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Abstract 

 

Aim 

The main purpose of this study was to examine the reliability of the Swedish Armed Forces 

Field Test (FT). An additional aim was to investigate the individual anthropometric 

performance and how the external load in form of equipment influence effect to the individual 

performance in carrying out the field test. 

 

Method 

To examine reliability, 33 subjects conducted two FTs separated by 48 hours. The subjects 

consisted of only men (mean age: 22 years, mean weight: 81 kg and mean height: 182 cm) 

During the FT the subject ran 2000 m carrying combat load with a weight of 22 kg.  Test and 

retest was conducted at the same hours of the day. The two test sessions were held on a 400 m 

running track. The FTs were carried out following the Armed Forces accepted standards for 

testing. Statistical analysis was performed using SPSS version 21
th

. 

 

Results 

The FT showed a reliability coefficient of 0.91 Intraclass Correlation Coefficient (ICC), a 

Coefficient of Variation (CV) of 11, 4 % and a mean bias of 13,5 s, as well as limits of 

agreement of 56,6 s (- 43,1 – 70,1 s). Correlation between test results and anthropometric 

showed a weak correlation (r = 0,36) between test results and body mass. No correlation 

between test results and anthropometric was seen. 

 

Conclusions 

Based on this study's results the FT reliability may be called into question. This means that 

care should be taken when the test is used as a test to include/exclude personnel to a specific 

position 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Huvudsyftet med denna studie var att skatta reliabiliteten i den svenska Försvarsmaktens 

fälttest. Ytterligare syften med studien var att undersöka huruvida antropometriska parametrar 

såsom vikt, längd och BMI korrelerar med resultat på fälttestet.  

 

Metod 

För att undersöka fältestets reliabilitet genomförde 33 försökspersoner (fp) två fälttest med 48 

timmars mellanrum. Fp bestod av endast män där genomsnittsåldern var 22 år, 

genomsnittsvikt 81 kg samt genomsnitts längd 182 cm. Fälttest innebär att fp springer en 

sträcka på 2000 m med stridsutrustning som väger cirka 22 kg. Test och re-test genomfördes 

vid samma tid på dygnet. För att minska påverkan från underlag genomfördes de bägge 

testtillfällena på en 400 m löparbana. Genomförandet av fälttestet följde försvarsmaktens 

vedertagna standardisering för testet.  Samtliga data har analyserats i dataprogrammet SPSS 

version 21.     

 

Resultat 

I denna studie återfanns en reliabilitetskoefficient på 0,91, en variationskoefficient på 11,4 % 

samt en medelförändring mellan testerna på 13,5 s (95% konfidensintervall: 3,0 till 23,7 s.), 

samt en limit of agreement på 56,6 s (- 43,1 – 70,1 s). Det fanns en svag och icke-signifikant 

korrelation mellan testresultat och kroppsvikt. I övrigt gick det inte att se någon korrelation 

mellan andra antropometriska parametrar och löptid.  

 

Slutsats 

Utifrån denna studies resultat kan fälttestets reliabilitet i fråga sättas. Detta innebär att en 

försiktighet bör iakttas när testet används som ett test för att inkludera/exkludera personal mot 

en specifik befattning.  
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1 Inledning  

Det har under det senaste århundradet skett en enorm teknisk utveckling inom det militära 

området. Trots detta är det fortfarande av stor vikt att den enskilda soldaten kan ta sig fram till 

fots med olika mängd packning/utrustning, i olika hastigheter och i olika typer av terräng. 

Faktum är att dagens stridande soldat bär på mer utrustning än vad exempelvis soldaten bar 

under andra världskriget (Knapik 2004, s. 45). Många militära aktiviteter är fysiskt krävande. 

Alla individer har inte den kapacitet som krävs för att klara av det militära yrket. Då den 

svenska Försvarsmakten (FM) har till uppgift att verka såväl nationellt som internationellt, 

krävs att det hålls en hög kvalitetsnivå inom alla verksamhetsområden så även inom området 

fysisk prestationsförmåga. För att säkerhetsställa att den militära personalen har en tillräckligt 

hög fysisk standard för att kunna lösa adekvata uppgifter genomförs regelbundet fysiska 

tester, både vad det gäller styrka och kondition. Ett av målen med dessa tester är att alla som 

godkänts också skall ha en tillräcklig fysisk kapacitet för att orka med sina arbetsuppgifter 

bland annat för att slippa avgångar och produktionsbortfall. Dessutom är det av stor vikt att 

testerna inte underkänner dugliga individer eftersom detta kan äventyra tillgången på 

kompetent personal samtidigt som det innebär en orättvisa mot de som drabbas. För att nå 

nämnda mål måste testerna ha en tillräcklig reliabilitet och validitet, det vill säga att de måste 

ha en hög mätnoggrannhet och mäta egenskaper som är viktiga i sammanhanget. Dessutom 

måste gränsen för vad som är godkänt vara på adekvat nivå. (Bergh 1999, s. 7)    

 

För att kvalitetssäkra den fysiska kapaciteten hos FM personal fick Försvarsmaktens 

Idrottsförening (FMIF) under hösten 2001 i uppgift att utreda nya fysiska baskrav för 

officerare. Arbetet startade inom ramen för, och parallellt med, arbetet att genomföra 

befattningsanalys avseende nya fysiska krav på värnpliktiga inskrivningsbefattningar. FMIF 

lämnade följande förslag till ÖB: Den nya modellen skall innehålla grundkrav och 

tilläggskrav. Grundkravet, som skall omfatta alla, är att genomföra regelbunden fysisk 

träning, med betoning på kondition och styrka, minst 3 tim/vecka. Tilläggskrav, i form av 

fysiska prov, skall gälla för befattningar som innehåller identifierbara fysiska 

belastningsnivåer. ÖB fattade 2001-12-19 beslut i enlighet med förslaget. Grundkrav samt 

tilläggskrav går under namnet FM Fysisk Standard (FMFysS). De övergripande målen med 

införandet av FMFysS var att tillse att personalen har en tillräcklig fysisk prestationsförmåga 

för att kunna lösa av statsmakten ålagda uppgifter samt till att bidra till en bättre hälsa, 

välbefinnande och livskvalitet. 
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Som tidigare nämnts så har många försvarsmaktställda inte bara krav att klara FMFysS 

grundnivå utan även krav att klara FMFysS tilläggskrav. Dessa tilläggskrav varierar mellan 

olika förband, dock är testerna detsamma för samtliga markstridsförband inom armén, 

marinen och flygvapnet. Insatsförbanden det vill säga förband som på kort tid skall kunna 

mobiliseras och användas för att hantera olika typer av konflikter, genomför ett så kallat 

multitest som består av armhävningar, sit-ups, vertikalt upphopp, rygghäng och armhäng. 

Utöver multitestet genomförs ett fälttest. Dessa tester skall genomföras minst en gång per år 

av både militär- och civil personal som ingår i ett insatsförband. Fälttestet är ett löptest där 

individen som prövas förflyttar sig 2000 m med buren utrustning (vapen, stridsutrustning) 

som väger 22 kg. Syftet med detta test är att kontrollera att personalen har tillräckligt hög 

fysisk prestationsförmåga för att med aktuell utrustning kunna utföra sina uppgifter. Beroende 

på hur fysiskt krävande en befattning är har soldaten/officeraren olika tidskrav för att få det 

årliga fälttestet godkänt. Tidsspannet för godkänt resultat varierar mellan 10.15 – 13.30 

minuter. FM har som riktlinje att anställd personal ska uppnå ett testvärde av 42 ml/kg × min i 

VO2 max för att klara tjänstgöring utan skaderisk. Vissa tyngre tjänster har en miniminivå på 

48 ml/kg × min i VO2 max (FMIF 2009). 

 

 Utgår man från soldaten som har markstrid som huvuduppgift är det rimligt att förutsätta att 

fälttestet är det test som idag bäst avspeglar arbetet på fältet. Kvaliteten på detta test är dock 

okänd. Det finns idag inga studier som prövat fälttestets reliabilitet eller validitet (Malmberg 

2011, s. 65). Ytterligare ett problem med denna typ av test är att man sannolikt inte bara mäter 

syreupptagningsförmåga. Resultatet vid fälttestet bestäms utöver individens maximala 

syreupptagningsförmåga, dessutom av faktorer som teknik, anaerob kapacitet, styrka, samt 

motivation (Bergh 1999, s.15). Detta kan betyda att individer med lika hög maximal 

syreupptagning inte alltid presterar lika bra på testet.  
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1.1 Forskningsläge 

Den militära professionen är i stor utsträckning ett fysiskt krävande yrke. Brist hos den 

enskilda soldatens fysiska prestationsförmåga kan äventyra enhetens säkerhet och förmåga att 

lösa tilldelad uppgift. Vidare kan denna brist i fysisk prestationsförmåga orsaka 

arbetsrelaterade skador samt onödigt lidande. Av den anledningen finns det ett intresse för 

försvarsmakter världen över att studera den fysiologiska belastningen som den enskilde 

soldaten kan utsättas för. Likväl som elitidrottaren söker vägar för att uppnå optimal fysisk 

kapacitet söker även militära myndigheter vägar för att optimera soldaternas fysiska förmåga. 

En förutsättning för att kunna genomföra denna analys är att skapa förståelse för hur 

arbetssituationen ser ut för den enskilde soldaten. Detta innebär att forskning riktad mot 

militär personal blir av intresse för huru vida fysisk träning samt testning skall utformas för 

denna yrkesgrupp.   

 

1.1.1 Historiskt perspektiv    

Med tanke på den tekniska utvecklingen inom militär verksamhet har den enskilda soldaten 

fått bättre förutsättningar att lösa sin uppgift på flera plan, till exempel genom bättre vapen 

och egenskydd. Dock har den tekniska utvecklingen inte bara varit av godo för soldaten utan 

detta har även inneburit att soldaten bär med sig mer och tyngre utrustning under en 

militäroperation (Knapik 2004, s. 45)  

 

Fram till 1900-talets början bar infanterisoldaten en packning som vägde ca 15 kg (kan 

jämföras med amerikansk jägarsoldat som bar ca 50 kg under Kuwait kriget) (Ibid, s. 46) och 

bestod nästan uteslutande av personlig utrustning. Övrig utrustning förflyttades av trossen 

med häst och vagn. Under 1900-talet utvecklas krigföringen och blir allt mer mobil, vilket 

medför att avståndet mellan de stridande förbanden och underhållsförbanden ökade. 

Resultatet av detta blir att soldaten blir tvungen att bära med sig mer ammunition samt 

förnödenheter i form av mat och vatten. Dagens markstridande soldat bär med sig utrustning 

och förnödenheter som väger allt från 25 kg upp till 60 kg beroende vilken uppgift som ska 

lösas. (Ibid, s. 45) 

 

Givet är att den tunga utrustningen medför en begränsning för soldatens rörlighet och fysiska 

prestationsförmåga. För att komma till rätta med detta problem så har man historiskt arbetat 

efter två olika strategier. Dels så har man tittat på vilken vikt i kg som är acceptabel att belasta 
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soldaten med utifrån soldatens fysiska kapacitet samt de operativa kraven. Den andra strategin 

har gått ut på att utveckla och modernisera olika typer av bärsystem i form av ryggsäckar, 

bälten och västar (Knapik, s 45 – 46).  

 

1.1.2 Fysiologisk belastning vid militärverksamhet  

Det finns flera sätt att bära sin utrustning på och det har visat sig att beroende på hur individen 

väljer att bära utrustningen så påverkas individens energikostnad vid förflyttning. En praktisk 

metod är att bära sin utrustning med låg energikostnad är att bära den på överkroppen så nära 

kroppsmassans centrum som möjligt. För att praktisera detta fördelar soldaten sin utrustning 

på två väskor, den ena hängs vid bröstet och den andra på ryggen. Detta bidrar till att soldaten 

har det lättare att bibehålla korrekt kroppshållning vid marsch och löpning. Problemet med 

denna typ av packningsalternativ är rörligheten vid låga ställningar det vill säga krypning och 

ålning, begränsas. Vidare finns det risk att denna typ av packning begränsar den ventilatoriska 

förmågan och på så vis orsakar ökad värmestress. Således är det svårt att finna ett optimalt 

bärsystem där fysiologiska aspekter gifter sig samman med de taktiska kraven. Lösningen är 

en kompromiss där soldaten bär den största delen av sin utrustning i en ryggsäck men även 

fördelar utrustning på främre överkroppen i ett bälte eller väst. På detta viss skapas ett 

energieffektivt sätt att förflytta sin utrustning utan att begränsa soldatens rörlighet allt för 

mycket. (Knapik 2004, s. 45) 

 

I flera undersökningar har det studerats hur stor energiomsättningen är under militära 

övningar/operationer. De flesta av dessa studier har gjorts under kortare militära övningar 

som omfatta maximalt sju dygn, och de har främst omfattat manlig militärpersonal. Resultatet 

har visat en daglig energiförbrukning på 4200 – 6700 kcal/dygn (Castellani, Delany, O`brien, 

Hoyt, Santee & Young 2006, s. 894). Dock bör det nämnas att det noterats en daglig 

energiförbrukning kring 7500 kcal under en veckolång övning med svenskt kustjägarförband, 

där man beräknade att soldatens energiförlust var 2000-4000 kcal/dygn (Ekblom, Ekblom & 

Malm 2011, s. 786)  
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1.1.3 Fysiologisk påverkan av buren utrustning 

Den yttre belastningen som soldaten utsätts för i form utav buren utrustning bidrar till att 

individens totala energiomsättning ökar, vilket i sin tur leder till att individen får ökad 

hjärtfrekvens, ökad syreförbrukning samt ger ökad RPE-skattning (Simpson, Graham, Florida 

– James, Connaboy, Clement & Jacson 2010, s. 650 ff). Detta har noterats i flera studier, till 

exempel Candice och Christie (2005, s. 619 ff) som lät försökspersoner gå på löpband i olika 

hastigheter (3,5 km/h 4,5 km/h 5,5 km/h samt 6,5 km/h) med olika yttre belastningar (20 kg, 

35 kg, 50 kg samt 65 kg). Resultatet av denna studie visar på en markant ökning av 

energiomsättning samt syrekonsumtion när individen utsätts för hög yttre belastning samt hög 

marsch hastighet. Vid marsch med 20 kg packning och en hastighet av 3,5 km/h förbrukade 

soldaterna i snitt 4,3 kcal/min och den aeroba belastningen låg kring 31 % av VO2 max. Vid 

den tyngsta belastningen med 65 kg packning samt marsch hastighet 6,5 km/h ökade 

energiförbrukningen till 14 kcal/min och den aeroba belastningen låg närmare 100 % av VO2 

max. Matthew och Beekley (2007, .s 592 ff) genomförde en liknande studie där de lät soldater 

gå på ett löpband i en hastighet av 6 km/h. Skillnaden från ovannämnda studie var att 

författarna lät soldaterna få bära packning som motsvarade 30 %, 50 %, samt 70 % av 

individens kroppsvikt. Även i denna studie fann man ökning av energiomsättning, 

hjärtfrekvens, samt syrekonsumtion. Författarna ser även ett linjärt samband mellan ökad 

belastningsgrad samt ökad energiomsättning, hjärtfrekvens samt syrekonsumtion. I övrigt bör 

det nämnas att det vara fyra soldater som inte klarade av att fullfölja det sista momentet det 

vill säga marsch med packning bestående av 70 % av den egna kroppsvikten i en hastighet av 

6,5 km/h i 30 minuter. Det som särskilde dessa individer från övriga försökspersoner var att 

två av dem var signifikant kortare än övriga samt att de andra två hade en signifikant högre 

procentsats av kroppsfett. I övrigt så var dessa individer i samma fysiska status som övriga 

försökspersoner.  

 

Vid jämförelse mellan kvinnor och män har man sett ett antal skillnader när de belastas med 

en yttre belastning. Generellt så använder kvinnor en kortare steglängd samt en högre 

gångfrekvens när de förflyttar sig (Knapik 2004, s. 48 – 49). Det finns studier som visar att 

när den yttre belastningen ökar så sänker kvinnor sin steglängd medans män kan behålla en 

normal steglängd. Det finns även en skillnad mellan kvinnor och män när det gäller kontakttid 

i marken med båda fötterna. Kvinnors kontakttid med båda fötterna i marken ökar i 

förhållande till den yttre belastningen. Detta är även fallet när man korrigerar för 

kroppsstorlek och kroppssammansättning. Vid en jämförelse mellan kvinnor och män lät man 
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försökspersonerna marschera 10 km så fort de kunde. Detta genomfördes med olika yttre 

belastningar 18 kg, 27 kg och 36 kg. Männen var i denna undersökning ungefär 21 % 

snabbare än kvinnorna på denna sträcka oavsett vilken packning som bars. (Knapik 2004, s. 

49) 

 

En hög yttre belastning påverkar alltså i vilken hastighet soldaten kan marschera i, samt hur 

rörlig denna blir då soldaten skall förflytta sig över olika hinder. Ytterligare faktorer som bör 

beaktas är huruvida den yttre belastningen påverkar soldatens förmåga att lösa sin uppgift när 

denna väl är framme i målområdet. En för hög yttre belastning kan även öka risken för skador 

såsom fotblåsor, stressfaktur samt knä och ryggproblem. Dessa fenomen är att beakta vid 

planering av militära operationer. (Matthew & Beekley 2007, .s 592 ff). Vid militära 

operationer i miljöer med varmt klimat är även risken för ökad värmebelastning en faktor att 

räkna med. Soldatens utrustning hindrar kroppens normala funktion till avkylning vilket kan 

leda till en försämrad prestationsförmåga. 

 

Det är inte bara packning som utgör den yttre belastningen för den enskilda soldaten. De 

flesta stridande soldater bär idag någon form av kroppsskydd det vill säga en väst besående av 

ett splitterskyddande tyg i vilket det placeras keramiska plattor för att skydda vitala organ. 

Kroppsskydden väger oftast runt 10 – 14 kg. Riccardi, Deuster och Talbot (2008, s. 817 ff) 

visade att långsam och moderat gång på löpband med kroppsskydd (10 kg) gav ett signifikant 

högre syreupptag. VO2 (ml · kg
-1 · min

-1
) ökade från 34,8 ± 3,9 utan kroppsskydd till 40,8 ± 5 

med kroppsskydd. Även hjärtfrekvens ökade från 164 ± 16,1 slag/min utan kroppsskydd till 

180 ± 13,3 slag/min med kroppsskydd. Laktatvärde ökade från 4 ± 2,4 mmol/L till 6,7 ± 2,6 

mmol/L och RPE-skattning ökade från 14,3 ± 2,3 till 16,7 ± 2,1 jämfört med gång med och 

utan kroppsskydd. I denna undersökning lät man även testdeltagarna genomföra ett trapp-

step-test, med och utan kroppsskydd. Resultatet av detta blev att prestationsförmågan 

försämrades när testdeltagarna arbetade med kroppsskydd. Vidare studerade man huruvida 

muskeluthållighet påverkades av kroppsskydd genom att testdeltagarna fick genomföra pull-

ups med och utan kroppsskydd. Även här sänkte testdeltagarna sin prestationsförmåga när de 

arbetade med kroppsskydd (9,1 ± 5,8 pull-ups utan kroppsskydd och 3,6 ± 3,0 pull-ups med 

kroppsskydd). Noterbart är att denna studie visar att redan vid en yttre belastning av ca 15 % 

av total kroppsvikt sker en tydlig fysisk prestationssänkning. 
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Markstridssoldaten bär allt som oftast vapen i någon form av färdigställning så att det snabbt 

kan användas. Det har visat sig att när vapen bärs förändras kinetiken vid förflyttning. 

Troligtvis beror detta på den ökade belastningen framtill på kroppen samt att förflyttning med 

vapen begränsar den naturliga armpendlingen (Birell & Haslam 2008, s. 816). Birell, Hooper 

och Haslam (2007, s. 611 ff) kunde i sin studie se skillnader på när soldater förflyttade sig 

med och utan vapen. När vapnet hindrade den naturliga armpendlingen, ökade kraften vid 

fotisättning. Studien visade också att den bromsande kraften vid fotisättning ökade när 

försökspersonerna förflyttade sig med vapen. Detta faktum bidrar sannolikt till en ökad 

energikostnad vid förflyttning med vapen. 

 

I litteraturen finns olika teorier om i hur stor utsträckning olika parametrar påverkar soldatens 

sänkta förmåga att förflytta sig med tung utrustning. Bilzon, Allsopa och Tipton (2001, s. 357 

ff) rapporterade att kroppsmassa var starkt förknippat med prestationen vid löpning med 18 

kg packning. Frykman och Harman (1995, s. 136 ff) fann att det fanns ett samband mellan 

antropometriska parametrar såsom längd, kropps vikt, fettfri massa och prestation vid 

förflyttning över 3,2 km med packning på 34 kg respektive 61 kg. Flera studier har visat att 

styrka och muskeluthållighet är det bästa markörerna för bibehållen prestation vid förflyttning 

med yttre belastning (Frykman & Harman 1995, s. 136 ff ), medan andra visar att det är 

absolut VO2 max (L/min
-1

) som är den bästa markören (Simpson, Gray & Florida-James 2006, 

s. 598). Simpson et al. (2006, s. 600) fann däremot inget samband mellan relativt VO2 max 

(ml · kg
-1

 · min
-1

) och prestation varken vid förflyttning 3,2 km eller 29 km med packning.  

Den oenighet som råder inom litteraturen beror sannolikt på att de olika studierna har använt 

sig av olika metoder beträffande till exempel vikt på packning, marschhastighet, terräng och 

typ av försökspersoner (Ibid. 2006, s. 598).   

 

1.1.4 Fysisk träning för militärpersonal 

Följden av att soldatens stridsutrustning väger allt mer blir att den fysiska belastningen på den 

enskilda soldaten blir allt större. Detta medför att den fysiska träningen av soldaten sätts i 

fokus i allt större utsträckning. Paradoxalt nog ter det sig som att inaktiviteten och risken för 

fetma hos de grupper som rekryteras till den militära professionen har ökat de senaste 20 åren 

(Hardman & Stensel 2009, s. 5- 7).  Det finns även studier som visar att soldatens fysiska 

förmåga har försämrats under de senaste 20-30 åren. Dystrand (2006, s.736 ff) rapporterade 

att det skett en försämring av VO2 max med 8 % under de senaste 20 åren bland unga norska 
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soldater. I Finland har Mattila, Tallroth, Marttinen och Pihlajamäki (2007, s. 2242 ff) sett 

samma trend, det vill säga en försämring av den fysiska prestationsförmågan bland nyinryckta 

värnpliktiga. Parallellt med detta så har kroppsvikten ökat bland de finska soldaterna. Detta är 

oroväckande då aerob prestationsförmåga påverkas av individens kroppssammansättning. 

Mattila et al. (2007, s. 2242 ff) såg i sin studie att det som var tydligast korrelerat med resultat 

på 12 min löptest samt muskelstyrka var individens fettprocent. Det råder delade meningar 

om grundutbildningens effekt på soldatens fysiska förmåga. Dystrand (2006, s. 736 ff) 

konstaterade att endast individer som haft ett VO2 max lägre än 49,4 ml · kg
-1

 · min
-1

 

förbättrade sin syreupptagning under grundutbildningen. Individer med högre testvärden fick 

ingen förändring eller till och med försämrade sin syreupptagningsförmåga under/efter 

grundutbildningen. För att nå en ökning hos samtliga soldater under grundutbildningen bör 

större del av träningen vara högintensiv menar Dystrand (2006, s 736 ff).  

 

Kraemer (2004, s. 994 ff) föreslog att träning för militär personal bör innehålla en 

kombination av styrketräning och uthållighetsträning. Detta visade han genom en studie som 

pågick under tolv veckor där två försöksgrupper genomförde ett träningsprogram med 

kombinerad styrka och uthållighetsträning. Löpning och marsch med packning är typiska 

militära uppgifter och därför är det nödvändigt att använda sig av kombinationsträning för att 

förbättra prestationen på denna typ av verksamhet anser Kraemer (2004, s. 994 ff).   

 

Med tanke på att soldaten oftast bär på någon form utav yttre belastning bör soldaten kanske 

göra det även vid träning. Swain, Ringleb, Naik och Butowich (2011, s. 1857 ff) jämförde en 

grupp som tränade utan yttre belastning med en som tränade med yttre belastning, 20 kg för 

kvinnor och 30 kg för män, under en period av nio veckor. Resultatet av denna studie visade 

att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna vad gällande den fysiska 

prestationsförmågan efter träningsprogrammets genomförande. Det finns en liknande studie 

där det har använts en betydligt lägre yttre belastning (10 kg), vilken det identifierades en 

ökning av VO2 max hos de individer som tränat med yttre belastning jämfört med de som 

tränat utan (Ibid. 2011, s.1857 ff). 
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1.1.5 Fysiska tester för militärpersonal 

Att utveckla tester och modeller som kan förutse individens fysiska prestationsförmåga på 

fältet kan vara utav stort värde för planerande chef. Detta kan ge chefen verktyg för hur 

han/hon ska utvärdera sina truppers fysiska status i förhållande till arbetsbelastning samt för 

att selektera rätt personal till fysiskt krävande befattningar (Harman, Gutekunst & Frykman 

2008, s. 36). Det finns studier som har visat att de generella fysiska kraven inte återspeglar de 

fysiska krav som ställs på soldaten i en skarp arbetssituation (Harman 2008, et al. s. 37; 

Marcinik, Hyde och Taylor. Slutsatsen av dessa studier är att nuvarande testbatteri i de 

specifika fallen är undermåligt när det gäller att selektera rätt individer till utbildningen och 

att tjänstespecifika tester bör utvecklas.  

 

Sverige har i jämförelsevis höga krav avseende kondition i förhållande till Nato-länder (Bergh 

1999, s.21). Vidare kan nämnas att flera försvarsmakter tillhörande Nato tar hänsyn till ålder 

och kön i sin tillämpning av fysiska tester (Jaenen & Van Dijk 2009, s. A1-1 ff). Den svenska 

Försvarsmakten har valt att tillämpa samma prov och gränsvärden för både kvinnor och män 

och utan hänsyn till ålder.  

 

Det finns ett antal studier/rapporter som ligger till grund för den svenska Försvarsmaktens 

nuvarande testbatteri och som berör FMFysS. En sammanfattning av dessa studier/rapporter 

sammanfattas i den följande texten. Studierna/rapporterna har genomförts av FOA 

(Försvarsmaktens forskningsanstalt) samt av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Dessa 

studier/rapporter beskriver främst processerna som ligger bakom framtagande av FMFysS. I 

slutet av 90-talet påbörjas arbetet med FM-gemensamma konditionsprov. Inriktningen var att 

kraven skulle vara befattningsrelaterade. Initialt placerade FM in samtliga befattningarna i tre 

olika kravnivåer för fysisk kapacitet. Dessa nivåer motsvarade 42, 48 och 56 ml · kg
-1

 · min
-1 

i 

testvärde för maximal syreupptagningsförmåga. I en studie från 1997 (Bergh 1997, s. 5 ff), 

vill FOA belysa hur ålderbetingad nedgång i fysiskkapacitet kommer att påverka 

möjligheterna att klara de fysiska proven. I denna första studie använder sig FOA av 

beräkningar för att simulera nedgång i fysisk prestationsförmåga hos 371 kadetter utifrån 

deras VO2 max test. I denna studie räknade FOA med att individen sänkte sitt VO2 max med 8 

% på en tio års period. Under 1999 utkom FOA med ytterligare två rapporter som berör de 

fysiska testen inom FM (Bergh a 1999, s. 5 ff samt Bergh b 1999, s. 5 ff). Den första av dessa 

två rapporter, Normer för fysiska krav, undersöks kravgränser för kondition, konditionsprov i 

relation till de så kallade baskraven för fysisk uthållighet, för både män och kvinnor. 
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Konditionsproven bestod av 2 km löpning, 10 km löpning samt gång på löpband i 5 km/h med 

en lutning av 12° med 25 kg utrustning. FOA fann i denna studie att sambandet mellan 

resultaten i löpning och förmåga att klara fältlivet krav på uthållighet var statistiskt signifikant 

men relativt svaga. Gång på löpband med buren utrustning visade en starkare korrelation än 

löpning i förhållande till bedömd förmåga att klara förflyttning i fält.  

 

Eftersom gång på löpband med packning var det test som visade den starkaste korrelationen 

väcker FOA tanken om att finna ett alternativ till löptesterna, ett tänkbart alternativ är 

förflyttning med packning till fots. Officeren eller soldaten medför ofta personlig utrustning, 

därför är det logiskt att inkludera denna i de fysiska testerna. I den andra FOA rapporten från 

1999, Nya konditionsprov för officerare, studerar man just detta. Studien syftade till att finna 

lämpliga arbetsformer och gränser för de fysiska testerna ställt mot olika befattningar såsom 

stabspersonal, skyttesoldat och jägarsoldat. Från uppmätta data beräknades kravet på 

prestation för olika befattningar och arbetsformer. Baserat på dessa mätningar föreslår FOA 

att det nya konditionsprovet skall omfatta löpning med 21 kg i buren stridsutrustning. Denna 

studie leder till att FM inför ett arbetsprov där individen skall springa 1 km med buren 

utrustning (21 kg), tidskravet ställs till 5,30 min. På mitten 00-talet reviderar FM sina fysiska 

tester och påbörjar införandet av FMFysS. I en rapport från FOI, 2008, Fysiska prov för 

officerare, beskrivs fälttestet för första gången i sin nuvarande form (Bergh, Danielsson, 

Ekblom, Olsson, Salén, 2008, s. 7 ff). Syftet med denna studie var att arbeta med att 

vidareutveckla styrke- och konditionsprov. Som prov på kondition (maximal 

syreupptagningsförmåga) valdes 2 km löpning med stridsutrustning (22 kg) eftersom 

Försvarsmakten vill ha ett konditionsprov som skall avspegla förmågan till förflyttning med 

utrustning.  

 

De ovan nämnda rapporterna beskriver hur Fälttestet har tagit sin nuvarande form och 

implementerats som ett av tilläggskraven inom ramen för FMFysS. Fokus har varit att finna 

lämpliga fysiska kravnivåer för den anställda personalen i FM. Ingen av dessa 

rapporter/studier har utrett huruvida Fälttestet uppfyller kraven för validitet och reliabilitet. 

Utifrån denna aspekt kan det idag föreligga en risk att individer kommer att bedömas som 

undermåliga trots att de i verkligheten besitter rätt kapacitet och tvärtom. 

 

Vid förband där de fysiska kraven är särskilt tongivande får personal som söker sig till dessa 

genomföra extramönstring. Dessa extramönstringar genomförs då de krav som ryms inom 
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FMFysS inte anses tillräckliga för att ge en rättvis bedömning vad gäller den fysiska 

arbetsbelastningen som krävs för att tjänstgöra på det specifika förbandet. För att tackla de 

fysiska kraven med den förändrande verksamhet som bedrivs i insatser idag jämfört med den 

verksamhet som grundade FMFysS så har en reviderad tabell tagits fram av FM HKV. 

Bakgrunden till den reviderade tabellen är att försvarsmakten ser ett behov att kravställa mot 

befattning och inte som idag mot förband (Olsson 2011, s. 1 ff)    

 

Det är inte bara i den svenska försvarsmakten som fälttestet förekommer som fenomen. I 

exempelvis USA är det tidigare omnämnda 2-mile run ett vanligt förekommande test. Detta 

test innebär att soldaterna springer 3,2 km på plant underlag så fort de kan. Testet kan 

genomföras som löpning iklädd träningskläder det vill säga obelastat, eller med olika delar av 

stridsutrustningen på kroppen eller med ryggsäck det vill säga belastat (Vaderburgh & 

Laubach 2000, s. 325 f). Vadenburgh & Flangan (2000, s 418 ff) kom fram till att belastade 

fysiska tester är mer rättvisande. För att minska eller eliminera nackdelen för tyngre individer 

vid obelastad löpning så rekommenderas att packning används vid fysiska tester för militär 

personal då de ofta i sin tjänstgöring bär på utrustning och/eller packning.   

 

1.1.6 För och nackdelar med olika reliabilitetmått? 

Reliabilitet handlar om observationers stabilitet, pålitlighet, tillförlitlighet och mätteknisk 

precision och syftet är att skatta mätfelet vid mätning. Det finns en rad olika faktorer som kan 

påverka mätfelet i en reliabilitetsstudie. Huvudkällorna till dessa mätfel är systematiska bias 

(inlärningskurva, utmattning) och slumpmässiga biologiska/mekaniska variationer hos 

individen (Atkinson, Nevill 1998, s.217).  

 

Logiskt är att reliabilitet undersöks initialt när ett nytt mätinstrument/test tas fram, detta bör 

göras innan validiteten undersöks. Ett mätinstrument/test kan inte visa en hög validitet om det 

inte uppfyller kraven för reliabilitet (Aktinson, Nevill 1998, s. 219; Hopkins, Elske, Schabort 

& Hawley 2001, s. 212).  Det finns flera metoder för att mäta reliabilitet varav det vanligaste 

är att mäta någonting två eller flera gånger efter varandra för att sedan räkna ut sambandet 

mellan dessa mättillfällen. Denna design brukar benämnas test – retest. Reliabilitet är ett mått 

på instrumentets/testets stabilitet över tid (Hassmén 2008, s. 124). För att fastställa 

reliabiliteten i ett test - retest föreslår Lexell och Downham (2005 s.720) att en 

korrelationsberäkning mellan test 1 och test 2 genomförs. Många gånger används Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (Aktinson, Nevill 1998, s.224) som anges i en skala - 1 
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till + 1. För hög test – retest reliabilitet bör koefficienten vara positiv och så stor som möjlig 

(+ 1), eftersom detta påvisar att resultaten vid två mättillfällen liknar varandra för flera 

individer, testet kan då anses vara stabilt (Hassmén 2008, s. 125). Trots att Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient är en vanligt förekommande metod så finns det kritik 

av användandet av denna. Kritikerna anser att metoden inte är användbar då den inte på egen 

hand kan bortse från systematiska bias (Weir 2005, s. 231), och dessutom är beroende av en 

stor variation av värdena av den insamlade datan (Aktinson, Nevill 1998, s. 225).  

 

En metod som blivit allt mer förekommande i studier av reliabilitet är Intra Class Correlation 

(ICC). Fördelen med ICC jämfört med Pearsons är att denna metod kan användas i studier där 

fler än två test genomförs, samt att ICC kan till skillnad från Persons beräknas på ett sådant 

vis att det tas hänsyn till systematiska bias (Ibid, s. 227). Vincent (2005 s. 196) menar att en 

grundregel är att om variationskoefficienten överstiger 0,90 får det anses som hög reliabilitet, 

värden mellan 0.80-0,89 anses som medelgoda och värden som understiger 0,80 kan starkt 

ifrågasättas. Detta torde innebära att en låg precision i mätmetoden (stort metodfel) innebär ett 

lågt ICC värde. Dock kan även ett test med en hög precision (litet metodfel) och ändå få ett 

lågt ICC exempelvis om försöksgruppen i en reliabilitetsstudie är väldigt homogen (små 

skillnader mellan individerna). ICC blir alltså hög om variansen inom individ är liten och 

variansen mellan individer är stor. (Elfving, Liljeqvist 2012 s.13). Problemet med de ”cut – 

off” gränser som Vincent beskriver är att det inte finns några referenser för att dessa skulle 

vara applicerbart inom det idrottsvetenskapliga området (Atkinson, Nevill 1998, s. 228). 

Ytterligare ett problem med ICC som metod är att det finns åtminstone sex stycken sätt att 

beräkna den på, där alla ger olika resultat (Ibid, .s 227). Atkinson och Nevill (1998, s. 228) 

menar att ICC kan användas i reliabilitetstudier, men bör inte vara huvudkällan för den 

statistiska analysen. 

 

Det kan vara önskvärt att ha ett relativt mått på metodfelet. När metodfelet anges i procent 

benämns det som variationskoefficient (CV) inom individ. CV är en metod som beräknar 

”absolut reliabilitet”. CV beräknas genom att dividera metodfelet med medelvärdet för alla 

mätningar och multiplicera detta med 100. CV är alltså metodfelets storlek i förhållande till 

medelvärdets storlek, och kan anses vara ett procentuellt mått på den slumpmässiga 

variationen hos enskilda mätvärden (Elfving, Liljequist 2011, s 8). Ju lägre värde som CV 

uppvisar desto bättre är reliabiliteten i testet (Hopkins et.al, s. 213). Forskare har på relativt 

godtycklig grund fastställt att CV bör ha ett värde under 10 % för att kunna påvisa god 
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reliabilitet (Atkinson, Nevill 1998, s. 230). Hur stort metodfel som kan accepteras beror på i 

vilket sammanhang mättningen görs och vad som kan accepteras i den praktiska 

användningen (Elfving, Liljequist 2011, s. 8).   

 

Utöver CV kan även Limits of agreement (LOA) användas för att beräkna ”absolut 

reliabilitet”. För att beräkna LOA så används bland annat följande formel: (MD ± 1,96 SD). 

LOA togs fram främst för att användas som en mätmetod för att jämföra två olika metoder 

som mäter samma variabel (Weir 2005, s. 231). LOA är de gränser inom vilket en ny 

observation med 95 % sannolikhet beräknas falla. Vidare indikerar LOA på, inom vilka 

gränsvärden som man kan förvänta sig att en individ skulle hamna inom om denna 

genomförde ett nytt test. (Ludbrook 2010, s 144).       

    

Eftersom reliabilitet är ett komplext begrepp bör en resultatredovisning innehålla flera mått 

anser Elfving, Liljequist (2001, s.15).      

         

1.2  Frågeställning 

Huvudsyftet med denna studie är att skatta reliabiliteten i Försvarsmaktens fälttest. Ytterligare 

syften med studien var att undersöka huruvida antropometriska parametrar såsom kroppsvikt, 

kroppslängd och BMI korrelerar med resultat på fälttestet, samt huruvida den yttre 

belastningen i form av utrustning uttryck i procent i förhållande till kroppsvikt påverkar 

individens prestationsförmåga på fälttestet. 

 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats. 

 

 Hur uppfyller fälttestet kraven för reliabilitet? 

 Finns det antropometriska mått som korrelerar med prestation på fälttestet? 
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2 Metod 

2.1 Försökspersoner 

I studien deltog manliga soldater, kadetter och officerare. Försökspersoner (fp) som deltog i 

tester rekryterades från de plutoner som var i anspråkstagande på förbandet. Samtliga fp fick 

innan genomförandet av studien både skriftlig och muntlig information angående studiens 

genomförande, samt information om kost och träning. Individerna som deltog i studien var 

sedan tidigare förtrogna med försvarsmaktens fälttest då detta test ingår som fysiskt prov i den 

ordinarie tjänsten. Det var 33 individer som fullföljde studien. Bortfall av fp berodde på 

sjukdom, skador samt uppkommen arbetstid. Innan studien påbörjades fick samtliga fp vägas 

och mätas.  

 

 

 

     

 

 

 

2.2 Studiens genomförande 

För att undersöka fältestets reliabilitet genomförde fp två fälttest med två dagars mellanrum. 

Test och re-test genomfördes på samma tid på dygnet (på förmiddagen). Fp fick instruktioner 

om att genomföra uppladdningen likvärdigt inför båda testtillfällena. Vidare 

rekommenderades att fp inte skulle bedriva någon fysisk träning under testperioden. 

Försöksgruppen delades upp på tre genomförandegrupper. Vid varje enskilt testtillfälle deltog 

10-12 fp som startade gemensamt i samma startgrupp vid de två tillfällena. Testet 

genomfördes som ett maxtest vid bägge tillfällena. För att minska påverkan från underlag 

genomfördes de bägge testtillfällena på en löparbana (rundbana) med allvädersbeläggning 

(tartan) uppmätt till 400 m. Vidare eftersträvades att genomföra testerna under snarlika 

väderleksförhållanden. Genomförandet av fälttestet följde försvarsmaktens vedertagna 

standardisering för testet (se bilaga 1). Innan testets genomförande vägdes fp med 

stridsutrustning. Under genomförandet av fälttestet registrerades fp puls med hjälp av Polar 

Tabell 1: Data försökspersoner. 

 
Ålder 

 

Vikt 

 (kg) 

Midjemått 

(cm)  Längd (cm) 

BMI 

 

       

      

Mean 22,3 81,2 85,0 182,1 24,4 

Std. Deviation 3,9 9,3 6,4 5,4 2,4 
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Team Pro. Tid på testet registrerades med hjälp av digitalt stoppur. I direkt anslutning till 

målgång angav fp skattad ansträngning i ben respektive andning relaterat mot Borgs RPE-

skala. Vidare togs ett kapillärblodprov i fingertoppen och stoppades i en behållare med 

hemolyserande lösning. Alla prover analyserades för blodlaktatkoncentration efter varje test 

med Biosen C-line (EKF-Diagnostik, Tyskland). Blodprov togs i direkt anslutning vid 

målgång, 0-2 min efter genomfört test.   

 

2.3 Statistik   

Värden redovisas som medelvärde och standardavvikelse, samt att högsta och lägsta värde 

anges. Samband redovisas som korrelationskoefficient (Pearson´s). Som mått på fälttestet 

reliabilitet har two - way mixed Intra- Class Correlation (ICC), valts för att identifiera 

variationskoefficienten för differensen mellan två prov. Metodfel mellan test - retest anges i 

procent som CV. För att beräkna systematiskt fel har medelförändring mellan de två testen 

beräknas, dess 95% konfidensintervall  limits of agreement (LOA, 1.96 SD för differensen) 

använts som metod. Samtliga statistiska analyser har utförts med hjälp av dataprogrammet 

SPSS (21.0 IBM, Chicago, Illinois, USA).  

    

2.4 Etiska aspekter   

Skriftlig samt muntlig information gavs kring att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst utan att ange orsak. All insamlad data har hanterats konfidentiellt och går inte 

att härleda till enskild individ. En hög ansträngningsnivå under testtillfället kan upplevas som 

obehagligt, men fp är vana vid denna typ av tester. Krav på deltagande för att få genomföra 

testerna var att fp var frisk och inte var skadad eller hade symptom på skada. Då fälttestet är 

ett vedertaget test i försvarsmakten ansågs risken med testproceduren som ringa.  

 

  



16 

 

3 Resultat 

Totalt genomförande 33 fp hela studien.  Av de 33 fp försämrade 13 fp sin tid från testtillfälle 

1 till testtillfälle 2 och 19 fp förbättrade sin tid från testtillfälle 1 till testtillfälle 2. En fp fick 

samma resultat vid test tillfälle 1 som vid testtillfälle 2. Den största förbättringen som 

noterades mellan test 1 och test 2 var 73 sekunder. Den största försämringen mellan test 1 och 

2 uppmättes till 22 sekunder. Tabell 2 redovisar resultatet av pulsmättning, skattning enligt 

Borgs RPE - skala samt mätning av blodlaktat mellan test – retest.  

 

3.1 Bortfall 

Bortfalls av data när det gäller fp:s medelpuls under testet beror på att tillräcklig med data inte 

registrerades. Detta bidrog till att dessa medelvärden inte var representativt för fp:s 

sammanlagda medelpuls under testet. Vidare var det fyra fp som inte kunde genomföra laktat 

mätning då den utrustning som användes för registrering av laktat var på service.     

  

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Fp:s maxpuls test (HRmax1) maxpuls restest (HRmax2), medelpuls test (HRmed1), medelpuls retest (HRmed2) skattad ansträngning 

andning test (BorgC1), skattad ansträngning andning retest (BorgC2), skattad ansträngning ben test (BorgB1), skattad ansträngning ben retest 

(BorgB2), laktatvärde test (Laktat1), laktatvärde retest (Laktat2) . 

 HRmax1 HRmax2 HRmed1 HRmed2 BorgC1 BorgC2 BorgB1 BorgB2 Laktat1 Laktat2 

N 
Valid 33 33 22 25 33 33 33 33 29 29 

Missing 0 0 11 8 0 0 0 0 4 4 

Mean 195,61 194,15 179,86 173,88 18 17 17 17 12,17 11,53 

Std. Deviation 9,73 10,27 8,481 8,83 1 2 2 2 2,85 2,01 

Minimum 178 173 165 161 14 12 11 11 6,07 7,59 

Maximum 212 212 196 193 20 20 20 20 19,69 15,62 
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3.2 Fälttestets Reliabilitet 

ICC beräkning var 0,907 för fälttestet. Korrelationen (Pearsons) mellan test 1 och test 2 visar 

ett r värde på 0,935. Medelskillnaden mellan testerna var 13,48 s, dess 95 % 

konfidensintervallets var 3,0 s till 23,7 s, samt  dess LOA var -43,1 till 70,1 s. 

Variationskoefficienten uttryckt som CV beräknades till 11,42 %.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Korrelation mellan test 1 och test 2. 
Fig 2. Bland-Altman plott där streckad linje visar 95% konfidensintervallet 

och heldragen linje visar medeltid i sekunder mellan test 1 och 2. Röd linje 

visar gränsvärden för LOA. 
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3.3 Korrelation mellan testresultat antropometriska parametrar. 

Vad gällande korrelation mellan fp testresultat och antropometriska mått fanns det en svag 

korrelation mellan testresultat och vikt (p<0,05). Vidare påvisades ingen korrelation i de 

övriga fallen det vill säga testresultat ställt mot längd, BMI och buren utrustning uttryckt som 

procent av kroppsvikt. 
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4 Diskussion  

Studiens huvudsyfte var att undersöka huruvida Försvarsmaktens fälttest uppfyller kraven för 

reliabilitet. Ett ytterligare syfte var att undersöka sambandet mellan antropometriska mått och 

prestation på fälttestet. 

 

För att ett test skall vara tillförlitligt bör reliabiliteten vara så hög som möjligt. Vid rekrytering 

till militär verksamhet är detta av högsta vikt eftersom testet oftast genomförs vid ett tillfälle 

och resultatet kan avgöra om personen blir aktuell för en anställning eller ej. Vid upprepade 

tester under en kortare tidsperiod bör testresultatet vara likvärdigt på individnivå. Som nämnts 

tidigare i detta arbete kan reliabilitet uttryckas på flera sätt och det finns fördelar och 

nackdelar med att välja olika metoder.  

 

För att fastställa reliabiliteten i ett test - retest föreslår Lexell och Downham (2005 s.720) att 

en korrelationsberäkning (Pearson,s) mellan test 1 och test 2 genomförs. Denna beräkning bör 

visa ett värde så nära 1,00 för att testet skall anses ha en god reliabilitet. I denna studie visade 

Pearson,s ett r  värde på 0,93 mellan test 1 och test 2. Detta innebär att med hjälp av denna 

beräkning kan det antas att fälttestet har en god reliabilitet. För att fastställa detta bör man gå 

vidare och beräkna variationskoefficienten med hjälp av Intra-Class Correlation (Aktinson, 

Nevill 1998, s. 225). I denna studie visade variationskoefficienten (ICC) mellan de olika 

testtillfällena ett värde på 0,91 vilket tyder på att Fälttestet har en hög reliabilitet. ICC vid 

denna typ av studie bör dock tolkas med en viss försiktighet, då det inte finns några referenser 

för att ICC skulle vara applicerbart inom denna typ av studie (Ibid, s. 228). Tolkningen av 

ICC i denna typ av studie blir således svår att använda för att översättas i någon form utav 

praktiskt och konkret sammanhang. Att i stället beräkna variationskoefficienten i procent 

(CV) kan i detta fall vara utav större relevans. CV i denna studie visade ett värde på 11,42 %. 

Detta innebär att mätmetodfelet som fälttestet uppvisar mellan test – retest uppgår till hela 

11,42 %. För en soldat som har tidskravet 11 minuter och 30 sekunder innebär ett 

mätmetodfel på 11,42 % 76 sekunder. Konkret innebär detta att en soldat kan missa sitt 

tidskrav på 11 minuter och 30 sekunder med 76 sekunder och detta kan härledas till fälttestets 

mätmetodfel. Med tanke på fälttestets metodfel borde det leda till att soldater som missar sina 

tidskrav inom marginalen för metodfelet borde ges en andra chans att genomföra testet. 

Vidare bör frågan lyftas om hur stort metodfel som får anses acceptabelt vid olika typer av 

selekteringstester.       
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Vid en granskning av konfidensintervallets (95%) i denna studie är det tydligt att högsta och 

lägsta värde inte inkluderar noll. När konfidensintervallet inte inkluderar noll indikerar detta 

på en systemförändring av medeltiden från test 1 till test 2 (Lexell, Downham s. 721). Denna 

typ av förändring uppstår oftast då fp systematiskt presterar bättre (eller sämre) vid testets 

andra genomförande. Denna förändring kan bero på inlärningseffekt, dagsform eller att fp har 

haft olika förberedelser inför de båda testen (Ibid s. 720). Om detta inträffar bör man använda 

sig av tester eller utrustning som minimerar inlärningseffekten eller helt enkelt låta fp få öva 

på testet innan det skarpa genomförandet (Ibid s. 721) Dock bör det beaktas att detta är första 

gången som reliabiliteten på fälttestet prövas. Vid vidare reliabilitetsstudier bör betydelsen av 

den studerande gruppens sammansättning beaktas eftersom det har stor inverkan på ICC-

värdet (Elfving et.al 2012 s.13). Ytterligare en aspekt att beakta vid vidare utveckling av 

denna studie är dess design. I denna studie användes metoden test – re-test vilket innebar att 

den enskilde försökspersonen fick genomföra testet två gånger inom två dagar. Den korta 

durationen mellan test – retest i denna studie får anses ge fp en rimlig möjlighet för 

återhämtning. Dock kan det finnas individer med lägre fysisk status som inte får en optimal 

återhämtning på 48 timmar efter att ha genomfört ett max test. Att istället kunna genomföra 

fler testtillfällen än två torde vara en fördel och ge ett mer precist värde på metodfelet 

(standardavvikelsen). Dock medför en längre tidsperiod en större risk att försökspersonernas 

status förändras. Vidare bör individerna som ingår i studiegruppen vara förtrogna med 

fälttestet innan de genomför ”skarpa” tester. I dagens yrkesförsvar kan det förekomma att 

nyanställda och de som varit anställda under längre tid arbetar tillsammans i samma pluton. 

Detta innebär således att soldaterna har olika erfarenhet av Försvarsmaktens tester vilket 

innebär att man kan få ett metodfel av denna anledning. En viktig grundregel är att om möjligt 

testa reliabiliteten på samma typ av individer som mätmetoden är avsedd för.     

 

Ytterligare en aspekt som bör beaktas är att en hög reliabilitet inte säger något om 

prestationen för de enskilda individerna vid upprepade testtillfällen. I den pluton som ingick i 

denna studie uppvisades skillnader på flera minuter för genomförande av fälttestet mellan den 

bästa och sämsta soldaten. För att arbetet i fält skall bli så effektivt som möjligt bör det finnas 

en strävan i att skapa en jämnhet på soldaternas fysiska prestationsförmåga. När den fysiska 

arbetsbelastningen ökar på enheten så får den oftast anpassas till de svagare individerna i 

enheten. En intressant aspekt är att även studera fälttestets prediktiva validitet. Det vill säga i 

vilken utsträckning en bra prestation på fälttestet motsvarar en bra förmåga att prestera i fält 

över en längre tid. För fälttestet syftar till att mäta (beräkna) att markstridspersonal har en 
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tillräcklig bra förmåga att producera energi (syreupptagning/förbränning, spjälkning) för att 

med aktuell utrustning kunna lösa tänkta uppgifter avseende markstrid (FMIF 2009). 

Eftersom frågan kring validitet både är viktig och intressant bör även detta undersökas för 

fälttestet. 

 

Vidare syfte med denna studie var att undersöka sambandet mellan antropometriska mått och 

prestation på fälttestet. Av resultaten framgår att fp:s kroppsvikt visar på ett samband på 

prestation vid genomförande av fältestet. Intressant är att tidigare studier framhållit att ett test 

av modellen belastat fälttest skulle vara mera rättvisa och eliminera nackdelen för tyngre 

löpare (Vanderburgh 2000 s. 325 ff). I föreliggande studie gick det inte att se det sambandet. 

Detta resultat kan bero på att fp belastades med stridsutrustning som i genomsnitt 

motsvarande 19 % av kroppsvikten. I rapporten ”Optimizing operationel physikal fitness” 

hävdar författarna att det är först när individen belastat med utrustning som motsvarar 30 % 

av egen kroppsvikt som vikt och längd verkligen blir en faktor som kan påverka förmågan att 

förflytta sig med utrustning (Jaenen 2009, s. 3-10). Vidare gick det inte att identifiera något 

samband mellan testresultat och antropometriska faktorer såsom längd, BMI och buren 

utrustning uttryckt som procent av kroppsvikt.  

 

Utifrån tidigare studier är det svårt att sätta fingret på de fysiologiska faktorer som begränsar 

soldatens fysiska prestationsförmåga när denna förflyttar sig med utrustning. Det råder stor 

oenighet och brist på konsensus i litteraturen. Olika resultat visar att de gränssättande 

faktorerna kan härledas till allt från individens VO2 max till muskeluthållighet och 

antropometriska parametrar. Exempelvis Bilzon, Allsopa och Tipton (2001, s. 357 ff) 

rapporterade att kroppsmassa var starkt förknippat med prestationen vid löpning med 18 kg 

packning. Frykman och Harman (1995, s. 136 ff) fann att det fanns ett samband mellan 

antropometriska parametrar såsom längd, kropps vikt, fettfri massa och prestation vid 

förflyttning över 3,2 km med packning på 34 kg respektive 61 kg. Studier har visat att styrka 

och muskeluthållighet är det bästa markörerna för bibehållen prestation vid förflyttning med 

yttre belastning (Frykman & Harman 1995, s. 136 ff ), medan andra visar att det är absolut 

VO2 max (L/min
-1

) som är den bästa markören (Simpson, Gray & Florida-James 2006, s. 

598). Simpson et al. (2006, s. 600) fann däremot inget samband mellan relativt VO2 max (ml · 

kg
-1

 · min
-1

) och prestation varken vid förflyttning 3,2 km eller 29 km med packning.  Att 

olika författare kommer fram till så vitt skilda resultat beror sannolikt på skillnader i val av 

metod och utförande beträffande till exempel försökspersoner, vikt på packning, och val av 
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terräng. Det tycks exempelvis finnas samband mellan VO2 max och betydelse av val av 

försökspersoner. Det är troligt att försökspersoner från elitförband inte begränsas av VO2 max 

i samma utsträckning som försökspersoner från reguljära förband med tanke på att soldater 

tillhörande elitförband generellt har högre krav på sina fysiska intagningsprov. Vidare så är 

personal på elitförband oftast vana att bära tung utrustning under längre tid och sträckor. Det 

har visat sig att marschträning med packning under ett antal veckor ger en minskad 

energikostnad för denna typ av förflyttning (Knapik 2004 s 45). Likväl som valet av 

försökspersoner kan generera olika resultat så kan även vikten på belastningen vara avgörande 

för studieresultaten. Som tidigare nämnts tycks antropometriska parametrar utgöra en större 

begränsning vid förflyttning med utrustning när individen belastas med utrustning som utgör 

30 % av kroppsvikten eller mer. En rekommendation till följd av detta är att stridsutrustning 

bör maximalt utgöra 20-30% av soldatens kroppsvikt (Jaenen 2009, s 3-31).   

 

För att utveckla fälttestet kan det vara rimligt att utreda hur mycket vikt soldaten skall bära 

vid testets genomförande. Den utrustning som idag är standard för genomförandet av fälttestet 

(se bilaga 1) motsvarar inte den vikt och utrustning som markstridssoldaten bär vid 

genomförande av operationer i t.ex. Afghanistan. Detta innebär att personal som skall testas 

inför tjänstgöring utomlands bär mindre vikt vid testtillfället än vad de kommer göra vid ett 

skarpt läge. Att belasta soldaten med mer vikt vid fältestet genomförande innebär också att 

dagens tidskrav för testet bör ses över och regleras. Med tanke på stridens karaktär som 

innebär snabba, korta förflyttningar med riktningsförändringar, finns det ett behov och se över 

om inte soldatens skall testas när det gäller denna förmåga. För att utreda dessa frågor 

ytterligare, bör en studie som omfattar flera enheter och förband genomföras.     

 

Vid utveckling av tester för militärpersonal bör frågan ställas om det går att mäta ”militär 

prestationsförmåga”. Problemet är att det i litteraturen inte finns någon klar definition av 

”militär prestationsförmåga”. I idrottens värld kan vi mäta fysisk prestation med hjälp av 

sekunder, metrar med mera. Med den militära verksamheten är det annorlunda. Även om 

förflyttning med packning, gräva värn, lyfta tunga föremål är fysiskt utmanande uppgifter så 

är det sannolikt inte de soldater som kan marschera längst på en vis tid de soldater som vinner 

striderna på slagfältet. Det kan i framtiden vara på sin plats att definiera ”militär 

prestationsförmåga”.  
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Bilaga1 

2:1 Fälttest 2000 m 

 
Utrustning 
De som ska testas (deltagarna): 
Stridsutrusning, enligt SoldR Mtrl 2003 

• Fältuniform 90 eller annan i FM godkänd fält- eller sjöstridsuniform. FM 

overall grön eller blå kan användas. 

• Marschkängor 90, alternativt kängor enligt förbandschefs (motsv.) bestämmande. 

• AK 5, alternativt attrapp (vikt 4,5 kg). 

• Hjälm 90 med hjälmduk. 

• Kroppsskydd 90, 94 eller 04 utan förstärkningsplattor. 

• Stridsväst, eller annan av FM godkänd bäranordning för stridsutrustning, 

med: 

• 4 st magasin (tomma) 

• Fylld, dricksflaska 90 1L eller vätskebehållare 02 

• TBH Ak 5 /s 

 

Testledare: 
• Materiel/utrustning som möjliggör standardisering och genomförande enligt 

nedan. 

 

Standardisering 
• Bansträckningen ska vara flack och kontrollmätt till 2000 meter. 

• Underlaget bör vara hårdpackat grus (motsv.). 

• Väderleksförhållanden ska vara tjänliga. 

• Deltagarna ska ha rätt utrustning. 

• Vapnet ska bäras som vapen i slinga eller i grundställning. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Genomförande 
• Kontrollera utrustningen. 

• Låt deltagarna värma upp minst 15 min. 

• Justera utrustningen och starta inom 5 min. 

• Ta tid (mellantider om möjligt). 

• Låt deltagarna varva ner. 

• Utvärdera. 

 

Övrigt 
Fälttest bör inte genomföras innan regelbunden uppbyggnadsträning genomförts. 

Stegvis belastningsstegring under en träningsperiod om minst 8 

Veckor är att rekommendera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Huvudsyftet med denna studie är att pröva reliabiliteten i Försvarsmaktens Fälttest. 

Ytterligare syften med studien var att undersöka individens antropometriska förutsättningar 

samt huruvida den yttre belastningen i form av utrustning påverkar individens prestation vid 

genomförande av Fälttestet.  

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats. 

 

 Hur uppfyller Fälttestet kraven för reliabilitet? 

 Finns det antropometriska mått som korrelerar med prestation på Fälttestet? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Backpack, run, test, military, physical, performance, load, carriage, reliability, shuttle and run 

test, coopers test, training, fitness. 

 

 

Var har du sökt? 
SportDiscus: http://mx.ihs.se:2094/ehost/search/advanced  

PubMed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Sökmotorn Google.se (som gett länk till vetenskapliga artiklar) 

Tidigare forskning http://mx.ihs.se:2094/ehost/search/advancedngs referenslistor 

GIH:s bibliotekskatalog (vid sökandet av intressanta artiklar) 

Sjöstridsskolans bibliotekskatalog (vid sökandet av intressanta artiklar) 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus/PubMed: 

Backpac run test 

Military and physical performance 

Load carriage 

Reliability and shuttle and run test 

Reliability and coopers test 

 

Kommentarer 
Tidigare publicerade forsknings referentlistor samt SportDiscus var de källor som gav flest 

relevanta artiklar.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

