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Abstract 
Aim: To examine the nature of a physically active commuting, carried out once by a group of 

students in Greater Stockholm, and how it could contribute to benefits concerning prevention of 

diseases and premature death among humans. The research question were; 1) What quantities and 

qualities in work physiological terms are characteristic for the work conducted during active 

commuting by bicycle or by foot at one occasion among students at the Swedish School of Sport 

and Health Sciences (GIH)? 2) How do these illustrations compare to other studies describing a 

physically active commuting by bicycling or walking? 3) What effects in relation to longevity and 

prevention of diabetes type 2 can be estimated by a comparison to a selection of existing research?  

Method: Sixty-three study reports containing one maximal test and one occasion of commuting 

carried out by GIH students were compiled and analysed. Weight, age, gender, steady state-heart 

rate and workload at three sub maximal levels and maximal heart rate were collected from the 

maximal test. Commuting time and average heart rate were collected from printouts from the heart 

rate monitor worn by the students during the commuting. Distances were measured from a map 

where the students had marked the route of the commuting. In addition, mode of commuting and 

perceived exertion were collected. By the use of these figures, percent HRmax, VO2, percent VO2max, 

energy expenditure and velocity could be computed by gender and mode of commuting. The results 

were compared to a selection of existing research. 

Results:  

Table i. The mean values of some important results. 

Bicycled Walked  

Women 

n=23 

Men 

n=22 

Women 

n=9 

Men 

n=9 

Distance, one way (km) 8,7 8,2 1,7 2,4 

Time, one way (min) 33 33 19 28 

Velocity (km/h)  16,3 15,8 5,3 5,3 

Perceived exertion (RPE, Borg scale) 13,6 12,9 8,9 9,8 

% VO2max 67 60 36 34 

Energy expenditure one way (kcal) 293 335 84 175 

Conclusion: There are large differences between the individuals concerning quantity. The cycling 

has a higher intensity than the walking. Active commuting by bicycle complied well with the 

recommendation of daily physical activity (PA). The pedestrians used a lower intensity than the 

recommendation of daily PA: The women in the study were partially prevented from developing 

diabetes according to studied research. For maximal prevention against diabetes type 2 among the 

men and for maximal longevity complementary daily PA is needed. 



 

Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar: att undersöka hur det fysiska arbetet vid ett tillfälle av arbetspendling 

ser ut hos en grupp studenter i en storstadsregion och i vilken mån den kan bidra till hälsoeffekter 

och att förebygga och lindra sjukdomar och för tidig död hos människor. Frågeställningarna var; 1) 

Vilken kvantitet och kvalitet i arbetsfysiologiska termer utmärker arbetet vid ett tillfälle av 

arbetspendling med cykel eller promenad hos GIH-studenter? 2) Hur förhåller sig dessa bilder till 

andra studier som beskriver fysisk aktivitet vid arbetspendling genom cykling eller promenad? 3) 

Vilka effekter i relation till livstidsförlängning och att förhindra uppkomst av diabetes typ 2 kan 

man bedöma gäller utifrån ett urval av tidigare forskningsresultat? 

Metod: Sextiotre stycken laborationsrapporter innehållande mätdata från ett arbetstest och ett 

arbetspendlingstillfälle utförda av GIH-studenter, under höstterminen 2005, sammanställdes och 

analyserades. Vikt, ålder, kön, steady-statepuls och arbetsbelastning vid tre submaximala nivåer och 

maximal hjärtfrekvens hämtades från dokumentationen från arbetstestet. Tid för arbetspendlingen 

och genomsnittlig hjärtfrekvens hämtades från utskrifter från pulsklocka som studenterna bar under 

arbetspendlingen. Sträckan mättes från kartor där studenterna hade markerat vägen. Dessutom 

noterades pendlingssätt och upplevd ansträngning. Med hjälp av dessa uppgifter kunde relativ 

hjärtfrekvens, absolut och relativ syreupptagning, energiförbrukning och hastighet räknas ut per kön 

och pendlingssätt. Resultaten jämfördes med ett urval av forskningslitteratur. 

Resultat:  

Tabell i. Medelvärden för några viktiga mätvariabler. 

Cyklade Promenerade  

Kvinnor 

n=23 

Män 

n=22 

Kvinnor 

n=9 

Män 

n=9 

Sträcka, en väg, (km) 8,7 8,2 1,7 2,4 

Tid, en väg, (min) 33 33 19 28 

Hastighet (km/h) 16,3 15,8 5,3 5,3 

Upplevd ansträngning (RPE, Borg-skalan) 13,6 12,9 8,9 9,8 

% VO2max 67 60 36 34 

Energiförbrukning en väg (kcal) 293 335 84 175 

Slutsats: Det är stora skillnader mellan individerna avseende kvantitet. Cyklingen sker med en 

högre intensitet än promenaden. Arbetspendling med cykel uppfyllde kraven på daglig 

hälsofrämjande fysisk aktivitet väl. Promenaderna hade lägre intensitet än rekommendationen för 

daglig fysisk aktivitet. Kvinnorna i studien skulle delvis ha skydd mot diabetes enligt genomgången 

forskning. För maximalt skydd mot diabetes hos männen och för maximal livstidsförlängning 

krävdes kompletterande fysisk aktivitet. 
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Förord 
Som blivande hälsopedagog är det viktigt att ha ett batteri av strategier att presentera för klienter 

som önskar få hjälp med livsstilsförändringar mot ett mer hälsofrämjande beteende. Ett av de mest 

förekommande hindren för en fysiskt aktiv vardag uppges vara brist på tid. Att helt eller delvis 

använda den tid som ändå måste avsättas för transporter kan vara ett sätt att öka mängden daglig 

fysisk aktivitet. Därför har det varit mycket värdefullt och intressant för mig att få undersöka hur 

fysisk aktivitet vid arbetspendling ser ut med avseende på vilka fysiologiska effekter som kan 

uppnås och på vilket sätt detta kan bidra till en ökad livskvalitet med mindre sjukdom och för tidig 

död. Med hjälp av denna kunskap blir det stöd som jag kan erbjuda kommande klienter som vill 

förändra sin livsstil bättre individuellt anpassat och bättre underbyggt.  

 

”Just improve yourself – that is all you can do to improve the world” 

Ludwig Wittgenstein 

 

Stort tack till min handledare Peter Schantz som har låtit mig få en inblick i forskningsprojektet 

FAAP (fysisk aktivitet vid arbetspendling) som bedrivs på Gymnastik- och idrottshögskolan och 

som mycket frikostigt har delat med sig av sin tid, sina stora kunskaper och sin stora förståelse för 

ämnet och uppsatsskrivandets vedermödor. Du har visat ett engagemang utöver det förväntade! 

 

Tack också till Per-Olof Åstrand som tog sig tid att besvara mina frågor och till Ralph S. 

Paffenbarger Jr, Pekka Oja och Eva Jansson som var behjälpliga genom att svara på frågor via 

epost. 

 

Stockholm i mars 2006 

Lena Moser 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Fysisk aktivitet vid arbetspendling berör flera olika forskningsområden. Dels det 

beteendevetenskapliga forskningsområdet som bland annat handlar om människors val av livsstil, 

dels transportforskningen som gäller trafikplanering, miljö med mera och dels det fysiologiska 

forskningsområdet som undersöker vilka effekter en fysiskt aktiv arbetspendling har på människans 

fysiologi och hälsa. Denna studie handlar om det senare området. Detta område är mycket sparsamt 

utforskat både inom och utanför Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). 

 

Det finns sedan tidigare stora epidemiologiska studier1,2,3,4 som hanterar frågor om vilken kvantitet 

av fysisk aktivitet i tid eller energiförbrukning som krävs för att uppnå hälsofrämjande effekter. 

Dessutom finns studier som åskådliggör den fysiskt aktiva arbetspendlingens mönster och 

fysiologiskt mätbara effekter.5,6 Ambitionen med detta arbete är att sammanföra dessa två 

forskningsområden och belysa frågor om den fysiskt aktiva arbetspendlingens hälsofrämjande 

effekter utifrån ett material med studenter som inom ramen för sina studier på GIH vid ett 

laborationstillfälle cyklade eller promenerade hela eller delar av vägen mellan hem och skola. 

Studien inleds med en kort genomgång av ett urval av tidigare gjorda studier, fortsätter i 

resultatdelen med en beskrivning över en studentgrupps arbetspendling. Arbetet avslutas med en 

diskussion kring vilka fysiologiska kvantiteter och kvaliteter studenternas arbetspendling har 

jämfört med andra studier och vilka effekter på hälsa och livslängd studenternas arbetspendling kan 

ge utifrån de studier som har beskrivits. 

 

 

                                                 
1 Ralph S Paffenbarger Jr, Robert T. Hyde, Alvin L. Wing, Chung-Cheng Hsieh, Physical activity, all-cause mortality, 
and longevity of college alumni, The New England journal of medicine, 314 (1986:10), pp. 605-613. 
2 Susan P. Helmrich, David R. Ragland, Rita W. Leung, Ralph S. Paffenbarger Jr, Physical activity and reduced 
occurrence of non-insulin-dependent diabetes mellitus, The New England journal of medicine, 325 (1991:3), pp. 147-
152. 
3 Frank B. Hu, Ronald J. Sigal, Janet W. Rich-Edwards, Graham A. Colditz, Caren G. Solomon, Walter C. Willett, 
Frank E. Speizer, JoAnn E. Manson, Walking compared with vigorous physical activity and risk of type 2 diabetes in 
women, the journal of the American Medical Association, 282 (1999:15), pp. 1433-1439. 
4 Frank B.Hu, Tricia Y. Li, Graham A. Colditz, Walter C. Willett, JoAnn E. Manson, Television watching and other 
sedentary behaviors in relation to risk of obesity and type 2 diabetes mellitus in women, the journal of the American 
Medical Association, 289 (2003), pp. 1785-1791. 
5 Ingrid J. M. Hendriksen, Bob Zuiderveld, Han C. G. Kemper, P. Dick Bezemer, Effect of commuter cycling on 
physical performance of male and female employees, Medicine and science in sports and exercise. 32 (2000:2) pp 504-
510. 
6 P Oja, A Mänttäri, A Heinonen, K Kukkonen-Harjula, R Laukkanen, M Pasanen, I Vouri, Physiological effects of 
walking and cycling to work, Scandinavian Journal of medicine & science in sports, 1 (1991), pp. 151-157. 
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1.2 Beskrivning av tidigare studier av arbetspendling 
Två forskargrupper har publicerat artiklar om studier av arbetspendlingens fysiologiska kvantiteter 

och kvaliteter. Den ena gruppen arbetade i Nederländerna och leddes av Ingrid Hendriksen. Den 

andra gruppen arbetade i Finland och leddes av Pekka Oja. 

 

Hendriksen et al.7 publicerade 2000 resultatet av en studie som genomfördes under tolv månader 

1994-1995 där syftet var att ta reda på cykelpendlingens effekter på fysisk kapacitet. Fysisk 

kapacitet definierades som den maximala externa effekt som uppnåddes vid test på en 

cykelergometer och angavs i enheten Watt. Dessutom var forskarna intresserade av deltagarnas 

maximala syreupptagningsförmåga.  

 

Till studien rekryterades 122 anställda på två företag i Amsterdam. Deltagarna skulle vara friska 

men otränade och skulle inte tidigare ha cykelpendlat till arbetet. De flesta av deltagarna var 

tjänstemän, 87 var män och 35 var kvinnor. De var i åldrarna 25 till 56 år.  

 

Deltagarna delades in i en initial interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen 

skulle cykla minst tre km en väg per gång, minst tre gånger per vecka i valfri takt under det första 

halvåret som inföll maj-november. Under det andra halvåret, november till maj, skulle deltagarna 

arbetspendla med cykel så mycket som möjligt. Under det andra halvåret började också 

kontrollgruppen cykla. Maxtester som mätte maximal fysisk kapacitet och maximal syre-

upptagningsförmåga utfördes på alla deltagarna i början av perioden, efter sex månader och efter ett 

år. Vid den initiala testen var deltagarnas maximala arbete i genomsnitt 268 W för männen i 

interventionsgruppen, 159 W för kvinnorna i interventionsgruppen, 266 W för männen i kontroll-

gruppen och 177 W för kvinnorna i kontrollgruppen. Den maximala syreupptagningen var i 

genomsnitt 41 ml•kg-1•min-1 för männen i interventionsgruppen och 31 ml•kg-1•min-1 för kvinnorna 

i den gruppen. För männen i kontrollgruppen var maximal syreupptagning 42 ml•kg-1•min-1 och för 

kvinnorna 33 ml•kg-1•min-1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Hendriksen. 
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Tabell 1. Cyklingens karaktär för interventionsgruppen under de första sex månaderna. 

 Män (n=41) 
Medel   s          spridning 

Kvinnor (n=16) 
Medel s           spridning 

Sträckan en väg (km) 9,4 6 3,3-26,0 6,4 4 2,9-16,0 

Genomsnittlig frekvens (ggr/vecka) 3,3   3   

Hjärtfrekvens (slag/minut) 129 13 102-166 139 18 105-168 

Intensitet (% av HRmax) 68 6 54-82 75 7 64-91 

 

Interventionsgruppen ökade sin fysiska kapacitet signifikant mot kontrollgruppen under den första 

sexmånadersperioden. Under andra halvåret ökade även kontrollgruppen sin fysiska kapacitet på 

motsvarande sätt. Ökningen i fysisk kapacitet enligt definitionen maximal extern effekt var i 

genomsnitt 13 % för alla deltagare. För interventionsgruppen uppstod ökningen främst under de 

första sex månaderna och för kontrollgruppen uppstod ökningen under de andra sex månaderna. 

Interventionsgruppen ökade sin maximala syreupptagningsförmåga med 4 % under det första 

halvåret och stod still under andra halvåret. Kontrollgruppen minskade sin maximala 

syreupptagningsförmåga under första halvåret och kom tillbaka till ursprungsnivåerna under andra 

halvåret. Kroppsvikten hos deltagarna förändrades inte.  

 

Forskarna fann ett dos-responsförhållande mellan fysisk kapacitet och antal cyklade kilometer hos 

män som innebar att ju lägre fysisk kapacitet vid början av studien och ju fler cyklade kilometer 

desto större procentuell ökning av fysisk kapacitet. Detta samband hittades inte hos kvinnorna. 

Hendriksen et al. sammanfattar med att dra slutsatsen att arbetspendling med cykel vid relativt låg 

intensitet (55-65 % av VO2max) som vardagsmotion kan öka den fysiska prestationsförmågan hos 

män och kvinnor om den utförs minst tre dagar per vecka och uppgår till minst sex kilometer per 

gång. 

 

Oja et al.8 genomförde en studie i Finland där 40 män och 31 kvinnor valdes ut och delades in i en 

initial interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Deltagarna valdes ut till studien ur en grupp av 860 

stycken 20-65 år gamla män och kvinnor som hade svarat på en enkät om arbetspendling. De som 

valdes ut skulle arbeta utanför hemmet, ha 2-20 km till arbetet, inte motionera regelbundet eller 

intensivt på fritiden och vara friska.  

 

Deltagarna delades också in i en promenadgrupp och en cyklingsgrupp beroende på avstånd till 

arbetet. De som hade 2-4,9 km till jobbet skulle promenera, de som hade 7-20 km till jobbet skulle 

                                                 
8 Oja. 
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cykla och de som hade 5-6,9 km till jobbet fick själva välja om de ville cykla eller promenera. 

Dessutom delades deltagarna in i låg- respektive högkonditionsgrupper utifrån uppskattad maximal 

syreupptagningsförmåga.  

 

Tre initiala tester genomfördes, ett maximalt arbetstest, som fotgängarna utförde på ett löpband och 

cyklisterna utförde på en ergometercykel, ett muskeloskeletalt test samt ett fasteblodprov. 

Deltagarnas genomsnittliga maximala syreupptagningsförmåga var vid starten 3,12 liter/minut för 

de män som hade placerats i interventionsgruppen och 3,16 liter/minut för männen i 

kontrollgruppen. Kvinnorna i interventionsgruppen hade en genomsnittlig maximal syre-

upptagningsförmåga på 2,0 liter/minut och kvinnorna i kontrollgruppen hade 1,99 liter/minut i 

maximal syreupptagningsförmåga.  

 

Interventionsprogrammet bestod av två på varandra följande tioveckorsperioder från maj till 

september. Under den första tioveckorsperioden skulle interventionsgruppen gå eller cykla fram och 

tillbaka till jobbet och kontrollgruppen fortsätta att åka bil eller buss. Under den andra tioveckors-

perioden skulle även kontrollgruppen gå eller cykla fram och tillbaka till arbetet. Forskarna 

underströk för deltagarna att promenaden och cyklingen skulle betraktas som pendling och att 

tidigare nivåer av fysisk aktivitet på fritiden skulle behållas.  

 

Under de första tio veckorna var den genomsnittliga promenerade sträckan 3,4 km på 35 minuter 

och den genomsnittliga cyklade sträckan var 9,7 km på 32 minuter. Returtiden var två minuter 

längre. Mot slutet av de tio veckorna hade tidsåtgången minskat med fyra minuter både för de som 

promenerade och de som cyklade. Sträckorna och tidsåtgången under den andra tioveckorsperioden 

motsvarade dem under den första. 

 

De som promenerade tog i början av den första tioveckorsperioden i genomsnitt 53 % av sin 

maximala syreupptagningsförmåga i anspråk för att utföra arbetspendlingen. I slutet av samma 

period användes 51 %. De som cyklade använde i genomsnitt 65 % av sin maximala syre-

upptagningsförmåga i början av den första tioperioden och 62 % i slutet. Under den andra tio-

veckorsperioden var motsvarande siffror 50 % i början av perioden för dem som promenerade och 

52 % i slutet samt 64 % i början av perioden för dem som cyklade och 57 % i slutet. Kroppsvikten 

förändrades varken i interventionsgruppen eller i kontrollgruppen. I genomsnitt bedrevs den aktiva 

arbetspendlingen 30 minuter per gång, två gånger per dag och 3,5 dagar per vecka. Fotgängarnas 

genomsnittliga hastighet i början av studien var 5,8 km/h och cyklisternas var 17,6 km/h, i slutet av 

studien hade hastigheterna ökat till 6,2 km/h respektive 20 km/h. Fotgängarnas maximala 
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syreupptagningsförmåga var i början av studien i genomsnitt 2,6 liter/minut och i slutet 2,65 

liter/minut. Cyklisterna ökade sin genomsnittliga syreupptagningsförmåga från 2,68 liter/minut till 

2,87 liter per minut. Oja et al. drar slutsatsen att regelbunden lågintensiv promenad och cykling 

under arbetspendling stimulerar förbättring av såväl kondition som energiomsättning hos tidigare 

inaktiva kvinnor och män.  

 

1.3 Arbetsfysiologiska krav för sjukdomsprevention  
Det finns ett flertal epidemiologiska studier med stora populationer. Nedan beskrivs en studie som 

studerade den fysiska aktivitetens effekt på antalet dödsfall hos män oavsett orsak. Dessutom 

redogörs för en studie som studerade den fysiska aktivitetens effekter på insjuknande i diabetes typ 

2 för män samt två studier som har studerat den fysiska aktivitetens effekter på insjuknande i 

diabetes typ 2 för kvinnor.  

 

Paffenbarger et al.9 redovisade 1986 en studie där 16 936 manliga Harvard alumni följdes mellan 

åren 1962 och 1978. Männen var mellan 35 och 74 år när studien startade. Studiens syfte var att 

söka efter samband mellan fysisk aktivitet och andra livsstilsfaktorer och livslängd. Försöks-

personerna svarade på en enkät med frågor om sjukdomar, livsstil och fysisk aktivitet. Alla dödsfall 

och dödsorsak registrerades. Ett index för fysisk aktivitet per person sattes samman av 

uppskattningar av energiåtgång för promenader, gående i trappor, deltagande i sport, trädgårds-

arbete med mera. När deltagarna delades in i grupper om antal förbrukade kcal per vecka blev 

fördelningen 15 % i gruppen < 500 kcal, 46 % i gruppen 500-1999 kcal och 39 % i gruppen > 2000 

kcal. Den relativa risken för att dö i förhållande till förbrukad energi i fysisk aktivitet visade sig se 

ut som nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Paffenbarger. 
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Tabell 2. Åldersjusterad relativ risk för död (alla orsaker) i förhållande till energiåtgång vid fysisk aktivitet 
kcal/vecka. 

Aktivitetsindex  Relativ risk   

< 500  1  

500-999 0,78  

1000-1499 0,73 1 

1500-1999 0,63  

2000-2499 0,62  

2500-2999 0,52  

3000-3499 0,46 0,72 

>= 3500 0,62  

 

Om aktivitetsindexet delades in i de förenklade indelningarna < 2000 kcal och > 2000 kcal och den 

relativa risken för < 2000 kcal sattes till 1 blev den relativa risken för män med en energi-

förbrukning på mer än 2000 kcal/vecka i fysisk aktivitet 0,72.  

 

Det finns två typer av sjukdomen diabetes mellitus. Typ 1 innebär att blodsockret blir onormalt högt 

på grund av insulinbrist. De insulinproducerande cellerna i bukspottskörtelns Langerhans cellöar 

har blivit förstörda i en autoimmun process.10 Det finns inga studier som har visat att fysisk aktivitet 

kan förhindra denna process.11 Patienter med typ 1 diabetes har en ökad risk för hjärt- och kärl-

sjukdom. Att vara fysisk aktiv är viktigt för att kompensera för denna ökade risk. Andra följd-

sjukdomar som ögonproblem, njursjukdom och försämrad nervfunktion har inte visat sig påverkas 

av fysisk aktivitet.12 

 

80- 90 % av dem som har diabetes, har typ 2 diabetes. Även här blir blodsockernivån onormalt hög, 

men nu på grund av otillräcklig insulinsekretion från bukspottskörteln och nedsatt insulin-

känslighet i levern och skelettmuskulaturen. Flera studier visar att det är möjligt att förebygga 

diabetes typ 2 med fysisk aktivitet.13 

 

                                                 
10 Statens folkhälsoinstitut FYSS fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut, 2003), s. 140. 
11 Ibid., s. 142. 
12 Jan Henriksson, FYSS för alla: en bok om att röra på sig för att må bättre samt att förebygga och behandla 
sjukdomar (Stockholm: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2004). 
13 Statens folkhälsoinstitut, s. 148ff. 
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I en studie från 1991 visade Helmrich et al.14 att antalet insjuknade i diabetes typ 2 minskade med 

sex procentenheter för varje 500 kcals ökning av energiförbrukningen i fysisk aktivitet på fritiden 

upp till 3500 kcal/vecka. I studien ingick 5990 män som hade varit studenter vid University of 

Pennsylvania under åren 1928 till 1947. Männen följdes mellan åren 1962 och 1976 och under den 

här tiden diagnosticerades 202 män med diabetes typ 2. Försökspersonerna fyllde i en enkät i början 

av studien och en enkät i slutet av studien där bland annat mängden och typen av utövad fysisk 

aktivitet uppgavs. Ett index för fysisk aktivitet per person räknades ut genom att åsätta alla de 

angivna aktiviteterna ett visst antal kcal i energiförbrukning. Exempelvis fick promenad i 0,94 km 

värdet 56 kcal. När den relativa risken för diabetes typ 2 sattes till 1 för män som gjorde av med 

mindre än 500 kcal i fysisk aktivitet per vecka blev den relativa risken för män som gjorde av med 

mer än 3499 kcal per vecka i fysisk aktivitet 0,52.  

Tabell 3. Åldersjusterad risk för diabetes typ 2 hos 5990 män 1962-1976 enligt aktivitetsindex för alla aktiviteter 

kcal/vecka 1962. 

Aktivitetsindex (kcal) Relativ risk  

< 500  1 

500-999 0,94 

1000-1499 0,79 

1500-1999 0,78 

2000-2499 0,68 

2500-2999 0,90 

3000-3499 0,86 

>= 3500 0,52 

 

Hu et al.15 redovisade 2003, inom ramen för ”nurses´ health study”, en studie där 68 497 kvinnor 

följdes under sex år mellan 1992 och 1998. Kvinnorna var vid studiens början friska från hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Under de år som studien pågick diagnosticerades 1515 av 

kvinnorna med diabetes typ 2. Resultatet från studien visade att varje timme per dag av raskt 

promenerande minskade risken för diabetes typ 2 med 34 %. Rask promenad definierades till en 

hastighet mellan 4,8 och 6,4 km/h. 43 % av diabetes typ 2-fallen kunde ha undvikits genom raska 

promenader i minst 30 minuter per dag och maximerat TV-tittande till tio timmar per vecka, 15 % 

av de studerade kvinnorna tillhörde gruppen med detta lågriskbeteende.  

 

                                                 
14 Helmrich. 
15 Hu, 2003. 
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Med samme Hu16 som ledare för en annan forskningsgrupp redovisades 1999 en studie där 

promenader med måttlig intensitet jämfördes med mer intensiv fysisk aktivitet. Även denna studie 

ingick i ”nurses´ health study” och omfattade 70 102 kvinnor som när studien började 1986 inte 

hade diabetes, hjärt- och kärlsjukdom eller cancer. Deltagarna fick fylla i en enkät där mängden 

fysisk aktivitet skulle anges. Forskarna var intresserade av fysisk aktivitet som promenader, 

joggning, löpning, cykling, plastisk gymnastik, aerobics, aerobisk dans, användandet av 

roddmaskin, simning, squash eller racquetball och tennis. Deltagarna fick också uppskatta sin takt 

vid promenader som lätt (< 3,2 km/h), genomsnittlig (3,2-4,8 km/h), rask (4,8-6,2 km/h) eller 

mycket rask (>= 6,4 km/h). Av enkätsvaren räknades energiförbrukning per vecka samman till 

METh (metabolic equivalent task hours). Alla aktiviteter åsattes ett MET-värde som multiplicerades 

med den uppgivna tiden i timmar till METh. Fysisk aktivitet som uppgick till 6 MET eller mer 

bedömdes som hård.17 Promenader i olika hastighet krävde 2-4,5 MET och bedömdes tillhöra 

kategorin måttlig fysisk aktivitet. Under de åtta år som studien pågick diagnosticerades 1419 

kvinnor med diabetes typ 2. Forskarna fann ett omvänt dos-responsförhållande mellan total 

veckovis energiförbrukning vid promenader och insjuknande i diabetes. Förhållandet var detsamma 

för dem som promenerade som för dem som också motionerade på en högre intensitet. Att 

promenera fortare innebar en lägre risk för att drabbas av diabetes.  

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka hur det fysiska arbetet vid ett tillfälle av arbetspendling ser ut 

hos en grupp studenter i en storstadsregion och i vilken mån den kan bidra till hälsoeffekter och att 

förebygga och lindra sjukdomar och för tidig död hos människor.  

Mot denna bakgrund valdes följande frågeställningar: 

 

Vilken kvantitet och kvalitet i arbetsfysiologiska termer utmärker arbetet vid ett laborationstillfälle 

av arbetspendling med cykel eller promenad hos GIH-studenter?  

 

Hur förhåller sig dessa bilder till andra studier som beskriver fysisk aktivitet vid arbetspendling 

genom cykling eller promenad? 

 

Vilka effekter i relation till livstidsförlängning och att förhindra uppkomst av diabetes typ 2 kan 

man bedöma gäller utifrån ett urval av forskningslitteratur?  

                                                 
16 Hu, 1999. 
17 De engelska begreppen för intensiteten hos fysisk aktivitet light, moderate, vigorous översätts till de svenska lätt, 
måttlig, hård. 
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2. Metod 
2.1 Arbetstest 
Under hösten 2005 bedrev GIH en tvärvetenskaplig kurs med namnet ”Hälsa och miljö II” inom 

lärarutbildningen. Studenter i klasserna L4K, L5A och L5B deltog i kursen. I kursen ingick att 

studenterna skulle genomföra en självständig laboration, uppdelad i två delar. Den första delen 

skedde i GIH:s laboratorium för tillämpad idrottsvetenskap, LTIV. Där genomförde studenterna ett 

arbetstest för att kartlägga sambandet mellan arbetsbelastning, syreupptagning och hjärtfrekvens vid 

steady state under submaximala arbeten samt vid maximalt arbete. Testet utgick från P-O Åstrands 

cykelergometertest, men i stället för en arbetsperiod genomfördes tre arbetsperioder på submaximal 

nivå. Belastningen ökades vid varje period. Kvinnorna startade på 50 W, ökade till 100 och 

avslutade med 150 W om hjärtfrekvensen vid 100 W understeg 150 slag per minut. Om 150 slag per 

minut överskreds avslutades de submaximala testerna med 125 W för kvinnorna. Männen startade 

på 100 W, ökade till 150 W och avslutade på 200 W om hjärtfrekvensen på 150 W understeg 150 

slag per minut. Om 150 slag per minut överskreds avslutades de submaximala testerna med 175 W 

för männen. Arbetet på varje nivå pågick tills steady state-puls uppnåddes. Efter den tredje 

submaximala arbetsperioden fick försökspersonerna vila i fem minuter varefter ett test till maximal 

hjärtfrekvens genomfördes. De olika hjärtfrekvenserna från de submaximala testerna plottades in i 

ett diagram enligt det nedan. Där den maximala hjärtfrekvensen möter den förlängda kurvan kan 

maximal syreupptagningsförmåga läsas av. Testet beskrivs utförligt i Rönnebrand och Värnqvist 

examensarbete.18  

 

Figur 1 Diagram där individens testvärden plottas 

 

                                                 
18 Linda Rönnebrand, Peter Värnqvist, Ergometercykeltest för beräkning av maximal syreupptagningsförmåga, en 
metodstudie, Examensarbete 7 p vid Idrottslärarutbildningen 1997-2000 på Idrottshögskolan i Stockholm, 2000:46 
(Stockholm, Idrottshögskolan, 2000).  

  

Arbetsbelastning 

Syrekrav 

Hf   

sm1 
  

sm2   

sm3 
  

MaxHf 
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2.2 Fälttest – arbetspendling 
Den andra delen av laborationen innebar ett fälttest där studenterna skulle cykla eller promenera 

sträckan mellan hemmet och GIH och under tiden bära pulsklocka. Efter turen ingick att rita in 

sträckan på en karta, mäta sträckan, analysera pulsdata för att uppskatta vilken relativ syre-

upptagning som hade tagits i anspråk samt vilken energiåtgång detta hade medfört. Slutligen skulle 

studenterna ange vilken ansträngning de hade upplevt under turen i form av en siffra på Borgs skala 

över upplevd ansträngning (ratings of perceived exertion, RPE).19  

6  
7 mkt, mkt lätt 
8  
9 mkt lätt 
10  
11 ganska lätt 
12  
13 något ansträngande 
14  
15 ansträngande 
16  
17 mkt ansträngande 
18  
19 mkt, mkt ansträngande 
20  

Figur 2. Den version av Borgs RPE-skala för upplevd ansträngning som användes vid fälttestet.20  

 
2.3 Sammanställning, bearbetning och analys 

2.3.1 Försökspersonerna 

Material från 68 stycken ovan beskrivna studentlaborationer gjordes tillgängliga för denna studie. 

Alla studenter tillfrågades via epost om tillåtelse att nyttja resultaten av laborationerna. Rådata-

variabler i form av pendlingssätt (cykling eller promenad), kön, ålder, vikt, resultat från syre-

upptagningstest samt resultat från fälttest har efterbehandlats, sammanställts och analyserats.  

 

Fem studentlaborationer togs bort eftersom studenterna i de fallen hade valt att utföra en annan 

aktivitet än arbetspendling där hela eller del av avståndet mellan hem och GIH ingick. Av de 

kvarvarande 63 studentlaborationerna var det 23 kvinnor som hade cyklat under fälttestet, 9 kvinnor 

som hade promenerat, 22 män som hade cyklat och 9 män som hade promenerat. 

                                                 
19 Gunnar Borg, Borg's Perceived exertion and pain scales, (Champaign: Human Kinetics, 1998), p. 30. 
20 Peter Schantz, Kompendium för kursen hälsa och miljö II, Laborationer och individuella mätningar (Stockholm: 
Gymnastik- och idrottshögskolan, 2005), s. 17. 
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Tabell 4. Ålder.  

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 26,3 3,4 26 22-38 24,6 1,7 24 22-28 

Män 29,7 5,6 28 22-41 27,8 5,0 27 23-40 

 

Tabell 5. Vikt. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s         median  spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 63,1 9,1 62 51-90 63,4 9,3 61 54-85 

Män 78,3 10,1 78 55-110 81,4 8,9 73 63-90 

 

2.3.2 Förutsättningar 

Energiåtgången vid fysisk aktivitet kan uppskattas indirekt tack vare ett par grundläggande 

samband. Det första sambandet är mellan arbetsbelastning och syrekrav. Detta innebär att vid en 

given belastning krävs en given mängd syre för att utföra arbetet.21 Detta samband ser lite olika ut 

för män och kvinnor. 

Tabell 6. Syrekrav i l/min för olika belastningar i watt vid cykelergometer.22 

Belastning 
(W) 

Män Kvinnor 

50 0,9 0,85 
100 1,5 1,45 
150 2,1 2,05 
200 2,8 2,75 
250 3,5 3,45 
300 4,2 4,15 
350 5 4,95 
400 5,7 5,65 
 
För varje individ finns ett linjärt samband mellan syreupptagning och hjärtfrekvens. Det är därför 

möjligt att genom att mäta hjärtfrekvensen uppskatta syreupptagningen i relation till maximal 

syreupptagning om sambandet tidigare har fastställts.23  

                                                 
21 Per-Olof Åstrand, Kaare Rodahl, Textbook of Work Physiology: Physiological Bases of Exercise 3.ed. (New York: 
McGraw Hill, 1986) p. 491. 
22 Schantz, 2005 a, s. 11. 



 13

 

För varje liter syre som förbrukas, förbränns 4,69-5,05 kcal energi, beroende på substratval. Vid 

lågintensiv fysisk aktivitet används förhållandevis mer fett och vid högintensiv fysisk aktivitet 

används förhållandevis mer kolhydrater.24 I studien användes schablonen 5 kcal per liter syre för 

uppskattning av energiförbrukningen. 

 

Ett annat sätt att mäta energiförbrukning vid fysisk aktivitet är att använda metaboliska ekvivalenter 

MET metabolic equivalent of task. Då 1 MET motsvarar viloomsättningen och definieras som 3,6 

ml·min-1·kg-1 kroppsvikt använt syre kan jämförelser göras mellan individer av olika storlek på ett 

annat sätt än energiomsättning i kcal.25  

 

Energiutgiften för olika fysiska aktiviteter kan anges som bruttoutgiften där basalmetabolismen 

ingår eller som en nettoutgift där basalmetabolismen är avdragen eftersom den är en utgift individen 

har under alla omständigheter. I denna studies resultatdel samt i de studier och rekommendationer 

som refereras till används bruttoutgiften.26  

 

2.3.3 Beräkning av maximal syreupptagning 

Sambandet mellan arbetsbelastning och syrekrav är som tidigare nämnts generellt men olika för 

män respektive kvinnor. Efter samtal med Per-Olof Åstrand27 beslutades att, i stället för ovan-

stående tabell där syrekravet vid de olika arbetsbelastningarna är något modifierade, utgå från det 

justerade nomogrammet28 och läsa av talparen på nytt. När de talpar som då visas i tabellerna nedan 

analyserades avseende regression i SPSS kunde den räta linjens ekvation för kvinnor respektive 

män bestämmas till: 

 

syrekrav i liter/minut = 0,320 + 0,0116 X arbetsbelastning i watt för kvinnor. 

 

syrekrav i liter/minut = 0,265 + 0,01286 X arbetsbelastning i watt för män. 

 

 

                                                                                                                                                                  
23 Åstrand, p. 493. 
24 Jack H. Wilmore, David L. Costill, Physiology of sport and exercise (Champaign: Human Kinetics, 2004). 
25 William D. McArdle, Frank I. Katch, Victor L. Katch, Exercise Physiology, energy, nutrition and human 
performance, (Baltimore : Williams & Wilkins, 1996), p. 159. 
26 R. Passmore, J.V.G.A. Durnin, Human Energy Expenditure, Physiological reviews, 35 (1955) pp. 801-840. 
27 I författarens ägo: Anteckningar från samtal med Per-Olof Åstrand 8/2 2006. 
28 Åstrand, p.365. 
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Tabell 7. Arbetsbelastning och syrekrav för kvinnor. 

Watt O2 liter/min. 
50 0,9 
100 1,48 
150 2,06 

Tabell 8. Arbetsbelastning och syrekrav för män. 

Watt O2 liter/min. 
50 0,96 
100 1,54 
150 2,11 
200 2,83 
250 3,53 
 

På testprotokollen från arbetstestet fanns uppgifter om vilken arbetsbelastning som hade använts vid 

de tre submaximala nivåerna, vilken steady-statepuls som hade uppnåtts samt vilken maximal 

hjärtfrekvens som hade uppnåtts vid det maximala testet. I stället för att rita in dessa uppgifter i ett 

diagram av typen i figur 1 beräknades den räta linjens ekvation för sambandet mellan 

arbetsbelastning och hjärtfrekvens vid de tre submaximala arbetstesterna. När den maximala 

hjärtfrekvensen användes som utgångspunkt i samma ekvation blev resultatet den maximala 

arbetsbelastningen. Beroende på kön användes sedan ekvationen för arbetsbelastning och syrekrav 

så att resultatet blev beräknad maximal syreupptagning per student. 

 

2.3.4 Fälttest 

Under fälttestet var studenterna försedda med pulsklocka som var inställd på att lagra aktuell 

hjärtfrekvens i 15-sekundersintervall. Utskrifter från pulsklockans datafil fanns med i materialet. 

Från dessa utskrifter hämtades turens varaktighet i minuter och sekunder samt genomsnittlig 

hjärtfrekvens. 

 

Med hjälp av beräknad maximal syreupptagning och genomsnittlig hjärtfrekvens samt de tidigare 

erhållna sambanden mellan syreupptagning, hjärtfrekvens och arbetsbelastning kunde genomsnittlig 

syreåtgång i liter per minut under fälttestet räknas ut.  

 

Energiåtgång för en väg av arbetspendlingen räknades ut genom att multiplicera den genomsnittliga 

syreåtgången i liter per minut med 5 kcal och antal minuter som turen pågick.  

 

Med hjälp av beräknad maximal syreupptagning och genomsnittlig syreåtgång i liter per minut 

beräknades den relativa syreupptagning som hade tagits i anspråk under arbetspendlingen. På 



 15

samma sätt jämfördes maximal hjärtfrekvens och genomsnittlig hjärtfrekvens under arbets-

pendlingen för att beräkna relativ hjärtfrekvens under arbetspendlingen. 

 

2.3.5 Kartmätning 

Den cyklade eller promenerade sträckan fanns inritad på en karta. I de fall kartan var försedd med 

skala användes den av studenten inritade kurvan i mätningen. I tre fall där skala saknades användes 

en karta med skala där författaren ritade in samma kurva. Kurvan mättes på tre sätt, med 

snörmetoden, med manuell distansmätare och med automatisk distansmätare.  

 

Snörmetoden bestod av ett snöre av typen oelastisk björntråd. Snöret placeras längs kurvan i små 

steg med hjälp av fingrarna. Den del av snöret som gick åt för att följa kurvan mättes sedan mot en 

linjal med avrundning till millimeter. Det uppmätta avståendet räknades ut med hjälp av kartans 

skala.  

 

Den manuella distansmätaren bestod av en distans- och vägmätare av typen ”Trissan” med okänt 

varumärke. Den var ett litet hjul som rullade längs en gängad bygel. Trissan rullades längs kurvan i 

en riktning och rullades sedan tillbaka längs en linjal i motsatt riktning med noggrannheten i 

millimeter. Det uppmätta avståendet räknades ut med hjälp av kartans skala.  

 

Den automatiska distansmätaren bestod av en elektronisk mätpenna av typen Run Mate TM Club 

från företaget Metland. Den hade ett hjul som rullades i valfri riktning längs kurvan. Både 

framåtrullning och bakåtrullning adderar avståndet till skillnad från trissan. Kurvans längd kunde 

läsas av direkt på pennan i km med sex decimaler det vill säga i millimeter. Det uppmätta 

avståendet räknades ut med hjälp av kartans skala. 

 

Varje karta mättes med de tre metoderna tills antalet uppmätta millimeter var det samma mellan de 

tre metoderna. Den automatiska distansmätare och snöret visade oftare inbördes samstämmighet vid 

första mätningen än den manuella distansmätaren gjorde med någon av de andra metoderna. Den 

manuella distansmätaren halkade ofta över skarvar och tejpbitar. Den manuella distansmätare 

krävde också större koncentration och hårdare tryck mot pappret vilket blir både fysisk och mentalt 

uttröttande när det är många kartor som ska mätas. 

 

Med hjälp av turens varaktighet och sträcka kunde hastighet i km/h räknas ut. 
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2.4 Statistisk bearbetning 
Efterbehandling, sammanställning och analys har skett dels med hjälp av dataprogrammet Microsoft 

Excel version 2002 och dels med hjälp av dataprogrammet SPSS version 13.  

 

Som medelvärde används det aritmetiska medelvärdet 
n

x
x ∑=  

Som spridningsmått används standardavvikelse 
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För att kunna bearbeta materialet matematiskt har de linjära sambanden mellan arbetsbelastning och 
hjärtfrekvens respektive arbetsbelastning och syrekrav analyserats med minsta 
kvadratmetoden,29där konstanterna i den räta linjens ekvation y= a + b• x,  a och b, kan bestämmas 

till följande uttryck: xbya ·−=  och 
( )

∑ ∑
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−

−
=
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x

x

n
yx

xy
b 2

2

 

2.5 Litteratursökning 
För att hitta studier som beskrev fysiskt aktiva arbetspendlare var utgångspunkten sökningen i 

Pubmed som beskrivs i bilaga 1. Efter diskussion med handledaren beslutades att studierna av Oja 

et al.30 och Hendriksen et al.31 var de som var bäst lämpade för ämnet. Artiklarna om fysisk aktivitet 

i förhållande till livstidsförlängning32 och diabetesprevention för män33 hittades som referenser i 

kompendiet till kursen Hälsa och miljö II34. För att hitta studier som beskrev den fysiska 

aktivitetens effekter på diabetes typ 2 gjordes ett urval av de referenser som ges i kapitel 14 

Diabetes mellitus – typ 2-diabetes i FYSS fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 

sjukdomsbehandling.35. En kopia av studien om energiåtgång vid olika aktiviteter av Passmore et 

al.36 tillhandahölls direkt av handledaren. Övriga referenser anges nedan under källor.  

 

 

 

                                                 
29 Svante Körner, Lars Wahlgren, Statistiska metoder, (Lund: Studentlitteratur, 2005), s.71 
30 Oja. 
31 Hendriksen. 
32 Paffenbarger. 
33 Helmrich. 
34 Schantz 2005 a, s. 13. 
35 Statens folkhälsoinstitut, s.154 f. 
36 Passmore. 
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2.6 Reliabilitet och validitet 

2.6.1 Beräkning av maximal syreupptagning 

Det arbetstestet med tre submaximala och en maximal arbetsperiod fanns med som en grund för 

jämförelse av absolut och relativt utfört arbete under fälttestet. Testet är väl utprovat och rätt utfört 

kan maximal syreupptagning uppskattas med rimligt god validitet. Vid en utvärdering kunde 

maximal syreupptagning beräknas till i genomsnitt 3-5 % lägre värden än mätt syreupptagning.37 

Testet innebär dock stora krav på standardisering och inte minst att försökspersonerna verkligen 

anstränger sig till maximum. Eftersom testet i det här fallet utfördes helt av studenterna själva kan 

det antas att reliabiliteten avseende det maximala syreupptagningstestet är mellan måttligt bra och 

låg. 

 

2.6.2 Fälttestet 

Den grupp som valdes att undersöka som arbetspendlare består av studenterna i tre klasser vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Studenterna hade ett uppdrag under pågående kurs att cykla eller 

promenera mellan hemmet och skolan. Studenterna kan inte sägas vara representativa för aktiva 

arbetspendlare generellt och den externa validiteten avseende val av undersökningsgrupp kan därför 

anses vara låg. Bortfallet ur vald grupp var dock litet, 7 %, varför den interna validiteten kan sägas 

var god.  

 

Studenterna var under turen försedda med pulsklocka av typen Polar Sport Tester S610i som 

registrerade hjärtfrekvens och automatiskt gav uppgifter om tid för turen, genomsnittlig 

hjärtfrekvens och under turen högsta uppnådda hjärtfrekvens. Reliabiliteten avseende dessa 

uppgifter kan därför anses vara god. 

 

2.6.3 Kartmätning 

Den avverkade sträckan ritades in på kartor av studenterna själva. Att rita in på en karta och mäta 

den exakta kurvan ger en högre validitet än att uppskatta avståendet eller mäta fågelvägen.38 De 

använda kartorna gav dock inga uppgifter om topografi varför validiteten i avståndsmätningen 

sammantaget kan anges som godkänd, dock inte fullständig. Reliabiliteten i avståndsmätningen kan 

                                                 
37 Peter Schantz, Anna Östlund, Evaluation of a new ergometer cycle test for estimating the maximal oxygen uptake, 
Abstract in Proceedings from the 8th Annual Congress of the European College of Sport Sciences (ECSS), 9-12 July, 
2003, Salzburg, Austria, (Eds. Müller, E., Schwameder, H., Zallinger, G. & Fastenbauer, V.), pp 291-292.  
38 Peter Schantz, Erik Stigell, What are the distances in physically active commuting from home to work/study place? A 
methodological survey, In: Proceedings from the 10th Annual Congress of the European College of Sport Sciences, 
Belgrade, July 13-16, 2005, p. 129 (Abstract). 
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sägas vara hög eftersom alla kartor mättes med tre olika metoder tills avståndet var det samma med 

alla tre metoderna.  
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3. Resultat 
3.1 Beräknad maximal syreupptagning 
Resultatet av syreupptagningstestet visade följande resultat. Redovisning görs per kön och per det 

pendlingssätt som senare valdes för fälttestet. 

Tabell 9. Beräknad maximal syreupptagningsförmåga i liter •min-1. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 2,6 0,4 2,5 1,9-3,5 2,4 0,2 2,4 2,0-2,9 

Män 3,6 0,3 3,5 2,8-4,1 3,6 0,6 3,5 2,8-4,7 

 

Tabell 10. Beräknad maximal syreupptagningsförmåga i ml•min-1•kg-1. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 42  7 40 26-58 38 3 38 34-42 

Män 46 6 45 32-56 44 6 46 34-54 

 

Tabell 11. Uppnådd maximal hjärtfrekvens i slag • minut-1 vid arbetstest. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 190 10 190 152-203 186 10 184 173-200 

Män 187 7 187 176-201 196 6 196 184-207 

 

3.3 Utfört arbete vid arbetspendling 

Tabell 12. Antal personer i varje kategori under arbetspendlingen. 

                Pendlingssätt           

Kön 

Cyklade Promenerade

Kvinnor 23 9 

Män 22 9 
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3.3.1 Sträcka 

I tabellen nedan redovisas den avverkade sträckan vid arbetspendling hela eller delar av sträckan 

mellan hemmet och GIH. 

Tabell 13. Tillryggalagd sträcka i km enkel väg i arbetspendlingen. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 8,7 6 7 1,9-29,4   1,7      0,8 1,8    0,6-2,8       

Män 8,2        4,5 6,3 3,6-19,3   2,4        1,4 2,5 0,6-5,5      

 
3.3.2 Tidsåtgång 

Tabell 14. Tidsåtgång i minuter enkel väg i arbetspendlingen. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 33 24 26 7-120  19 7   18 8-30 

Män 33 18 29 14-75 28 14 28 8-55 

 
3.3.3 Hastighet 

Tabell 15. Hastighet i km/h vid arbetspendlingen. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 16,3 3,4 15,2 11,0-23,0 5,3 1,0 5,7 3,0-6,4 

Män 15,8 3,1 15,3 11,0-22,0 5,3 0,6 5,7 4,4-6,1 

 
3.3.4 Hjärtfrekvens och syreupptagning 

Tabell 16. Genomsnittlig hjärtfrekvens i slag • minut-1 under arbetspendlingen. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 143 13 143 120-166 115 8 117 105-126 

Män 134 17 136 99-175 104 13 107 78-121 
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Tabell 17. Syreupptagning i liter•min-1 under arbetspendlingen. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 1,7 0,4 1,7 1,2-2,6 0,9 0,3 0,9 0,4-1,3 

Män 2,1 0,4 2,2 1,3-2,9 1,2 0,3 1,1 0,8-1,6 

 

Tabell 18. Relativ hjärtfrekvens och relativ syreupptagning. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel  s         median    spridning 

Promenerade 

medel   s          median  spridning 

Kvinnor  % HR max 75 7,6 75 63-90 62 5,3 60 56-68 

                % VO2max 67 12,0 69 46-88 36 9,7 39 21-51 

Män        % HR max 72 8,9 73 51-89 53 6,7 55 40-61 

                % VO2max 60 11 61 39-77 34 6,6 31 26-46 

 
3.3.5 Energiförbrukning 

Tabell 19. Energiförbrukning i kcal vid arbetspendlingen en väg. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 293 206 241 44-1004 84 43 76 28-165 

Män 335 177 259 150-752 175 114 167 43-439 

 

Tabell 20. Energiförbrukning i kcal•km-1•kg-1 vid arbetspendlingen. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 0,5 0,09 0,5 0,3-0,7 0,8 0,15 0,7 0,6-1,0 

Män 0,5 0,10 0,5 0,4-0,8 0,9 0,17 0,9 0,6-1,1 

 

Tabell 21. MET-värden. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s         median   spridning 

Promenerade 

medel   s         median spridning 

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

Män 7,6 1,6 7,9 4,7-11,1 4,2 1,0 4,0 2,7-5,7 
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Tabell 22. METh-värden vid arbetspendling en väg. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 4,3 3,0 3,6 0,5-14,3 1,2 0,5 1,2 0,4-1,8 

Män 4,1 2,5 3,0 1,9-11,7 2,0 1,4 1,8 0,6-5,2 

 
3.3.6 Upplevd ansträngning 

Den upplevda ansträngningen angavs som en siffra på Borgs RPE-skala. 
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Figur 3. Upplevd ansträngning för kvinnor som cyklade. 
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Figur 4. Upplevd ansträngning för kvinnor som promenerade. 
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Figur 5. Upplevd ansträngning för män som cyklade. 
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Figur 6. Upplevd ansträngning för män som promenerade. 
 

Tabell 23. Sammanfattning av upplevd ansträngning under arbetspendlingen enligt Borgs RPE-skala. 

           Pendlingssätt 

Kön 

Cyklade 

medel   s        median   spridning 

Promenerade 

medel   s        median spridning 

Kvinnor 13,6 1,4 14 10-16 8,9 1,7 9 7-11 

Män 12,9 1,6 13 10-15 9,8 1,6 10 7-12 
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4. Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur det fysiska arbetet vid ett tillfälle av arbetspendling ser ut 

hos en grupp studenter i en storstadsregion och i vilken mån den kan bidra till hälsoeffekter och att 

förebygga och lindra sjukdomar och för tidig död hos människor.  

 

4.1 Arbetsfysiologiska kvantiteter och kvaliteter i arbetspendlingen 
Vilka var då de kvantiteter och kvaliteter i arbetsfysiologiska termer som utmärkte arbetet vid 

arbetspendling med cykel eller promenad hos GIH-studenter? 

 

De mest centrala resultaten i studien visade att den tillryggalagda sträckan för cyklisterna en väg 

blev 8,5 km i genomsnitt och för fotgängarna 2,1 km i genomsnitt. Cyklisterna använde 33 minuter 

till arbetspendling en väg och fotgängarna 23 minuter. Det gav en hastigheten som uppgick till i 

genomsnitt ca 16 km/h för cyklisterna och 5,3 km/h för fotgängarna. 

 

Genomsnittlig hjärtfrekvens under arbetspendlingen var ca 139 slag per minut för cyklisterna och 

110 slag per minut för fotgängarna. Denna skillnad i intensitet åskådliggjordes också i den upplevda 

ansträngningen som motsvarade ”något ansträngande” till ”ansträngande” för cyklisterna och 

”mycket lätt” till ”lätt” för fotgängarna.  

 

Studenterna i studien använde olika mycket energi i arbetspendlingen beroende på om pendlings-

sättet var cykling eller promenad. Cyklisterna förbrukade i genomsnitt 314 kcal per en väg 

arbetspendling. Fotgängarna förbrukade i genomsnitt 130 kcal.  

 

Nedan visas en jämförelse mellan GIH-studenternas arbetspendling och tidigare beskrivna studier 

av fysiskt aktiv arbetspendling. Oja et al.39 redovisar inte arbetspendlingens egenskaper per kön, 

varför medelvärdena för Oja et al. är samma för båda könen. Hendriksen et al.40 har inga fotgängare 

med i studien varför endast Oja et al. och GIH-studenterna redovisas för fotgängare. För båda de 

jämförande studierna är det egenskaper vid starten av den första interventionsperioden som 

redovisas. 

                                                 
39 Oja. 
40 Hendriksen. 
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Figur 7. Medelvärden för kvinnliga cyklister en väg arbetspendling. 
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Figur 8. Medelvärden för manliga cyklister en väg arbetspendling. 
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Figur 9. Medelvärden för kvinnliga fotgängare en väg arbetspendling. 
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Figur 10. Medelvärden för manliga fotgängare en väg arbetspendling. 

 

Oja et al.41 hade bestämt att personer med 2-4,9 km till arbetet skulle promenera och de med 7-20 

skulle cykla. Detta har påverkat den genomsnittliga sträckan per pendlingssätt. Hendriksen et al.42 

krävde av deltagarna att arbetspendlingen skulle omfatta minst 3 km per gång något som också har 

påverkat den genomsnittliga sträckan. Alla studierna hade dock valfri hastighet. 
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Figur 11. Medelvärden för kvinnliga cyklister under arbetspendlingen. 
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Figur 12. Medelvärden för manliga cyklister under arbetspendlingen. 

                                                 
41 Oja. 
42 Hendriksen. 
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Figur 13. Medelvärden för kvinnliga fotgängare under arbetspendlingen. 
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Figur 14. Medelvärden för manliga fotgängare under arbetspendlingen. 

 

Vid jämförelse mellan cyklisterna i studien och Hendriksens et al.43 cyklande arbetspendlare 

återfanns en överensstämmelse mellan intensiteten mätt i relativ hjärtfrekvens hos både män och 

kvinnor. Hendriksen et al. redovisade att de cyklande kvinnorna använde 75 % av maximal 

hjärtfrekvens och männen 68 %. Resultatet från GIH-studenterna visade att de cyklande kvinnorna 

använde 75 % av maximal hjärtfrekvens och männen 72 %. Hendriksen et al. översatte den relativa 

maximala hjärtfrekvensen till 65 % respektive 55 % av maximal syreupptagning genom att använda 

nedanstående tabell. För GIH-studenterna motsvarade de relativa hjärtfrekvenserna 75 % och 72 % 

de relativa syreupptagningsnivåerna 67 % respektive 60 %. 

 

 

 

                                                 
43 Hendriksen. 
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Tabell 24. Förhållande mellan relativ hjärtfrekvens och relativ syreupptagning.44 

% av max hjärtfrekvens % av max syreupptagning 

50 28 

60 40 

70 58 

80 70 

90 83 

100 100 

 

I studien av Oja et al.45 använde cyklisterna 57-65 % av sin maximala syreupptagningsförmåga och 

fotgängarna 50-53 %. För GIH-studenterna var skillnaden i använd relativ syreupptagning större 

mellan cyklisterna och fotgängarna med 67 % för kvinnliga cyklister och 36 % för kvinnliga 

fotgängare respektive 60 % för manliga cyklister och 34 % för manliga fotgängare.  

 
I tabell 25 visas de olika studiernas resultat avseende relativa hjärtfrekvenser och syreupptagningar. 

Hendriksen et al.46 hade inte med några fotgängare i sin studie och Oja et al.47 redovisade inte 

resultaten per kön. GIH-studenterna redovisas med relativa hjärtfrekvenser och relativa 

syreupptagningsnivåer utifrån de beräknade resultaten vid arbetstestet ii laboratoriet. Dessutom 

innehåller tabellen de relativa syreupptagningsnivåer som blir resultatet om samma tabell som 

Hendriksen et al. använder utnyttjas även för GIH-studenterna. 

Tabell 25. Sammanfattning av pendlingsstudiernas intensitet i % av hjärtfrekvens och syreupptagning. 

Cyklister Fotgängare  
Kvinnor Män Kvinnor Män 

HRmax 75 68 inga data inga data Hendriksen et al. 

VO2max 65 55 inga data inga data 

HRmax 76 70 Oja et al. 

VO2max 60 50 

HRmax 75 72 62 53 

VO2max
48 67 60 36 34 

Moser 

VO2max
49 63 59 44 30 

                                                 
44 McArdle, p 403. 
45 Oja. 
46 Hendriksen. 
47 Oja. 
48 Beräknat genom genomsnittligt syreupptag under turen/maximalt syreupptag vid arbetstestet. 
49 Beräknat utifrån % HRmax med samma tabell som Hendriksen använde, se tabell 24. 
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Hendriksen et al. och Oja et al. redovisade inte uppskattad energiåtgång vid arbetspendlingen i 

artiklarna. Eftersom medelvärden för maximal syreupptagning och relativ syreupptagning samt tid 

redovisades kan dock nedanstående jämförelse av uppskattad energiåtgång göras. 
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Figur 15. Beräknad energiåtgång vid arbetspendling en väg i kcal 

 
Schantz och Stigell50 redogjorde på kongressen European College of Sport Sciences (ECSS) 2005 

för en studie som undersökte existerande beteende hos aktiva pendlare i Storstockholms-området. 

Försökspersonerna rekryterades genom annonsering i tidningar som riktade sig till personer över 20 

år som cyklade eller promenerade hela vägen mellan hem och arbete/skola minst en gång per år. 

Beteendet hos en undergrupp bestående av 899 stycken pendlare visades på ECSS 2005. Den 

genomsnittliga åldern var 49 år både för cyklister och för fotgängare, 75 % var kvinnor. Kvinnorna 

cyklade i genomsnitt 4,7 km en väg, det tog dem 20 minuter, vilket gav en hastighet på 13,7 km/h. 

Den upplevda ansträngningen var 13 på Borgs RPE-skala. De kvinnor som promenerade gick i 

genomsnitt 2,5 km på 30 minuter, vilket gav en genomsnittlig hastighet på 5,2 km/h och en upplevd 

ansträngning på 11. De cyklande männen tillryggalade i genomsnitt 7,7 km på 29 minuter vilket gav 

en hastighet på 17,2 km/h. Den upplevda ansträngningen var 13. De män som promenerade gick i 

genomsnitt 2,9 km på 30 minuter vilket gav en hastighet på 5,3 km/h med en genomsnittlig upplevd 

ansträngning på 11. Denna studie är intressant som jämförelse med både Hendriksen et al.,51 Oja et 

al.52 och GIH-studenterna eftersom Schantz och Stigell studerade befintliga arbetspendlare som 

redogjorde för ett inarbetat beteende. Det finns vissa överensstämmelser mellan arbetspendlingen i 

Schantz och Stigells studie och GIH-studenternas arbetspendling avseende sträckor, hastigheter och 

upplevd ansträngning både hos cyklister och hos fotgängare. Den största skillnaden mellan 

studierna framträder hos de cyklande kvinnorna där sträcka och hastighet är kortare och 

                                                 
50 Peter Schantz, Erik Stigell, Physically active commuting between home and work/study place in Greater Stockholm 
In: Proceedings from the 10th Annual Congress of the European College of Sport Sciences, Belgrade, July 13-16, 2005, 
p. 371 (Abstract). 
51 Hendriksen. 
52 Oja. 
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långsammare i Schantz och Stigells studie än hos de kvinnliga GIH-studenterna. Skillnaden i 

sträcka skulle kunna bero på att GIH-studenterna utförde ett tillfälle av arbetspendling under en kurs 

medan Schantz och Stigells försökspersoner redogjorde för ett spontant beteende. Skillnaden i 

hastighet skulle kunna bero på att GIH-studenterna är mer vältränade än försökspersonerna hos 

Schantz och Stigell.  

Tabell 26. Sammanfattning av resultaten i medianvärden hos Schantz och Stigell och GIH-studenterna. 

Cyklade Promenerade 
Kvinnor Män Kvinnor Män 

 

Km Km/h RPE Km Km/h RPE Km Km/h RPE Km Km/h RPE
Schantz & Stigell 4,7 13,7 13 7,7 17,2 13 2,5 5,2 11 2,9 5,3 11 

Moser 7 15,2 14 6,3 15,3 13 1,8 5,7 9 2,5 5,7 10 
 

4.2 Arbetspendling som hälsofrämjande fysisk aktivitet 
Vilka effekter i relation till livstidsförlängning och att förhindra uppkomst av diabetes typ 2 kan 

man bedöma gäller utifrån ett urval av forskningslitteratur?  

 

4.2.1 Studier på män 

Paffenbarger et al.53 visade ett omvänt dos-responsförhållande mellan energiförbrukning i fysisk 

aktivitet och dödsfall av alla orsaker hos män. Den maximala livstidsförlängningen fanns vid 3000-

3500 kcal per vecka i bruttoutgift. De manliga studenterna i studien uppnådde i de flesta fall inte 

denna energiförbrukning vid arbetspendlingen. När energiåtgången för arbetspendlingen 

multiplicerades med 10 för att simulera en arbetspendling tur och retur varje vardag i en vecka 

översteg energiåtgången 3000 kcal för ca 40 % av de manliga cyklisterna och 10 % av de manliga 

fotgängarna. De 60 % av cyklisterna som inte uppnådde 3000 kcal hade en genomsnittlig 

förbrukning per vecka motsvarande 2100 kcal vid arbetspendlingen. De 90 % av fotgängarna som 

inte uppnådde 3000 kcal hade en genomsnittlig förbrukning per vecka motsvarande 1400 cal.  

 

Helmrich et al.54 visade att fysisk aktivitet skyddar mot diabetes typ 2 i ett dos-responsförhållande. 

Hälften av alla diabetesfall kunde undvikas med ett aktivitetsindex på mer än 3500 kcal per vecka. 

De manliga GIH-studenter som cyklade vid arbetspendlingen förbrukade i genomsnitt 3350 kcal per 

vecka vid arbetspendling fram och tillbaka varje vardag. Jämfört med de män i Helmrichs et al. 

studie som totalt motionerade för mer än 3500 kcal per vecka hade de manliga studenterna mer än 

                                                 
53 Paffenbarger. 
54 Helmrich. 
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50 % högre risk för att utveckla diabetes om arbetspendlingen var den enda fysiska aktivitet de 

utövade.  

 

4.2.2 Studier på kvinnor 

Hu et al. (2003)55 studerade vilken effekt promenerande hade på diabetesincidensen hos kvinnor. 

Forskarna fann i den studien ett skydd för diabetes typ 2 till 43 % vid minst 30 minuters rask 

promenad per dag och maximalt 10 timmars TVtittande per vecka. Enligt den studien definierades 

rask promenad till en hastighet mellan 4,8 och 6,4 km/h. De promenerande GIH-studenterna kan 

sägas promenera raskt med sina 5,3 km/h i genomsnitt, men tidsmässigt måste de promenerande 

GIH-kvinnorna komplettera sin nedlagda tid med ca 10 minuter per dag i genomsnitt för att uppnå 

det skydd mot diabetes som anges hos Hu et al. 

 

I den tidigare studien av Hu et al. (1999)56där METh användes som mått på den fysiska aktiviteten 

sjönk risken för att utveckla diabetes i ett dos-responsförhållande. Den kvintil kvinnor som 

promenerade i måttlig takt mer än 10 METh per vecka hade en minskad risk för att utveckla 

diabetes typ 2 på 42 % mot dem som endast promenerade 0-2 METh per vecka. De som 

motionerade på alla intensiteter sammanlagt mer än 21,8 METh per vecka hade en minskad risk för 

att få diabetes på 46 % jämfört med dem som motionerade 0-2 METh. De kvinnliga GIH-studenter 

som promenerade hade i genomsnitt ett METh-värde på 1,2 vid arbetspendling en väg vilket skulle 

ge ca 12 METh per vecka vid arbetspendling fram och tillbaka alla veckans vardagar. De kvinnliga 

GIH-studenter som cyklade hade ett METh-värde på i genomsnitt 4,3 vilket skulle ge ca 43 METh 

per vecka. Jämfört med kvinnorna i Hus et al. studie skulle alltså de kvinnliga studenterna få 

maximalt minskad risk mot att utveckla diabetes typ 2 genom sin arbetspendling. 

 

4.2.3 Rekommendationer 

Statens Folkhälsoinstitut57 definierar vardagsmotion som lågintensiv fysisk aktivitet som helst bör 

utföras varje dag i sammanlagt minst 30 minuter. Intensiteten bör vara 55-70 % av maximal 

hjärtfrekvens, vilket motsvarar ca 40-60 % av maximal syreupptagningsnivå. Ansträngningsnivå 

ska uppfattas som minst ”något ansträngande” det vill säga 12-13 på Borgs RPE-skala. Det ska vara 

möjligt att prata under tiden. Vardagsmotionens syfte kan sägas vara energiförbrukning och under 

ovanstående förutsättningar bör ca 150 kcal förbrukas.  

 

                                                 
55 Hu, 2003. 
56 Hu, 1999. 
57 Statens folkhälsoinstitut, s 66. 
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Figur 16 Aktivitetspyramiden58 

 

Med aktivitetspyramidens rekommendation som bas för en jämförelse uppfyllde arbetspendling 

med cykel när den utövades enligt fälttestet i studien kraven för hälsofrämjande vardagsmotion väl. 

Cykelturen pågick i genomsnitt under mer än 30 minuter för båda könen och en stor majoritet (95,6 

%) av cyklisterna förbrukade mer än 150 kcal vid en tur och returpendling. Rekommendationen för 

relativ hjärtfrekvens och relativ syreupptagning uppnåddes också av cyklisterna. Siffrorna speglas 

väl av den ansträngning som utövarna upplevde under cyklingen. Endast 7 av 45 av cyklisterna 

upplevde en lägre ansträngning än den rekommenderade 12-15. 

 

Avseende tidsåtgång och energiförbrukning uppnådde också fotgängarnas genomsnittliga arbets-

pendling tur och retur rekommendationen för den fysiska aktivitet som bör genomföras varje dag. 

Den genomsnittliga tiden var 46 minuter tur och retur och den genomsnittliga energiförbrukningen 

var 260 kcal tur och retur. Här var det dock en stor andel (33 %) av studenterna som inte förbrukade 

150 kcal tur och retur i samband med arbetspendlingen. I synnerhet intensitetsmåtten låg under 

rekommendationen. Den relativa hjärtfrekvensen uppgick till i genomsnitt 58 % för fotgängarna 

vilket var i underkant av rekommendationens 55-70 %. Den relativa syreupptagningen hamnade på 

35 % vilket var under rekommendationens 40-60 %. Endast en fotgängare av 18 uppnådde den 

rekommenderade upplevda ansträngningsnivån 12-15 på Borgs RPE-skala. 

 

                                                 
58 Ibid. 
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Studenterna i studien hade en betydligt högre beräknad maximal syreupptagning än genomsnittet i 

studien av Oja et al.59  
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Figur 17. Maximal syreupptagning i liter•min-1 

 

Vad betyder detta för möjligheterna att uppnå aktivitetspyramidens energiförbruknings-

rekommendation på 150 kcal? Detta kan belysas med ett räkneexempel: när en person med en 

maximal syreupptagningsförmåga på 2,6 liter/minut som kvinnorna i studien använder 50 % av sin 

syreupptagning vid utövandet av fysisk aktivitet tar det 23 minuter att förbränna 150 kcal. När en 

person med 2,0 liter per minut i maximal syreupptagning som kvinnorna i studien av Oja et al. 

arbetar på 50 % av sin maximala syreupptagning tar det 30 minuter att förbränna 150 kcal. Det är 

således lättare för den som redan är vältränad att uppnå energiförbrukningsrekommendationen. 

Detta gäller alltså även vid arbete på samma subjektiva ansträngningsnivå.  

 

4.3 Slutsatser 
Den arbetspendling mellan hela eller delar av vägen mellan hem och skola som genomfördes av en 

grupp studenter vid GIH under ett tillfälle visade att det är mycket stora skillnader i kvantitet och 

kvalitet mellan de olika individerna. Den tillryggalagda sträckan varierade mellan 600 meter och 

29, 4 km. Den stora skillnaden i sträcka låg som grund för de skillnader i tid och total energiåtgång 

som uppstod. Skillnaden i intensitet var också stor. Den subjektiva ansträngningsnivån varierade 

mellan 7 och 16 enligt Borgs RPE-skala. På gruppnivå fanns en skillnad i kvalitet mellan 

cyklisterna och fotgängarna där cyklisterna i genomsnitt använde en större andel av sin fysiologiska 

kapacitet för att utföra arbetspendlingen än fotgängarna. 

 

                                                 
59 Oja. 
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GIH-studenternas arbetspendlingstillfälle liknade andra bilder av fysisk aktivitet vid arbetspendling 

med cykel eller promenad både avseende kvantiteten på utfört arbete och kvalitetsskillnaden mellan 

cyklister och fotgängare. 

 

En genomsnittlig arbetspendling utförd av GIH-studenter enligt ovan beskrivna förutsättningar med 

cykel uppfyllde folkhälsoinstitutets rekommendation avseende hälsofrämjande daglig fysisk 

aktivitet väl. 

 

En genomsnittlig arbetspendling utförd av GIH-studenter enligt ovan beskrivna förutsättningar som 

fotgängare uppfyllde inte folkhälsoinstitutets rekommendation avseende hälsofrämjande daglig 

fysisk aktivitet. Eftersom intensiteten var för låg behövdes en komplettering motsvarande 30 

minuter per dag med en intensitet motsvarande minst 12-13 på Borgs skala.  

 

För maximal livstidsförlängning hos män behövdes kompletterande fysisk aktivitet för 60 % av 

cyklisterna med en ytterligare energiförbrukning motsvarande i genomsnitt 900 kcal per vecka. 

För maximal livstidsförlängning behövdes kompletterande fysisk aktivitet för 90 % av fotgängarna 

med en ytterligare energiförbrukning motsvarande i genomsnitt 1600 kcal per vecka. 

 

De kvinnliga studenterna uppnådde maximalt skydd mot att utveckla diabetes genom sin 

arbetspendling enligt Hu et al. (1999) där hänsyn togs till sammanlagt tid och intensitet i form av en 

veckas METh. Enligt Hu et al.(2000) där både tidskravet 30 minuter och intensiteten ”rask 

promenad” skulle vara uppfyllda varje dag krävdes en komplettering för de promenerande GIH-

kvinnorna med motsvarande i genomsnitt 10 minuters promenad per dag.  

 

För maximalt skydd mot diabetes krävdes kompletterande fysisk aktivitet för de manliga 

studenterna motsvarande i genomsnitt 150 kcal per vecka för cyklisterna och 1833 kcal för 

fotgängarna. 
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4.4 Fortsatt forskning 
De beskrivna studierna av aktiv arbetspendling60,61använde hjärtfrekvensen under arbetspendlingen 

och jämförde med värden på maximal hjärtfrekvens och maximalt syreupptag som hade tagits fram 

i laboratorier. De Gues et al.62 redovisade 2005 en studie där den verkliga syreupptagningen mättes 

under en autentisk arbetspendling. Ett initialt test genomfördes i ett laboratorium där maximal 

hjärtfrekvens och syreupptagning mättes. Resultatet från studien visade att försökspersonerna under 

arbetspendlingen använde 77,5 % av sin maximala hjärtfrekvens och 74,1 % av sin maximala 

syreupptagning. Detta tyder på att tidigare redovisade samband mellan relativ hjärtfrekvens och 

relativ syreupptagning inte stämmer vid en verklig arbetspendlingssituation. Enligt tabell 24 skulle 

77 % av maximal hjärtfrekvens motsvara ca 67 % av maximal syreupptagning. Detta talar för att 

fler studier där syreupptagningen mäts under arbetspendlingen behövs. 

 

En jämförelse mellan studenterna i studien och de spontana arbetspendlare som Schantz och 

Stigell63 studerade visade en stor skillnad mellan de 8,7 km som de kvinnliga studenterna cyklade i 

genomsnitt och de 4,7 km som de cyklande kvinnorna i Schantz och Stigells studie avverkade. 

Detta tyder på att det är viktigt att studera redan aktiva arbetspendlare för att få en verklig bild av 

hur den aktiva arbetspendlingen ser ut och dess effekter på människor.  

 

Att fysisk aktivitet har en hälsofrämjande effekt kan anses vara fastställt. De rekommendationer 

som finns är dock ofta övergripande och dåligt individuellt anpassade. Det är därför viktigt att 

forskningen kring den fysiska aktivitetens effekter på människor fortsätter. 

 

Inför den fortsatta forskningen om aktiv arbetspendling finns också ett behov av fler 

tvärvetenskapliga studier som kombinerar beteendevetenskapen, transportvetenskapen och 

fysiologin. För att aktiv arbetspendling ska bli ett verktyg mot ökad övervikt och livsstils-

sjukdomar behövs studier som svarar på frågan hur arbetsmarknaden, infrastrukturen och det 

offentliga rummet bör vara organiserat så att fler människor finner det möjligt och attraktivt att 

använda tiden till och från jobbet på ett mer fysiskt aktivt sätt. 

                                                 
60 Hendriksen. 
61 Oja. 
62 Bas de Gues, Sander de Smet, Romain Meeusen, Cycling to work: does the cycling intensity correspond to ACSM 
Health guidelines? Proceedings from the 10th Annual Congress of the European College of Sport Science, Belgrade, 13-
16 July, 2005, p. 120 (abstract). 
63 Schantz, 2005 b. 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
Ämnesord Synonymer 
Active commuting 
Commuter cycling 
Diabetes 
% oxygen uptake 
% heart rate 
 

 

 
 
VARFÖR? 
Active commuting valdes eftersom det är det engelska begreppet för arbetspendling som fysisk 
aktivitet, commuter cycling valdes som komplement till det. 

 
 
HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar 
PubMed. ”Active commuting” 21 
PubMed ”Active commuting” AND diabetes 2 
PubMeds ”Commuter cycling” 6 
   
   
   
 
 
KOMMENTARER:  
Det har varit lätt att hitta material till ämnet. Det svåra har varit att välja de mest 
framträdande och pålitliga studierna.  
 

 
 


