelans mellan 

mätningarna på mellan 0,57 till 0,79. Generellt kan sägas att mängden av fysisk aktivitet ofta 

överskattas. Det som talar för användningen av en enkel fråga är att man har sett att såväl 

validitet som reliabilitet ökar vi användningen av enkla och kortare frågeformulär jämfört mot 

mer omfattande varianter
44

. 

Även om vi kan konstatera ett oberoende samband mellan självskattad motion och 

upplevelsen av krafter kvar kan vi inte säkert säga vad som påverkar det ena eller det andra. 

Kanske är det andra faktorer som påverkar upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen, 

vilket i sin tur leder till att man orkar ta sig för att motionera.  

 

6.3 Kan konditionstester i samband med hälsotester uteslutas då vi önskar 

predicera upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen? 

Då psykiska sjukdomar, så som depressioner och stressreaktioner är den vanligastse orsaken 

till sjukskrivning i Sverige är det rimligt att anta att mental utmattning i stor utsträckning kan 

ligga till grund för upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen. Tidigare forskning stödjer 

att motion oberoende av individens syreupptagningsförmåga kan vara en predicerande faktor, 

vilket har påvisats framför allt vad gäller mentala faktorer. Thirlaway har exempelvis med 

hjälp av konditionstester samt frågeformulär avseende aktivitet, mental hälsa och humör 

påvisat att utövandet av fysisk aktivitet bättre än kondition predicerar en god mental hälsa
45

. 

Även Valtonen har påvisat att motion och kondition kan vara oberoende påverkansfaktorer. I 

en studie av 2428 män undersöktes sambandet med upplevelsen av hopplöshet. Direktmätning 

av syreupptagningsförmågan samt enkäter för att mäta fysisk aktivitet, upplevelsen av 

hopplöshet samt depressiva symtom användes för datainsamling. Studien visar att måttlig till 

intensiv fysisk aktivitet minst 2,5 timmar/vecka kan minska eller förebygga en känsla av 

hopplöshet, även om inte syreupptagningsförmågan förbättras
46

. 

                                                 

44
 Shephard, RJ. Limits to the measurements of habitual physical activity by questionnaires. British Journal of 

Sports and Medicine (2003:37) s.197-206. 

45 Thirlaway K. 1992. 

46 Valtonen, M. 2009. 
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För att generellt förutse en god hälsa kan vi inte bortse från vikten av att även upprätthålla en 

hög syreupptagningsförmåga. Detta då tidigare studier påvisar att en god kondition oberoende 

av mängden fysisk aktivitet bland annat har betydelse för förebyggandet av metabola 

riskfaktorer, hjärt-/kärsjukdomar och hjärtinfarkt
47

,
48

,
49

. Utöver denna studie talar dock flera 

faktorer för att konditionstestet kan uteslutas och att självskattad motion som mått på fysisk 

aktivitet kan ge tillräcklig information för att en hälsokartläggning ska kunna användas som 

grund för en välgrundad hälsostrategi inom företag och organisationer; 

- Flera studier påvisar att motion oavsett individens syreupptagningsförmåga predicerar 

en god mental hälsa. Detta har betydelse då de vanligaste orsakerna till 

långtidssjukskrivning är psykiska faktorer så som depression och stressreaktioner
50

. 

- Motion har ett samband med kondition. Sannolikheten är därför stor att en individ som 

motionerar regelbundet också har en hög kondition. I många fall kan detta vara 

tillräcklig information för ge underlag för framställandet av en strategi för 

hälsoarbetet. 

- Genom att i större utsträckning använda sig av självskattad motion som mätvärde 

istället för kostsamma konditionstester skulle mer resurser kunna läggas på 

hälsofrämjande insatser vilkas resultat bör jämföras mot hälsoeffekten av att 

genomföra konditionstester 

  

                                                 

47 Williams, P. 2010. 

48
 Ekelund, U. 2007. 

49
 Hein, H. 1993. 

50
 Försäkringskassan, 2006. 
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6.4 Sammanfattade slutsatser 

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat på att mellan 25-50% ej upplever krafter kvar efter 

arbetsdagen och därmed kan antas vara fysiskt och/eller mentalt utmattade.  

Självskattad motion har till skillnad från estimerad syreupptagningsförmåga ett oberoende 

samband med upplevelsen av krafter kvar efter arbetsdagen. Detta innebär att individens 

kondition inte direkt påverkar om denne känner sig utmattad efter arbetsdagen. Istället kan vi 

se att självskattad motion tillsammans med flera andra faktorer så som sömn, stress och 

psykosociala faktorer påverkar detta. Resultatet motsäger således de antaganden som tidigare 

gjorts i boken Effektiv Friskvård – Lönsammare Företag där författarna utifrån Karlqvists 

studie 2003 drar slutsatsen att många är helt utmattade efter en arbetsdag pga för låg 

syreupptagningsförmåga i förhållande till arbetets krav. 

Utfallet i denna studie talar således för att konditionstestet kan uteslutas då vi önskar 

kartlägga faktorer som predicerar krafter kvar efter arbetet. 

 

6.5 Framtida forskning 

Andra områden som under denna studie identifierats som intressanta för vidare forskning är 

följande: 

1) Det är av intresse att vidare undersöka hur hälsotester kan genomföras med så liten 

insats som möjligt men ändå ge ett tillräckligt adekvat resultat för att fungera som 

underlag till en strategi för hälsofrämjande insatser. Inom ramen för detta finns 

frågeställningar så som: Vad blir konsekvenserna av att utesluta konditionstestet i 

samband med kartläggningar av hälsa som helhet? Är självskattningar av fysisk 

aktiviet ett tillräckligt mått, och kan en enda fråga formuleras för att ge tillräcklig 

information? Kan värdet av att genomföra konditionstester påvisas vara större än 

effekten av hälsofrämjande insatser till motsvarande kostnad? 

2) Kan man dra slutsatsen att man orkat prestera optimalt under arbetsdagen om man har 

krafter kvar när man kommer hem? Frågan är i så fall av största intresse för företag 

och organisationer som önskar ta reda på om deras medarbetare har en fullgod 

prestationsförmåga relaterat till sina arbetsuppgifter. 
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3) Det är också av intresse att undersöka orsakssambandet mellan motion och krafter 

kvar efter arbetsdagen. Motionerar vi för att vi har krafter kvar efter arbetsdagen, eller 

är det utövandet av motion som gör att vi inte är utmattade. En interventionsstudie 

skulle kunna påvisa hur sambandet ser ut och ge ytterligare information kring vikten 

av att röra på sig för att orka med arbetsdagen och ändå ha kraft kvar till en 

meningsfull fritid. 

4) I denna studie har frågan ”Jag känner att jag har kraft kvar när jag kommer hem efter 

en arbetsdag” besvarats på en skala från 0-5 där 0 är stämmer inte och 5 är stämmer. 

En svårighet med den 6-gradiga odefinerade skalan är att bestämma vart gränsen går 

för att svaret ska kunna ses som hälsofrämjande. Det är därför intressant att vidare 

analysera hur svaren ska kategoriseras alternativt om en kortare eller längre skala ska 

användas. 

5) Resultatet i denna studie visar att många hälsofrämjande faktorer, såväl fysiska och 

psykiska, har ett signifikant samband med upplevelsen av krafter kvar. Detta väcker 

frågan kring hur väl upplevelsen av krafter kvar kan predicera en god hälsa som 

helhet. Utifrån hypotesen att frågor kring hälsa kan kännas för personliga att diskutera 

i proffessionella sammanhang skulle frågan kring ”kraft kvar efter jobbet” kunna 

fungera som en indikation till behovet av hälsofrämjande insatser eller som 

dörröppnare för ämnet i det personliga samtalet. 
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