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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien har varit att undersöka och jämföra kvinnor och män i 

åldersgrupperna 30-39 år respektive 40-49 år avseende antropometriska mått samt prestation 

på GIH:s hälsotester. En vidare målsättning var att undersöka om det förekom några 

skillnader mellan två separata testtillfällen. Frågeställningarna har varit om resultaten på 

hälsotesterna skiljer sig mellan könen, åldersgrupperna samt mellan två separata testtillfällen. 

Metod 

Totalt fullföljde 41 deltagare GIH:s hälsotester, av dem var 20 kvinnor och 21 män mellan 30-

49 år. Det enda som krävdes för att delta var att man uppfattade sig själv som frisk. Personer 

som tidigare haft stroke, hjärtinfarkt eller opererats på grund av hjärtproblem har inte 

inkluderats, ej heller gravida och personer med ledbesvär. Testerna utfördes på LTIV 

(Laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap) mellan februari och mars 2016.  

Resultat 

Signifikanta skillnader mellan de två separata testtillfällena noterades för några av 

styrketesterna framför allt hos männen: axelpressar, handgrip och stolresningar. Mellan könen 

sågs signifikanta skillnader i de antropometriska måtten, samt i flera konditions- och 

styrketester. Bland dessa kunde signifikant högre värden ses för kvinnorna än för männen i 

ryggstyrketestet.  Signifikanta skillnader mellan åldersgrupperna 30-39 år och 40-49 år sågs 

näst intill endast för kvinnor. De yngre jämfört med de äldre kvinnorna presterade bättre i 

flera av testerna, de vägde mindre och hade mindre kroppsmått.  

Slutsats 

Det framkom vanligtvis inte några signifikanta skillnader mellan det första och andra 

testtillfället, med enstaka undantag. När så är fallet behövs bara ett test utföras initialt inför en 

period med exempelvis fysisk aktivitet som senare kanske ska följas upp med ett återtest. 

Skillnader mellan könen och olika åldersgrupper framkom i vissa tester men inte i alla. 

Resultaten i denna studie beror bland annat på urvalet av individer. Eftersom att syftet med 

den här studien har varit att endast utföra de tester som ingår i GIH:s hälsotester har inga 

tester lagts till eller exkluderats. I arbetet diskuteras bland annat hur optimala testerna är som 

ett mått på hälsa. För att effektivisera hälsotestundersökningar framöver behöver 

nödvändigtvis inte alla tester utföras. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Hälsa har många olika definitioner och idag finns ett starkt intresse kring att mäta sin hälsa. Vikten 

av att ha en frånvaro av ohälsa diskuteras på många olika forum, i dagstidningar och sociala 

medier. Vad hälsa betyder för personer idag kopplas många gånger ihop med arbete, fysisk 

aktivitet och matvanor men frågan är vad ordet hälsa egentligen betyder? En definition av ordet är 

att man har ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte endast frånvaro av 

sjukdom eller skada. Denna förklaring är från början baserad på WHO:s definition av begreppet 

hälsa. (Socialstyrelsen 2016) 

Vi är byggda för att röra på oss och behöver det för kroppens organsystem. Fysisk aktivitet 

rekommenderas för alla vuxna, med såväl aerob och muskelstärkande aktivitet (Jansson, 

Hagströmer & Anderssen 2015-03-04). Fysisk aktivitet är all sorts kroppsrörelse som ökar 

energiförbrukningen utöver den energiförbrukning vi har i vila (Mattsson, Jansson & Hagströmer 

2014-12-17). Med dagens alla transportmedel och stillasittande arbeten har en inaktiv vardag blivit 

allt mer vanligt och detta skulle behöva minska för många. 

Fysisk inaktivitet är idag ett stort folkhälsoproblem i många länder. Världshälsoorganisationen har 

rapporterat att fysisk inaktivitet är en av de tio största ledande orsakerna till förtidig död. I deras 

rapport redovisas även de ledande globala riskfaktorerna vilka är högt blodtryck, högt blodglukos 

samt övervikt och fetma. Dessa risker kan i sin tur leda till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt 

cancer. Världen över har idag ett folkhälsoproblem och övervikt orsakar högre andel dödlighet än 

undervikt idag. Med hjälp av fysisk aktivitet minskar riskerna för kardiovaskulära sjukdomar, 

diabetes, vissa cancertyper, minskade depressionssymptom, en icke önskvärd ökad kroppsvikt samt 

muskuloskelettal ohälsa. (Världshälsoorganisationen 2009, s. 2 ff.) 

Idag finns det ett flertal studier där man har studerat fysisk prestation bland unga eller äldre 

individer dock finns det inte lika många liknande studier på individer i åldrarna 30-49 år 

(Andersson et al. 2011, s.1; Andersson et al. 2013, s. 25). Därför skulle det vara intressant att mer 

noggrant studera individer även i den här åldersgruppen som fortfarande är ute i arbetslivet. 

Intresset för dessa mätmetoder har sin grund i att med dessa resultat i framtiden kunna utföra 

liknande hälsoundersökningar på exempelvis arbetsplatser och med en förhoppning bl.a. att kunna 

bidra till minskade sjukskrivningar, öka den fysiska hälsan samt minska den fysiska ohälsan hos 
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befolkningen. För en hälsopedagog är det av stor vikt att kunna bedöma en individs hälsotillstånd 

och inneha kunskaper inom mätmetoder som kan ge indikationer på risker för ohälsa. En 

målsättning är att det i framtiden ska kunna utföras hälsotester även för denna målgrupp och inte 

enbart utföra hälsoprojektet för seniorer på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). En tanke och 

önskning är även att det i sin tur kan leda till en ökad medvetenhet och motivation till deltagare 

som väljer att utföra ett hälsotest för att ta reda på sin fysiska förmåga och arbeta mot att minska 

risken för sjukdom (Andersson et al. 2013, s. 27). 

1.2 Bakgrund 
Varje år genomförs ett särskilt hälsoprojekt för seniorer på GIH, projektet består av hälsotester och 

en träningsintervention. Under träningsinterventionen får alla deltagare delta i olika 

träningsaktiviteter som inkluderar styrketräning, motions- och vattengymnastik. Deltagarna får 

även genomföra hälsotester, två testtillfällen innan träningsperioden och ett testtillfälle efter 

träningsperiodens slut (Andersson 2016-04-12). Hälsotesterna hjälper att utvärdera själva 

träningsinterventionen, men bidrar även med ökad kunskap bland deltagarna om sitt hälsotillstånd 

och fungerar som en motivationshöjande feedback (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009, s. 

24). 

Användningsområden för hälsotester är många. Sådana tester brukar användas inom idrott och för 

hälsofrämjande insatser, för kliniskt bruk och i forskning. På GIH används diverse hälsorelaterade 

mätmetoder inom forskning, utbildning och annan idrotts- och hälsorelaterad verksamhet. I 

framtiden kan hälsotester också bli en viktig del i uppföljningsprocessen av personer som har fått 

utskrivet Fysisk aktivitet på recept (FaR) (FYSS 2016-05-25). 

Fördelarna med hälsotesterna som genomförs under hälsoprojektet är att de är relativt billiga, inte 

kräver någon komplicerad utrustning och ger tillräckligt pålitliga resultat. Men det skulle även vara 

intressant att undersöka hur människor i andra ålderskategorier presterar vid genomförandet av 

samma hälsotester som seniorerna på GIH genomför. I framtiden kan det bli aktuellt att använda 

liknande hälsotester för bedömning av anställdas hälsotillstånd på olika företag och inom andra 

organisationer. Arbetsmiljöverket har tagit beslut kring om en ny föreskrift (AFS 2015:4) som 

handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö. Deras mål med den nya föreskriften är att minska 

den arbetsrelaterade ohälsan. De nya föreskrifterna riktar sig framförallt till arbetsgivare och 

dennes ansvar för sin medarbetares hälsa. Föreskrifterna ställer därför hårdare krav på att chefer 

och arbetsledare ska ha bättre koll på sina medarbetares hälsa. (AFS 2015:4) 



3 
 

Som tidigare nämnt kan hälsotester användas som hjälpmedel i arbete med patienter som fått 

utskrivet FaR. Därför är det intressant att undersöka personer i medelåldern avseende prestation på 

hälsotester som är enkla att utföra och som ger så noggranna resultat som möjligt utan att använda 

sig av en dyr utrustning. 

1.3 Forskningsläge 
Att ha ett förhöjt blodtryck, hypertoni är en stor orsak till kardiovaskulär sjuklighet och dödlighet 

vilket globalt innebär cirka 9 miljoner dödsfall årligen. Ju högre blodtryck man har desto större risk 

för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och andra kardiovaskulära sjukdomar. Levnadsfaktorer spelar en 

stor och avgörande roll för hypertoni. Med hjälp av regelbunden fysisk aktivitet kan man sänka 

blodtrycket och bör därför rekommenderas till personer med hypertoni. I den svenska vuxna 

befolkningen beräknar man att 25 procent har hypertoni eller blodtryckssänkande behandling. 

(Börjesson et al. 2015-03-04) 

Nedan följer en tabell med olika blodtrycksnivåer framtagna av European Society of Hypertension 

(ESH) och European Society of Cardiology (ESC) (Mancia et al. 2013, s. 2165). 

Tabell 1 - Blodtrycksnivåer enligt European Society of Hypertension (ESH) och European 
Society of Cardiology (ESC) 
 Systoliskt 

(mm Hg) 
 Diastoliskt 

(mm Hg) 
Optimalt blodtryck < 120 och < 80 
Normalt blodtryck 120–129 och/eller 80–84 
Högt normalt blodtryck 130–139 och/eller 85–89 
Grad 1-hypertoni 140–159 och/eller 90–99 
Grad 2-hypertoni 160–179 och/eller 100–109 
Grad 3-hypertoni ≥ 180 och/eller ≥ 110 
Isolerad systolisk hypertoni ≥ 140 och < 90 

 

Amerikanska hjärtföreningen har gjort en kategorisering för olika gränsvärden inom blodtryck som 

skiljer sig något från de europeiska gränsvärdena. Det som i Europa räknas som ett normalt 

blodtryck är enligt amerikanska gränsvärden redan ett förstadie till hypertoni (American Heart 

Association 2016-03-23). 
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Tabell 2 - Blodtrycksnivåer enligt American Heart Association 
 Systoliskt 

(mm Hg) 
 Diastoliskt 

(mm Hg) 
Normalt blodtryck < 120 och < 80 
Förstadie till hypertoni 120–139    eller 80–89 
Grad 1-hypertoni 140–159    eller 90–99 
Grad 2-hypertoni 160–179    eller 100–109 
Akut hjälp krävs ≥ 180    eller ≥ 110 

 

Vilopuls kan spegla en persons hälsotillstånd. Barn har generellt en högre vilopuls, i genomsnitt 

ligger det på 130 slag per minut det första levnadsåret. Pulsen sjunker sedan med åldern. Det har 

utförts en omfattande studie där man har studerat bland annat vilopuls i cirka tio år på över 35000 

personer i olika åldrar. I åldrarna 20-39 år hade kvinnor och män i genomsnitt en vilopuls på 76 

respektive 71 slag per minut. I den äldre åldersgruppen 40-59 år hade kvinnor och män i 

genomsnitt en vilopuls på 73 respektive 71 slag per minut. (Ostchega et al. 2011, s. 13 f.) 

Antalet personer med fetma i Sverige fortsätter att öka och har gjort sedan 20 år tillbaka. 

Förekomsten av fetma är lika vanligt förekommande bland kvinnor och män i alla åldersgrupper. 

Omkring en halv miljon människor är feta i Sverige. 8 procent av den vuxna befolkningen och 

cirka 4 procent bland barn och ungdomar lider av fetma. Däremot är förekomsten av fetma 

fortfarande relativt låg i Sverige om man jämför med andra länder. (Johansson et al. 2012, s. 5 ff.) 

BMI är ett enkelt verktyg att använda sig av för att se korrelationer mellan hälsorisker och vikt i 

populationen. WHO har gjort en klassificering kring BMI (Body Mass Index). 

(Världshälsoorganisation 2016-05-04) 

Tabell 3 - Gränsvärden för BMI definierade av Världshälsoorganisationen 
Viktklasser BMI 
Undervikt Mindre än 18,5 
Normalvikt 18,5–24,9 
Övervikt 25,00–29,9 
Fetma grad 1 30,0-34,9 
Fetma grad 2 35,0-39,9 
Fetma grad 3 mer än 40 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) utför regelbundet undersökningar kring levnadsförhållanden där 

förändringar i kroppsmått bland den svenska befolkningen studeras. Informationen samlas in med 

hjälp av intervjuer där de intervjuade bland annat får uppge sin längd och vikt. Enligt dessa 

insamlade data har medellängd, vikt och BMI ökat bland både män och kvinnor. (Statistiska 

centralbyrån 2013-09-20) 
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Tabell 4 - Självrapporterad längd, vikt och BMI i Sverige från Statistiska centralbyrån 
 Medellängd i cm Medelvikt i kg Medel-BMI 
 1988-89 2010-11 1988-89 2010-11 1988-89 2010-11 

30-39 ÅR             
Män 179,8 180,5 78,2 85,2 24,2 26,1 
Kvinnor 165,7 166,7 61,6 67,0 22,4 24,1 
40-49 ÅR       
Män 178,6 180,6 79,9 86,2 25,0 26,4 
Kvinnor 165,5 166,0 64,0 68,8 23,4 25,0 

 

Enligt Världshälsoorganisationens rapport ökar risken väsentligt för det metabola syndromet om 

man har en midja-/höftkvot som är lika med eller högre än 0,9 centimeter för män och 0,85 

centimeter för kvinnor. En specificering för gränsvärden av midjemått och höftmått har tagits fram 

i rapporten. Risk för det metabola syndromet ökar för kvinnor och män om man har ett midjemått 

över 80 centimeter respektive 94 centimeter. Att ha ett midjemått över 88 centimeter för kvinnor 

och 102 centimeter för män ökar risken markant för det metabola syndromet. 

(Världshälsoorganisation 2008, s. 27) 

Halsmått kan användas för att bedöma om man ligger i riskzonen för kardiovaskulära sjukdomar. I 

en uppföljningsstudie som pågick under 8 år undersöktes 6696 kvinnor och 5819 män som alla 

hade två eller flera kardiovaskulära riskfaktorer. I studien studerades bland annat halsmått som 

delats in i tre olika kategorier på följande sätt: lågt halsmått - lägre än 33 centimeter för kvinnor 

och 36 centimeter för män; medel halsmått var lika med eller högre än 33 centimeter upp till 37 

centimeter för kvinnor och lika med eller högre än 36 centimeter upp till 40 centimeter för män; 

stort halsmått för kvinnor var lika med eller högre än 37 centimeter och lika med eller högre än 40 

centimeter för män. Medelvärden för halsmåtten i studien har varit 36 ±7,84 centimeter för kvinnor 

och 38 ±5,94 centimeter för män. I studien har man upptäckt att större halsmått kan medföra en 

ökad risk för dödlighet på grund av utlösande av kardiovaskulära sjukdomar. I gruppen med lågt 

halsmått hade 4 procent dött på grund av kardiovaskulära sjukdomar. I gruppen med medel 

halsmått hade 6,29 procent dött och i gruppen med högst halsmått hade 8,01 procent av deltagarna 

dött av kardiovaskulära sjukdomar (Dai et al. 2016, s. 2 ff.). 

Korrelationer mellan antropometriska mått och risk för hjärt- och kärlsjukdomar har setts i en 

studie som har undersökt midjemått, höft, BMI, bukhöjden och midja-/höftkvoten. I en studie 

erbjöds 885 män och kvinnor, som var mellan 19-66 år (medelåldern 41 år) att delta i en 

hälsoundersökning där dessa mått har studerats. (Öhrvall et al. 2000, s. 498 ff.) 
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Tabell 5 - Antropometriska mått. Medelvärde, spridning och standardavvikelse (Öhrvall et al. 
2000) 
 Män Kvinnor 
Bukhöjd (cm) 23.5 (17.0-34.5) ±2.58 21.7 (15.5-32.0) ±2.46 
Midja/höftkvot 0.90 (0.76-1.13) ±0.05     0.81 (0.64-1.06) ±0.06 
Midja (cm) 88.2 (71.0-128.0) ±8.89      78.9 (62.0-115.0) ±9.20 
BMI (kg/m2) 24.9 (17.4-39.7) ±3.29        23.8 (16.2-40.8) ±3.81 

 

Det finns olika kategoriseringar för värden av andel kroppsfett i kroppen. American Council on 

Exercise har gjort en kategorisering: essentiellt kroppsfett ligger på 10-13 procent för kvinnor och 

2-5 procent för män; normalt kroppsfett ligger på 25-31 procent för kvinnor och 18-24 procent för 

män. Har man kroppsfett över 32 procent hos kvinnor och över 25 procent hos män klassas det som 

fetma. (Bryant & Green (red.) 2003, s. 188) 

Ur ett folkhälsoperspektiv ger en ökad fysisk aktivitet en positiv effekt på hälsan och är ett medel 

man kan använda sig av som behandlingsform för sjukdomar, fetma och övervikt. Fysisk aktivitet 

kan användas som behandling för det metabola syndromet där insulin resistens/ökat blodsocker, 

ökade blodfetter. diabetes typ 2, hypertoni och övervikt är inräknat. Hjärt- och kärlsjukdomar, 

osteoporos, fibromyalgi, reumatisk artrit har även fysisk aktivitet gett positiva effekter som 

behandlingsmetod. (Pedersen & Saltin 2006, s. 3) 

Att utföra fysisk aktivitet visar sig vara av stor vikt för att minska risken för förtida död. En större 

grupp på 10224 män och 3120 kvinnor deltog i en studie där de fick en läkarundersökning och 

sedan mättes deras fysiska kapacitet på löpband. Sedan gjordes en uppföljning och årlig 

observation under åtta år och resultaten av undersökningen visade på att högre nivåer av fysisk 

kapacitet (kondition) ökar livslängden genom att man minskar riskerna för insjuknande av hjärt- 

och kärlsjukdomar samt cancer. (Blair et al. 1989, s. 2395) 

I instruktioner till Åstrands ergometriska konditionstest finns tabeller med värden på 

syreupptagningsförmågan. Där framgår att medelgod kondition för kvinnor och män i åldrarna 30-

39 år är 34-41 respektive 40-47 ml/kg x minut samt 1,90-2,39 och 2,80-3,39 l/minut. Medelgod 

kondition för kvinnor och män i åldrarna 40-49 år är 32-40 respektive 36-43 mk/kg x minut samt 

1,80-2,29 och 2,50-3,09 l/minut. (Åstrand 1964, s. 18) 

En omfattande litteraturgenomgång gjordes 1990 på studier där VO2max har uppmätts på friska 

och otränade personer i USA, Kanada och 7 andra europeiska länder. Studiens syfte var att 

fastställa den absoluta och den relativa syreupptagningsförmågan hos män och kvinnor i åldrarna 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Cedric+X.+Bryant&search-alias=books&field-author=Cedric+X.+Bryant&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Daniel+J.+Green&search-alias=books&field-author=Daniel+J.+Green&sort=relevancerank
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6-75 år. I den studien var medelvärdena för syreupptagningen för kvinnor och män i 30 års ålder 43 

respektive 48 ml/kg x minut samt 2,1 och 3,2 l/minut. I 40 års ålder var medelvärdena för kvinnor 

och män 44 respektive 50 ml/kg x minut samt 2,0 och 3,0 l/minut. Skillnaden för den absoluta 

syreupptagningen mellan män och kvinnor var cirka 34 procent. Dock var skillnaderna för den 

relativa syreupptagningen mellan män och kvinnor något lägre, endast cirka 11 procent skiljde dem 

åt. (Shvartz & Reibold 1990, s.3 ff.) 

I tabeller för värden av syreupptagningsförmågan som finns i litteraturen (Andersson, Forsberg & 

Malmgren 1997) har en utökad uppdelning gjorts. De genomsnittliga värdena för kvinnor och män 

i åldrarna 30-39 år var 39 respektive 40 ml/kg x minut samt 2,4 och 3,2 l/minut. En grupp med 

elittränade har även tagits med och de värdena börjar för kvinnor 30- 39 år på 60 ml/kg x minut 

eller 3,5 l/minut. För män 30-39 år börjar värdena för en elittränad på 70 ml/kg x minut eller 5,4 

l/minut. De genomsnittliga värdena för kvinnor och män i åldrarna 40-49 år var 34 respektive 36 

ml/kg x minut samt 2,1 och 2,8 l/minut. För elittränade kvinnor i 40-49 år börjar värdena på 55 

ml/kg x minut eller 3,2 l/minut. För män börjar värdena för en elittränad på 65 ml/kg x minut eller 

4,9 l/minut.  

Att ha en god syreupptagning och styrka korrelerar med förbättrad hälsa, det i sin tur kan leda till 

en minskad förekomst av flera folksjukdomar samt ökad livslängd vilket också tidigare har 

rapporterats (Andersson et al. 2011, s. 2 ff.). I den studien avsåg man studera korrelationer av 

resultaten mellan 6-minuters gångtest respektive ett pyramidtest som beskrivs nedan gentemot 

VO2max test på ergometercykel hos unga i åldern 20-32 år samt äldre i åldern 64-79 år. 44 män 

och kvinnor deltog i studien. Studien fann att det fanns en stark korrelation mellan 

syreupptagningen och power från pyramidtestet för samtliga deltagargrupper. Det var endast hos 

äldre män som en positiv korrelation kunde ses mellan sambandet av syreupptagningen och 

resultaten av gångtestet. Medelvärdena i power uttryckt i watt från pyramidtestet för unga kvinnor 

och män har varit 124 ±13 (min=101, max=143) respektive 185 ±18 (min=164, max=213). 

Medelvärdena i antal vändor i samma test hos unga kvinnor och män har varit 96 ±8 (min=82, 

max=110) respektive 112 ±4 (min=106, max=119).  

Det har gjorts en sammanställning av studier där Sörensens test har använts som är ett test för 

isometrisk styrkeuthållighet av muskler som sträcker i bålen. I studien har man tagit fram 

testvärden för friska män och kvinnor från flera olika studier där medelvärdet från respektive studie 

har varierat mellan 141,7-197 sekunder för kvinnor respektive 116-198 sekunder för män. I 

dataanalysen ingick resultat från 1000-tals testade individer. (Demoulin 2006, s. 45) 
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Det finns få studier där man försökt undersöka handgripstyrkan, särskild bland en ung och frisk 

population. I en studie var syftet att ta fram referensvärden för handgripstyrkan hos en hälsosam 

och ung population. 335 universitetsstudenter i åldrarna 19-25 år deltog i studien. Medelvärdet i 

handgripstyrkan för kvinnor var 27,7 ±4,3 kilogram och 44,77 ±6,6  kilogram för män. (Montalcini 

et al. 2012, s. 342 ff.) 

Bålstyrkan har studerats i en studie med hjälp av ett test för statisk rak båluppresning till 60O 

vinkel mellan bål och golv med höftleden som rörelsecentrum. Testet avser att mäta isometrisk 

styrkeuthållighet i muskler som böjer i bålen. I studien deltog 31 män och 44 kvinnor. 

Medelvärden för män var 144 (±76) sekunder och för kvinnor 149 (±99) sekunder. Inga 

signifikanta skillnader kunde påvisas i resultaten mellan män och kvinnor. (McGill, Childs & 

Liebenson 1999, s.  941 ff.) 

Våren 2012 har en resultatsammanställning av en rad olika fysiologiska tester gjorts för 261 

deltagare i GIH:s hälsoprojekt (Andersson et al. 2013). Medelåldern för kvinnor och män som 

deltog i hälsoprojektet var 71 år. Två stycken förtester gjordes på deltagarna i deras studie och i 

alla redovisade styrke- och konditionstester samt korta motoriska tester framkom ingen signifikant 

skillnad mellan ett första och ett andra förtest för någon av testerna, förutom för det statiska 

benstyrketestet ”jägarvila” med 90 grader i höft- och knäled där total avklarad tid registrerades. I 

följande text här ges exempel på värden från det andra testtillfället i deras studie. Bland annat fick 

deltagarna utföra en del omfattande styrketester. I Sörensens test har medelvärdena angivits i 

sekunder där kvinnor hade 88 (±62) och män 76 (±53). I buk-höftböj hade kvinnor 64 (±44) och 

män 71 (±45). I testet för växelvis hantelpress där antal lyft i takt räknades hade kvinnor 56 (±36) 

lyft och män 37(±22) lyft. I det användes 2 kilos hantlar för kvinnor och 5 kilos hantlar för män. 

Handgripsstyrkans medelvärde har också mätts i höger och vänster hand i newton.  Kvinnor hade 

256 respektive 237 och män hade 425 respektive 399 i handstyrka. Balansen har även testats på 

höger och vänster ben där antal nedtramp har räknats under 1 minut. Medelvärdet för kvinnor var 

3,3 respektive 3,7 och män 3,8 respektive 3,6. I ett test för rörlighet mättes avståndet i centimeter 

mellan fingrar till plintkant i en framåtböjd position med raka ben. Medelvärdet för kvinnor var -

0,7 (±9,2) och för män +7,6 (±10,3). Maximal gånghastighet för en 6- meters gångsträcka har 

medelvärdet för kvinnor varit 2,3 (±0,6) och för män 2,5 (±0,7) meter/sekund. Medelvärdena i 

sekunder för total tid i testet 5 uppresningar från stol var för kvinnorna 8,7 (±2,5) och för männen 

9,3 (±3,0).  Medelvärden i sekunder för total tid i testet time up and go (TUG) har för kvinnor var 

6,0 (±1,7) och för männen 6,6 (±8,5).  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra kvinnor och män, i åldersgrupperna 30-39 år 

respektive 40-49 år, gällande antropometriska mått samt prestation på GIH:s hälsotester. En vidare 

målsättning är att undersöka om det föreligger några skillnader mellan två separata testtillfällen.  

Frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig resultaten på hälsotesterna mellan könen samt mellan olika åldersgrupper? 

2. Är det någon skillnad i resultaten mellan två separata testtillfällena? 

Hypotes: 

Studiens hypotes är gällande prestation att den yngre åldersgruppen 30-39 år presterar bättre i 

hälsotestet jämfört med den äldre åldersgruppen 40-49 år, att det inte fins signifikanta skillnader 

mellan de två separata testtillfällena eller mellan könen, men däremot att en könsskillnad finns i 

antropometriska mått. 

2 Metod 

2.1 Metodval 
Utifrån syftet valdes en kvantitativ metod som lämpligast för att genomföra undersökningen samt 

för att besvara de angivna frågeställningarna. En kvantitativ metod har bland annat syftet att 

undersöka något på bredden och att hitta det gemensamma för en större grupp vilket även har varit 

meningen med denna studie (Eljertsson 2013, s. 227). Anledningen till att en kvantitativ metodteori 

valdes till den här studien har varit för att försöka få pålitliga data genom att utföra de utvalda 

fysiologiska testerna.  Det går att mäta styrka och kondition samt kroppsmått exempelvis genom 

enkäter där deltagarna själva får skatta sitt fysiska tillstånd och uppge kroppsmått. Dock ger den 

metoden mindre pålitlig data än om man använder sig av en kvantitativ metod.  

2.2 Urval 
Deltagarna som söktes till studien var kvinnor och män med en åldersintervall på 30-49 år, inga 

krav på att vara vältränad har funnits. Därför har inga noteringar gjorts kring hur pass tränade 

deltagarna varit. Det enda som krävdes för att få delta var att man uppfattade sig som frisk. 

Personer som tidigare haft stroke, hjärtinfarkt eller opererats på grund av hjärtproblem har inte 

inkluderats, ej heller gravida och personer med ledbesvär. I varje åldersgrupp 30-39 år samt 40-49 
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år, har det varit önskvärt att ha tio deltagare av varje kön i de båda ålderskategorierna. Sammanlagt 

har målet varit att få in 40 personer som har kunnat delta och slutföra båda testtillfällen samt 

slutföra samtliga tester. Målsättningen har varit att alla som har anmält sig ska ha kunnat utföra de 

fysiologiska tester som ingår i GIH:s hälsotest. Sökandet av deltagare har skett via 

pappersannonser, sociala medier samt muntlig förmedling. Kontakt med deltagarna har skett via 

mejl, sms och telefonsamtal. I resultatdelen redovisas medel- och medianvärden ±SD (min-max) 

för de båda åldersgrupperna för kvinnor respektive män.  

2.3 Tillvägagångssätt 
För att delta i studien har deltagarna själva fått kontakta oss via de annonsblad som funnits 

utplacerade i många av Stockholms stads idrottsanläggningar (se bilaga 2). Informationen har 

funnits tillgänglig på personal- och offentliga anslagstavlor ute på anläggningar. Annonsbladen har 

också satts upp på offentliga anslagstavlor runt Karlaplan, Humlegården, Observatorielunden, 

Vasaparken och allén som följer längs Karlavägen i Stockholm. En skolverksamhet på Lidingö och 

flera företag med kontorsanställda i Stockholm har kontaktats och blivit erbjudna att delta och 

utföra hälsotester. Ett evenemang har skapats på Facebook där möjlighet har funnits att bjuda in 

sina vänner, bekanta och familj samt även utgjort en plattform för vidare informationsspridning.  

En mejladress har skapats för att samla in alla ansökningar och mejladressen har stått med på 

annonsbladet. Även privata kontaktuppgifter om testledarna har funnits där de sökande har haft 

möjlighet att ringa och sms:a till de angivna nummer som skrivits ut. Deltagarna har själva fått 

skicka in en intresseanmälan som sedan har besvarats av någon av testledarna där tider har 

erbjudits. De tillgängliga tiderna har skapats i ett privat dokument som har skapat en översiktlig 

blick för båda testledarnas tillgängliga tider. Tiderna som har erbjudits är alla tider som funnits 

tillgängliga utöver undervisning som har skett i lokalerna under skolans öppettider. Från klockan 

08:00 till 22:00 på vardagskvällar har tider erbjudits. Även lördagar har tester utförts för de 

personer som inte har kunnat på vardagar. Vissa undantag har gjorts och tidigare morgontider har 

erbjudits, som tidigast från klockan 07:00. 

En bokningsbekräftelse (se bilaga 3) har skickats ut till tespersonen med bokad tid, förberedelser 

och kort information om de fysiska testerna samt en ”hitta hit” karta med en översiktsillustration 

över närområdet vid GIH, målad av Barry Crussell. En egengjord översiktsplan över GIH har även 

bifogats i samma dokument (se bilaga 4). Deltagarna har fått utföra två stycken likadana tester med 

minst två dagar mellan varje testtillfälle för att ge testpersonerna tillräckligt med tid till 

återhämtning. Testerna är tagna från pågående hälsoprojekt på GIH och i denna studie kallas första 
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testtillfället TI och andra testtillfället T2. Anledningen till varför två likadana testtillfällen har 

gjorts har varit för att se eventuella skillnader mellan de båda tillfällena. Testerna som har erbjudits 

är bland annat enklare kroppsmätningar såsom blodtryck, vikt, längd, fettprocent och BMI. 

Rörlighet, styrketester för rygg, bål och axlar samt konditionstester har utförts vid båda 

testtillfällena.  

Testerna har utförts på Gymnastik- och idrottshögskolans idrottslaboratorium (LTIV) i Stockholm 

vid båda tillfällena. För att få vistas i lokalerna har en säkerhetsutbildning gjorts då många tester 

utfördes på kvällstid och ett ansvar för stängning av lokalerna sattes på testledarna. Även 

genomgång av övrig säkerhet som nödutgångar, akututrusning och hjärtstartare gjordes. 

Testutrustning har lånats ut av LTIV, vilket har varit en testlåda innehållandes mätutrustning, 

blodtrycksmätare, pulsklockor, vattenpass och tidtagarur. Övrig testutrustning som ergometercykel, 

våg, plintar och pyramidredskap fanns tillgängligt på plats för användning. Testbås har byggts upp 

där testpersoner har kunnat förvara ytterplagg och värdesaker om de velat. Testerna utfördes 

mellan den 3:e februari fram till den 23:e mars. 

Testerna inleddes med en kort information om studiens syfte och kommande tester. Testpersonerna 

fick då möjlighet att sätta sig ner och vila cirka 10 minuter för att komma ner i puls och blodtryck 

som sedan skulle mätas. Inför varje testtillfälle har deltagarna fått fylla i en hälsodeklaration (se 

bilaga 4) för att testledarna ska få en översikt över eventuell medicinering samt hälsostatus. 

Testerna har i förväg satts i en bestämd ordning för att testledarna ska utföra testet på likadant sätt 

och på så sätt skapa en standardisering. Rörelsetestet har testats först för att inte utföra det i 

uppvärmt tillstånd. Pyramidtestet har även lagts sist för att de övriga testerna inte ska påverkas av 

eventuell trötthet. Majoriteten av testerna kan ha uppfattats som relativt enkla då de från början är 

utformade för seniorer och har även utförts på seniorer under Hälsoprojektet på GIH och andra 

närkommuner i Stockholmsområdet som deltar i projektet. Varje testtillfälle har tagit mellan 1,5-2 

timmar, tiden varierade mycket beroende på vilken testperson som testades. 

2.4 Kroppsmått och fysiologiska tester 
Nedan följer beskrivningar av samtliga tester i den ordningsföljd som testerna utfördes. Det 

förekom endast få enstaka avvikelser från ordningsföljden som testledarna ansåg nödvändiga. 

Testledarna bedömde att testresultaten inte skulle påverkas av detta. Pyramidtestet, som anses vara 

det mest fysiskt krävande testet, har alltid legat sist.  
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Blodtryck 

En automatisk blodtrycksmätare (Omron) användes för att mäta blodtryck före och efter testerna. 

Innan mätningarna har testpersonerna fått vila i en sittande position minst 5 minuter. 

Positioneringen under mätningen har varit fötterna stadigt i golvet (inte korsade, gärna utsträckta 

ben) och ryggen mot ryggstödet. Den högra armen har legat i ett avslappnat läge på stöd av 

bordsskivan med handflatan vänd uppåt. Testpersonerna har fått ta av sig de kläder som kan 

påverka mätningen. Blodtrycksmanschetten har placerats cirka 2 centimeter ovanför armvecket. 

Vid ett högt blodtrycksvärde (över 140/90) har mätningen utförts igen för att kontrollera att 

värdena stämmer. Deltagarna har informerats om sina blodtrycksvärden efter mätningen innan 

testutförandet. 

Puls 

Pulsen noterades i samband med blodtrycksmätningen och jämfördes med pulsen som gett utslag 

på pulsklockan (Polar). Pulsklockans delar bestod av ett sändarbälte som placerades under bröstet 

mot huden och en separat klocka. Pulsklockan satt på under hela testutförandet för att kontrollera 

pulsen vid vissa testutföranden.  

Kroppslängd  

Mätningen har utförts på en platta med tillhörande linjal som var placerad mot väggen. 

Testpersonerna fick stå med ryggen mot linjalen med fötterna ihop. Huvudets position har varit 

tittandes rakt fram samtidigt som en djup inandning gjorts i utsträckt position.  

Kroppsvikt, BMI, kroppsfett 

Bioimpedansvågen (Tanita) användes för att mäta kroppsvikten. Innan mätningarna skrevs längd, 

ålder och kön in. Två valbara funktioner fanns ”athletic” och ”normal” som mått på 

kroppsbyggnad, där användes ”normal” på samtliga. Testpersonerna fick ta av sig skor och 

strumpor innan utförande och behålla lättare träningskläder på sig. Ett kilo drogs bort för kläder på 

alla testpersoner. Under mätningen fick testpersonerna hålla i ett handtag i vardera hand. Efter 

slutförd mätning erhölls ett kvitto med värden på kroppsvikt, BMI och kroppsfett för bålen 

respektive helkropp.  
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Midjemått 

Ett måttband användes för att mäta midjemått. Testpersonerna fick stå i en avslappnad position och 

göra en normal utandning. Måttet togs över det smalaste stället vid midjan. Resultatet noterades i 

centimeter.  

Höftmått  

Ett måttband användes för att mäta höftmått. Positioneringen var avslappnad och en utanding 

gjordes innan mätningen. Mätningen gjordes över det bredaste stället vid höften. Resultatet 

noterades i centimeter. 

Midja/höftkvot 

Midja/höftkvot räknades ut genom att dividera midjemåttet med höftmåttet i centimeter.  

Halsmått 

Ett måttband användes för att mäta halsens omkrets. Kvinnorna mättes runt halsen ovanför 

cricoidea/ nedanför thyroidea (struphuvudets ringbrosk respektive sköldbrosk). För män mättes 

halsens omkrets nedanför adamsäpplet. 

Bukhöjd 

Testpersonerna har fått ligga på rygg på en mjuk gymnastikmatta. Höftens position har varit böjd 

med 90 grader i knäna. Med hjälp av ett vattenpass liggande i höjd med naveln och en tumstock 

vertikalt stående har bukhöjden kunnat mätas vid utandning.  

Stand and reach 

Ett måttband användes vid mätningen. Testpersonerna stod på en testramp utan skor med fötterna 

ihop med tårna ut mot kanten. Under testet mättes rörligheten i bålen, knä- och höftlederna vid 

stående. Under hela utförandet har benen varit helt raka samtidigt som testpersonerna har fått fälla 

fram armarna med parallella händer när överkroppen böjs framåt. Måttet har tagits mellan kanten 

på testrampen och fingertopparna med hjälp av en tumstock. Testpersonerna fick inte värma upp i 

förväg, stretcha eller gunga vid utförandet av testet. Har testpersonen nått lägre än till underlaget 

räknades den extra sträckan mindre än noll (markerades med minustecken).  
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Ekblom-Bak testet 

Ekblom-Bak testet är ett cykeltest för beräkning av kondition som har visat sig korrelera bättre 

med verkliga värden för syreupptagningsförmågan än resultaten från Åstrands test (Ekblom-Bak et 

al. 2014, s. 322). Till det här testet användes en ergometercykel (Monark) och en pulsklocka med 

tillhörande pulsband. Cyklarna var kalibrerade enligt standardproceduren. Innan testutförandet 

kontrollerades testpersonerna att de förstått instruktionerna av testet. Sadelhöjden ställdes in och 

noterades på testprotokollet och en genomgång gjordes av Borgs RPE-skala för testpersonerna. 

Trampfrekvensen på 60 varv per minut angavs och standardbromsbelastningen på 0,5 kilopond 

ställdes in. Under 4 minuter cyklade alla testpersoner på standardbromsbelastningen och under 

minut 3-4 noterades pulsen var 15:e sekund för att sedan kunna beräkna ett medelvärde utifrån 

dessa. Sedan höjdes belastningen till en högre bromsbelastning och trampfrekvensen 

kontrollerades frekvent. Testpersonerna fick cykla på den ökade belastningen i 4 minuter till. 

Under den sista minuten noterades pulsen på samma sätt som under standardbromsbelastningen. 

Testpersonerna fick skatta sin upplevda fysiska ansträngningsgrad efter Borgs RPE-skala. 

Ansträngningsgraden noterades efter de första 4 minutrarna på standardbromsbelastningen, efter 

den 1:a minuten under den högre belastningen och efter testets slut. Medelpulsen och belastningen 

användes för att räkna ut den absoluta- och relativa syreupptagningsförmågan (VO2max) samt 

beräkning av kondition.  

Sörensens test 

Sörensens test är ett test där man mäter den isometriska styrkeuthållighetsförmågan i de muskler 

som sträcker i bålen. En sensor (Texas Instrument Multistandard Sensortag), som mäter vinklar 

och känner av avvikelser från grundpositionen, sattes på ryggen mellan den nedre delen av 

skulderbladspartiet innan testutförandet. Sensorn utgörs av en accelerometer som kopplas till en 

smartphone. I det här testet användes en testbänk där testpersonen fick ligga med magen nedåt. 

Underkroppen låg då på testbänken medan överkroppen hängde över golvet. Höftbenskammen 

skulle ligga i kant och höjd med testbänken. Huvudets position skulle ligga i linje med 

överkroppen tittandes ner mot golvet för att få en rak linje. Testledaren satte sig sedan på 

underbenen, placeringen berodde lite på vad testpersonen kände sig mest bekväm med. När 

testpersonen var redo intogs en rak position som sedan skulle hålla överkroppen i ett statiskt läge. 

Armarna skulle hållas i kors över bröstkorgen och tidtagningen började när korrekt position 

intagits. Positionen skulle hållas så lång tid som möjligt och skedde avvikelser från utgångsläget 

uppmanades testpersonen till korrigering. Om positionen inte kunde upprätthållas till korrekt 
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position inom några sekunder skedde korregeringar tills testpersonen inte orkade mer. Resultatet 

skrevs sedan ner i testprotokollet angivet i sekunder. (Latimer et al. 1999, s. 2085) 

GIH:s balanstest 

Testet utförs först med öppna ögon och sedan med slutna ögon. Testet utfördes på golvet med skor 

både på för- och eftertesterna för samtliga personer. Utförandet med öppna ögon påbörjades när 

testpersonen lyfte ena foten. Utgångspositionen har varit att testpersonen ska ha stått med det 

lyftande benet fritt utan att stödja sig mot det andra benet. Armarnas position har varit helt fri för 

rörelser. Sedan påbörjades tidtagning när rätt position intagits. Utförandet skedde på ett ben under 

60 sekunder och antalet nedtramp med det fria benet skrevs ner på testprotokollet. Gjordes ett 

nedtramp skulle testpersonen så snabbt som möjligt återgå till testpositionen igen. En anteckning i 

testprotokollet gjordes då för det första nedtrampet. Efter det upprepades samma testutförande med 

det motsatta benet.  

Utförandet och positioneringen som beskrivits ovan gjordes även under testet med slutna ögon. Det 

som skiljde testet åt var att tiden stannade och testet avslutades vid det första nedtrampet, som 

längst i 60 sekunder. En lugnare plats eftersträvades oftast under testutförandet, ibland ute i 

korridorerna utanför laboratoriet om mycket folk vistades inne på laboratoriets ytor. 

Buk-höftböj 

Testet avsåg att mäta uthållighetsstyrkan i magmuskulaturen och höftböjarna. Testpersonen skulle 

sitta på marken med 90 grader i knälederna, armarnas position skulle vara korsade över 

bröstkorgen och sedan hölls fötterna fast av testledaren. Vid sidan av höften placerades en 

mätpinne i 45-gradig vinkel för att testpersonerna enklare skulle kunna placera överkroppen till 45 

grader. Testpersonerna fick luta sig långsamt ner tills testledaren sagt stopp då en rak bål setts, 

sedan har tidtagningen börjat när den korrekta positioneringen hittats. Samma sensor som användes 

under Sörensens test (se ovan) brukades även i det här testet, dock här med placeringen mitt på 

bröstbenet. Positionen skulle hållas så lång tid som möjligt och skedde avvikelser från utgångsläget 

uppmanades testpersonen till korrigering. Om positionen inte kunde upprätthållas korrekt inom 

några sekunder skedde korregeringar tills testpersonen inte orkade mer. Resultatet skrevs sedan ner 

i testprotokollet angivet i sekunder. 
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6-minuters gångtest  

6-minuters gångtest ingår i hälsoprojektet dock har det visat sig att resultaten i det här testet inte 

korrelerar med syreupptagningen hos unga och friska individer mellan 18-38 år (Andersson & 

Nilsson 2011, s. 163). Testet mätte uthålligheten vid gång i högsta möjliga tempo i 6 minuter. 

Teststräckan var 50 meter och markerades med tejp var 5:e meter och vid vändpunkten placerades 

koner ut. Testpersonen fick sedan Borgs skattningsskala förklarad innan påbörjandet av 

testutförandet. Sedan fick testpersonen inta startposition och när tidtagningen började startade 

testet. Testpersonen fick gå den uppmätta sträckan fram och tillbaka och runda konerna vid 

vändningarna. Vanlig gångteknik fick utföras, ingen tävlingsteknik eller löpning. Ibland testades 

två personer samtidigt och i de fallen startades de upp med ett litet mellanrum. Testpersonen skulle 

sedan efter varje 100 meter tala om sin upplevda ansträngning till testledaren. Under testet 

informerades testpersonen regelbundet om återstående tid. När 6 minuter passerat ropade 

testledaren stopp och testpersonen fick stanna där. Slutpulsen registrerades direkt efter och 

testledaren noterade sedan den totala gångsträckan i testprotokollet i meter.  

Handgrip 

Avsikten med testet var att mäta explosiv styrka i hand och underarm med hjälp av en 

handgripmeter. Griplängden ställdes in så att greppet skulle kännas bekvämt för testpersonen och 

testdisplayen skulle peka ut mot testledaren som stod framför. Testet utfördes i en stående position 

med en supinerad handfattning, rak arm vid sidan om kroppen samt en bit ut från kroppen. Sedan 

skulle testpersonen greppa handgripmetern i en maximal kontraktion. Genomförandet skedde 

sedan växelvis mellan vänster och höger hand tre gånger eller fler om resultatet visade en ökning. 

Det bästa resultatet skrevs sedan ned i testprotokollet för respektive hand. Resultaten angavs i 

newton. 

Axelpress 

Testet avsåg mäta dynamisk uthållighetsstyrka i axlar och armar. Testet utfördes i stående position 

där testpersonen fick hålla en hantel i vardera hand. Män fick hantlar som vägde 5 kilo och kvinnor 

fick hantlar som vägde 3 kilo. Startpositionen var att båda händerna skulle vara i axelhöjd med 

handflatorna pekandes framåt. En metronom användes för att testpersonen skulle hålla takten, den 

var inställd på en 60-takt. Testpersonen skulle ha ena armen utsträckt vid metronomens första pip, 

sedan återgick man till utgångspositionen vid andra pipet och sedan upprepades samma sak fast 

med motsatt arm. Dessa hantellyft skedde växelvis mellan höger och vänster arm med 2 sekunders 
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mellanrum.  För att lyftet skulle vara godkänt krävdes en full sträckning/böjning i armbåge. 

Testledaren höll räkningen på antalet hantellyft med hjälp av en mekanisk räknare samt angav 

antalet högt för testpersonen med jämna mellanrum. När testpersonen inte kunde hålla tempot mer 

avslutades testet och totalt antal lyft antecknades som testresultat.  

Timed Up and Go 

Testet används framförallt för att undersöka balans, gånghastighet och funktionell förmåga. 

Testutrustning som har använts är en stol som var 45 centimeter hög samt ett tidtagarur för 

tidtagning. Testpersonen har fått sitta på stolen som stått mot en vägg med ryggen mot ryggstödet. 

En markering har funnits på golvet som har varit 3 meter från främre delen av stolen. Testpersonen 

har sedan fått resa sig upp utan att ta hjälp med armarna och sedan gått så fort som möjligt och 

rundat markeringen på golvet. Sedan har testpersonen gått så fort den kan tillbaka och satt sig igen. 

Tidtagningen har påbörjats när testpersonen lättat ryggen från ryggstödet och avslutats när 

testpersonen nuddat sitsen och satt sig igen.  

Maximal och självvald gånghastighet 6 meter 

En sträcka på 6 meter har mätts ut med tejp på golvet. Testpersonerna har sedan fått starta 2 meter 

ifrån mätsträckan samt stannat cirka 2 meter efter. Testpersonen har sedan fått gå så snabbt den 

kunnat under den uppmätta sträckan. Testledaren har stått i mitten och på sidan av sträckan för 

tidtagning. Testresultatet har sedan antecknats i testprotokollet angivet i sekunder.  

Vid test av den självvalda gånghastigheten har samma utförande gjorts som nämnts ovan, då i 

egenvald normal gångtakt.  

 5 och 50 uppresningar från stol 

Testet har haft för avsikt att mäta den dynamiska uthållighetsstyrkan i benmuskulaturen. En stol 

har placerats med stolsryggen mot en vägg. Stolshöjden har varit 45 centimeter, samma stol som 

använts vid Time up and go. Testpersonen har fått sitta på kanten av stolsdynan med fötterna 

närmare stolen samt armarna över bröstet. Först utfördes 5 stycken uppresningar på tid med en 

kortare vila efteråt. Sedan utfördes 50 stycken uppresningar på tid. Tidtagningen började när 

testpersonen reste sig från sitsen vid den första uppresningen och stoppades när sittande position 

intagits efter sista uppresningen. Utförandet för en godkänd uppresning krävde utsträckta knän och 

höft samt att testpersonen enbart snuddade vid stolsdynan. Under testet antecknades hur många 
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uppresningar testpersonen hade hunnit vid 30 sekunder. Sedan antecknades tiden för det totala 

antalet repetitioner som gjorts, max 50 stycken. 

5-minuters pyramidtest 

Testet hade för avsikt att mäta uthålligheten vid gång/löpning i högsta möjliga tempo under 5 

minuter i en pyramidformad trappramp. Material som användes i det här testet var bland annat 

pulsklocka och tillhörande pulsband, tidtagarur, mekanisk räknare, två träpinnar med uppsatta 

Borg-skalor som satt fast i två tegelstenar och en färdigbyggd pyramidramp uppbyggd enligt 

angivna konstruktioner (5 minute pyramid test, 5MPT). (Andersson et al. 2011, ss. 502-512) 

Först fick testpersonerna pröva att ta sig över pyramidrampen några vändor innan testutförandet 

började. Instruktioner och regler informerades om för hur testutförandet skulle ske. Testpersonerna 

fick gå upp och ned för trapprampen, fram och tillbaka mellan ställningarna under 5 minuter så 

många gånger som möjligt och i så högt tempo som möjligt. Testledaren räknade antalet vändor 

som testpersonen gick från den ena sidan till den andra. Vid vändningarna skulle en lätt nuddning 

av pinnen ske. Reglerna för utförandet var att man inte fick ta hjälp av de fast räckena på sidorna 

av trapprampen, minst ett tramp var tvungen att tas på något av de 2 första trappstegen både på 

vägen upp och ner samt uppe på rampen krävdes minst ett helt steg. I slutet av varje minut 

antecknades antalet vändor av testledaren och den återstående tiden angavs åt testpersonen. Efter 5 

minuter ropade testledaren stopp och testet avslutades. Testpersonens puls noterades av testledaren 

direkt efter testets slut.  Även en slutlig skattad ansträngning på Borg-skalan noterades i 

testprotokollet. Pulsen kontrollerades sedan kontinuerligt vid minut 1, 2 och 5 efter testets avslut. 

Minst 5 minuter efter testets avslutande togs blodtrycket på testpersonen.  

Testledarna har försökt att agera motiverande till alla deltagare som har deltagit i undersökningen. 

Många deltagare har utfört testerna tillsammans med någon de känner väl vilket kan ha påverkat 

motivationen ytterligare. GIH:s övriga utrymmen som omklädningsrum med dusch och bastu har 

erbjudits till alla deltagare. Testledarna har inte tagit ansvar för testpersonernas förvaring av 

värdesaker på skolan utan förvaring har skett på egen risk. Testpersonerna har inte fått någon 

ekonomisk ersättning av att ha deltagit i den här studien utan har fått erhålla en 5-sidig 

sammanfattning av deras testresultat som kompensation. Sammanfattningen innehöll även 

beskrivningar över hur deras resultat i testerna kan påverka deras hälsotillstånd och hänvisningar 

till tidigare studier för respektive test.  
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2.5 Statistik 
Datainsamlingen under testerna har skrivits ner manuellt på olika testformulär och i efterhand 

bearbetats. Alla papper har samlats in i olika pärmar för att sedan sammanställas och lagts i 

ordning. Insamlade data från testerna och enkäterna har bearbetats och analyserats i MS Excel och 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics Data Editor. För att kunna studera om det förekom några 

signifikanta skillnader mellan testresultaten användes T-test (dependent groups). För att studera 

signifikanta skillnader mellan kön- och åldersgrupper användes T-test (independent groups). I de 

fall där data inte var normalfördelat kunde inte T-test användas. Data som inte var normalfördelad 

sågs enbart i Stand and Reach och testet för handgrip. Möjlig anledning till detta kan ha varit att 

antal deltagare inte varit tillräcklig. I dessa fall användes Wilcoxons test för att studera signifikanta 

skillnader mellan två separata testtillfällen eller Mann-Whitneys test för att studera signifikanta 

skillnader i resultaten mellan kön- och åldersgrupper. P-värde ≤0,05 användes för att påvisa 

signifikanta skillnader mellan resultaten. Normalfördelningen analyserades med hjälp av 

Kolmogorov–Smirnov test. 

2.6 Bortfallsanalys  
De deltagare som inte har kunnat fullfölja båda testtillfällena ingår inte i dataanalysen, detta 

pågrund av att en av våra frågeställningar handlade om att jämföra två separata testtillfällen. Det 

har varit en stor efterfrågan att få delta under den här studien vilket har lett till många 

intresseanmälningar. Totalt anmälde 63 stycken sitt intresse varav totalt 47 stycken deltog i 

studien. Då begränsat antal platser har kunnat erbjudas har det varit de personer som anmält sig 

först som har fått möjlighet att boka in två tider för tester. När målet för det begränsade antalet 

uppnåtts hos varje kön- och åldergrupp har inte fler tider erbjudits. Från de totala antalet deltagare 

var det 6 stycken som inte fullföljde båda testtillfällena utan enbart genomförde T1. Bortfallet 

berodde till stor del av tidsbrist och arbetsrelaterade orsaker vilket ledde till avbokning av T2.  

2.7 Etiska aspekter 
Samtliga försökspersoner har informerats om studiens riktlinjer över vad som gäller etiska aspekter 

och deras rättigheter via studiens annons. Den informationen har de också fått i samband med 

utskick av bokningsbekräftelsen samt muntligt vid första testtillfälle mellan testledare och 

försökspersoner innan testutförandet. I syfte att skydda individer som ställt upp som 

försökspersoner har hänsyn tagits till Humanitariskt-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådets 

(HSFR:s) riktlinjer (Hassmén & Hasmén 2008, s. 390). 
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Försökspersonerna har informerats om studiens syfte både skriftligt och muntligt, likadant om att 

deltagandet var frivilligt och att de har haft rätt att avbryta sin medverkan när de velat samt att fått 

avstå från olika testmoment. All insamlad data har förvarats på ett säkert sätt hos testledarna och 

behandlats endast mellan testledarna och handledaren för studien. För att kunna garantera 

anonymitet, vid dataanalysen, har samtliga deltagare fått nya namn bestående av de två första 

bokstäverna från förnamnet respektive de två första bokstäverna från efternamnet. 

Alla kontakter mellan försökspersoner och testledarna har skett via testledarnas privata telefoner 

samt en mejladress som endast använts för studien. Det har enbart varit testledarna som haft 

tillgång till mejladressen. Efter studiens slut har samtliga mejl raderats och även den tillfälliga 

mejladressen. 

Alla bokningar registrerades med hjälp av ett lösenordsskyddat och webbaserat Excel-kalkylark via 

Google Dokument som bara testledarna har haft tillgång till. Insamlade personliga uppgifter 

användes endast för forskningsändamål och när testperioden var över togs all personlig information 

bort från Google Dokument. 

2.8 Validitet och reliabilitet 
Gällande reliabilitet studeras denna parameter i detta arbete genom jämförelse mellan ett första och 

ett andra förtest (T1 respektive T2). Angående urvalet av tester så ingår de inkluderande 

mätningarna i GIH:s hälsotestbatteri för vilka resultat har publicerats för seniorer (Andersson et al. 

2013). Testledarna har tillsammans delat upp antalet tester mellan varandra. Testledaren har vid 

alla tester utfört både T1 och T2 med samma deltagare för att båda utförandena inte ska skilja sig 

från varandra. Gemensamt har en standardisering av samtliga tester gjorts innan testperioden 

började. Testledarna har noggrant gått igenom samtliga tester samt förberett och testat all 

testutrustning tillsammans. Testledarna har ofta varit närvarande vid varandras testutförande för att 

säkerställa att testerna utförs likadant hos båda. Testpersonerna har inte påverkats nämnvärt av att 

ha två testledare närvarande då den ena enbart befunnit sig i bakgrunden i LTIV:s laboratorium. 

För att minimera riskerna av att andra vistades i lokalen utfördes testerna oftast under lugnare tider, 

morgontider och kvällstider. Enstaka testtillfällen utfördes dock under dagtid när det ibland 

vistades andra personer i laboratoriet.  

För att skapa en motiverande och välkomnande miljö användes ofta en musikanläggning när 

möjlighet fanns. Dock sänktes volymen under balanstestet och testet med axelpressar för att inte 
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störa koncentrationen. Båda testledarna var ungefär lika i sitt sätt att motivera, uppmuntra och hålla 

stämningen.  

Deltagarna fick information via bokningsbekräftelsen (se bilaga 3) i god tid för att samtliga 

deltagare skulle kunna förbereda sig. En del krav på testförberedande ställdes på testdeltagarna: 

krav på lättare träningskläder samt träningsskor, att inte ha innehavt en kraftigare måltid närmare 

än 3 timmar före ett test, eventuell rökning/snusning fick inte ske närmare än 2 timmar före ett test, 

om behov fanns för användande av astmaspray skulle detta ske minst 20 minuter före testet om 

inget annat hade föreskrivits av läkare. 

Testerna som ingår i hälsoprojektet har diskuterats kring hur optimala dessa är för att få fram ett 

mått på hälsa. Eftersom att syftet med den här studien har varit att endast utföra de tester som ingår 

i GIH:s hälsotester har inga tester lagts till eller exkluderats.  

European Food Information Council (EUFIC) tycker att BMI som ett mått för att bedöma 

kroppssammansättning borde ersättas med midja-/höftkvot vilket de anser ger en bättre indikator 

över vilka som befinner sig i riskzonen för kardiovaskulära sjukdomar samt förtidig död (European 

Food Information Council 2016-05-04). Samband mellan antropometriska mått och risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar har setts i en studie som har undersökt midjemått, höft, BMI, bukhöjden och 

midja-/höftkvoten. De rapporterade dock ett något starkare samband mellan bukhöjd och ökad risk 

för kardiovaskulära sjukdomar (r=0,61) än gentemot andra antropometriska mått: midjemått 

(r=0,53), midja-/höftkvot (r=0,45) och BMI (r=0,54) (Öhrvall et al. 2000, s. 498 ff.). Det skulle 

kunna betyda att enbart en mätning av bukhöjden skulle räcka som indikator på om man ligger i 

riskzonen för kardiovaskulära sjukdomar.  

I en tidigare studie fann man inte något samband mellan 6- minuters gångtest respektive VO2max 

test hos unga 20-32 år samt äldre 64-79 år, förutom hos äldre män. Däremot såg man ett starkt 

samband mellan syreupptagningen och power från pyramidtestet för samtliga deltagargrupper.  Det 

innebär att det skulle vara tillräckligt att endast utföra pyramidtestet för att få ett mått på 

konditionen. (Andersson et al. 2011, s. 2 ff.)  

För att effektivisera hälsotesterna framöver behöver nödvändigtvis inte alla tester utföras. Å andra 

sidan då hälsotesterna används även i lärosyfte kan det vara lärorikt att studenterna på GIH får lära 

sig att utföra många olika tester som kan komma att användas på framtida arbetsplatser.  
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3 Resultat 
Resultat av testerna redovisas i tabellerna nedan. Om skillnader finns i resultat mellan kön, ålder 

och två separata testtillfällen anges detta i löpande text. Noggrannare redovisning för skillnaderna 

finns redovisade i protokoll som bilaga 7, 8 och 9. Skillnaderna mellan män och kvinnor samt 

åldersgrupper har endast räknats fram på resultat från det andra testtillfället.  

I studien deltog individer med olika bakgrund. De har varit från helt otränade till vältränade, från 

underviktiga till övervikta samt haft aktiva eller stillasittande arbeten. Nedan redovisas en 

deltagarbeskrivning på samtliga, uppdelade i olika köns- och åldersgrupper. Antal deltagare som 

genomförde båda testtillfällena var 41 stycken, av dem var 20 kvinnor och 21 män.  

Tabell 6 - Deltagarbeskrivning utifrån ålder 
 

 

3.1 Blodtryck och puls innan och efter testerna 
Tabell 7 - Systoliskt blodtryck innan testerna, angivet i mmHg 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
  T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Medelvärde 114,9 115,4 131,5 123,6 116,4 119,5 123,9 118,3 
Standardavvikelse 13,75 11,4 15,53 12,09 16,59 15,96 13,50 12,03 
Minimum 95 98 110 105 95 94 107 102 
Maximum 132 136 155 143 147 141 143 141 
 

Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor samt åldersgrupper har upptäckts i det 

systoliska blodtrycket innan testerna. Dock kunde en signifikant skillnad ses mellan första och 

andra testtillfälle hos män 30-49 år (p=0,007). 

 

 

 

  
Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
Medelvärde 32,5 34,3 44,7 44,3 
Standardavvikelse 2,59 3,33 2,5 2 
Minimum 30 30 40 41 
Maximum 37 39 48 47 
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Tabell 8 - Diastoliskt blodtryck innan testerna, angivet i mmHg 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 79,9 77,4 82,3 79,2 79,6 79,3 79,4 79,5 
Standardavvikelse 11,53 10,6 7,44 6,86 12,08 10,9 8,23 6,74 
Minimum 63 60 68 70 62 65 66 70 
Maximum 98 92 92 89 102 97 92 92 
 

Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, åldersgrupper samt mellan första- och andra 

testtillfället har upptäckts.  

Tabell 9 - Vilopuls innan testerna, angivet i slag per minut 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 76 76,5 77,3 72,2 78,8 78,4 69,1 69,4 
Standardavvikelse 12,99 10,07 8,29 13,86 13,12 12,13 15,66 14,17 
Minimum 60 63 65 51 54 63 48 53 
Maximum 98 92 89 92 97 102 99 95 
 

Inga signifikanta skillnader mellan män och kvinnor, åldersgrupper samt mellan första- och andra 

testtillfället har upptäckts. 

Tabell 10 - Systoliskt blodtryck efter testerna, angivet i mmHg 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 114,1 107,2 120,2 119,7 115 112,7 119,64 114,2 
Standardavvikelse 13,54 9,48 11,78 8,41 14,52 13,37 10,56 9,96 
Minimum 94 90 106 109 90 92 104 91 
Maximum 136 123 143 137 140 133 138 124 
 

Signifikanta skillnader i blodtryck efter 5 minuter sittande (efter testerna) upptäcktes mellan män 

och kvinnor i 30-39 år (p=0,006) samt mellan resultat i det första- och andra testtillfället hos 

kvinnor i 30-49 år (p=0,019). Inga fler signifikanta skillnader har upptäckts.  
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Tabell 11 - Diastoliskt blodtryck efter testerna, angivet i mmHg 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 81,9 81,1 80,4 74,9 82,6 77,9 77 75,4 
Standardavvikelse 17,34 15,48 4,9 7,75 12,45 6,4 5,82 4,74 
Minimum 66 63 74 65 60 70 68 66 
Maximum 124 113 89 92 100 86 86 82 
 

Signifikanta skillnader har upptäckts i diastoliskt blodtryck efter testerna hos män i 30-49 år mellan 

första- och andra testtillfälle (p=0,015). Inga fler signifikanta skillnader har upptäckts.  

Tabell 12 - Vilopuls efter testerna, angivet i slag per minut 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 101,9 98,8 97,3 93,9 96,9 96,2 95,9 91,5 
Standardavvikelse 12,64 13,73 4,64 7 15,03 7,81 13,22 14,25 
Minimum 85 80 87 86 69 83 68 64 
Maximum 124 119 103 107 119 108 114 109 
 

En signifikant skillnad har upptäckts hos män 30-49 år mellan första- och andra testtillfälle 

(p=0,009). Resultaten visar på en liten sänkning i systoliskt- och diastoliskt blodtryck samt puls 

efter testerna under det andra testtillfället hos män och kvinnor 30-49 år. En procentuell minskning 

på mellan 1,9 - 4,4 procent har upptäckts.  

3.2 Kroppsmått 

3.2.1 Längd, vikt, BMI 
Tabell 13 - Uppmätt längd i meter 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 1,69 1,69 1,81 1,81 1,67 1,67 1,81 1,81 
Standardavvikelse 0,06 0,07 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,07 
Minimum 1,58 1,58 1,69 1,69 1,52 1,52 1,69 1,69 
Maximum 1,77 1,77 1,89 1,89 1,77 1,76 1,90 1,90 
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Inga signifikanta skillnader i kroppslängd har upptäckts mellan första- och andra testtillfället samt 

åldersgrupper. Signifikanta skillnader i längd har upptäckts mellan män och kvinnor 30-39 år 

(p<0,001) respektive 40-49 år (p<0,001). Generellt var män längre än kvinnor. 

Tabell 14 - Uppmätt vikt i kilogram 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 62,7 62,8 78,3 78,4 72,7 72,6 79,6 80,2 
Standardavvikelse 9,20 9,30 5,40 5,41 5,15 5,34 6,90 6,83 
Minimum 47,9 47,8 72,7 72,6 66 65,2 67,2 68,7 
Maximum 74,5 74,5 89,9 90,2 82,8 83,5 90,1 91 
 

Signifikanta skillnader har upptäckts i vikt mellan kvinnor och män 30-39 år (p<0,001) respektive 

40-49 år (p=0,011). Generellt vägde män mer än kvinnor.  

Tabell 15 - Uppmätt BMI 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 21,9 21,9 23,9 23,9 26,3 26,3 24,5 24,6 
Standardavvikelse 2,52 2,48 1,60 1,67 2,96 2,94 2,63 2,66 
Minimum 18,5 18,6 20,8 20,5 21 21 21,7 22 
Maximum 25,6 25 25,7 25,8 30,2 30,3 29 29,4 
 

Få signifikanta skillnader har upptäckts i BMI. Signifikant skillnad har upptäckts mellan kvinnor 

30-39 år respektive 40-49 år (p=0,02). Män hade högre BMI än kvinnor 30-39 år, en skillnad på 

9,1 procent. Kvinnor 30-39 år vägde mindre än kvinnor 40-49 år, en skillnad på 16,6 procent.  
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3.2.2 Kroppsfett, helkropp respektive bål 
Tabell 16 - Kroppsfett helkropp i procent 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 25,84 25,61 14,37 14,84 33,51 32,77 17,87 17,65 
Standardavvikelse 5,21 4,83 3,72 3,75 6,41 6,26 6,12 5,82 
Minimum 19,20 19,70 7,80 8,30 23,90 24,60 6,70 7,70 
Maximum 33,30 33,01 20,00 21,00 46,10 45,80 27,10 27,50 
 

Signifikanta skillnader har upptäckts mellan män och kvinnor 30-39 år (p<0,001) respektive 40-49 

år (p<0,001). Signifikanta skillnader har även upptäckts mellan kvinnor 30-39 år och 40-49 år 

(p=0,011). Kvinnor 40-49 år hade mer kroppsfett än yngre kvinnor, 21,8 procent mer. 

Tabell 17 - Kroppsfett bål i procent 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 22,62 22,38 14,08 15,17 30,96 31,30 18,77 18,77 
Standardavvikelse 6,21 5,79 4,78 5,20 7,66 7,04 7,74 7,27 
Minimum 13,70 14,40 5,20 5,70 20,50 20,50 3,70 5,00 
Maximum 30,80 32,00 21,80 23,00 46,50 46,10 30,70 30,50 
 

Signifikanta skillnader har upptäckts mellan män och kvinnor 30-39 år (p=0,009) respektive 40-49 

år (p=0,001). Signifikanta skillnader har även upptäckts mellan kvinnor 30-39 år och 40-49 år 

(p=0,006). Kvinnor 40-49 år hade mer kroppsfett i bålen än yngre kvinnor, 28,5 procent mer. 

3.2.3 Midjemått, höftmått, midjehöftkvot, halsmått och bukhöjd 
Tabell 18 - Midjemått i centimeter 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 72,5 73,2 83,8 83,4 83,6 83 87,4 87,2 
Standardavvikelse 5,73 6,27 3,40 3,43 7,32 7,05 6,84 7,56 
Minimum 65 64,5 76 76,5 74 72 80 79 
Maximum 80,5 82,5 89 89 99 97 101,5 101 
 

Signifikanta skillnader sågs i midjemått mellan män och kvinnor 30-39 år (p<0,001). Män hade 

bredare midja än kvinnor, 13,9 procent. Signifikanta skillnader har även upptäcks i midjemått 
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mellan kvinnor 30-39 år och 40-49 år (p=0,004). Kvinnor 40-49 år tenderade att ha bredare midja 

än yngre kvinnor, 11,9 procent. 

Tabell 19 - Höftmått i centimeter 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 99,3 100,1 100,3 100,6 107,3 107,1 100,6 100,7 
Standardavvikelse 6,92 6,58 2,28 2,28 6,39 6,10 4,38 4,66 
Minimum 91 93 98 98 98 97 93 92 
Maximum 108,5 109,5 106 106 120 119 108 108 
 

Signifikanta skillnader i höftmått har upptäckts mellan män och kvinnor 40-49 år (p=0,016). 

Kvinnor hade i genomsnitt 6 procent bredare höfter än män. Även höftmåttet hos kvinnor 40-49 år 

var 6,5 procent större än hos kvinnor 30-39 år (p=0,025). 

Tabell 20 - Midjehöftkvot 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 0,73 0,73 0,84 0,83 0,78 0,78 0,87 0,87 
Standardavvikelse 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 
Minimum 0,69 0,67 0,76 0,76 0,70 0,67 0,81 0,80 
Maximum 0,79 0,79 0,88 0,88 0,83 0,82 1,00 0,99 
 

Signifikanta skillnader har noterats i midjehöftkvoten mellan män och kvinnor 30-39 år (p<0,001). 

Midjehöftkvoten har varit 13,4 procent högre hos män i jämförelse med kvinnor i samma ålder. 

Även i åldersgruppen 40-49 år har signifikanta skillnader noterats (p=0,000), män hade 11,7 

procent högre midjehöftkvot i jämförelse med kvinnor i samma ålder. Mellan kvinnor 30-39 år och 

40-49 år har en signifikant skillnad upptäcks (p=0,021). Procentuellt var midjehöftkvoten hos 

kvinnor 40-49 år 5,7 procent högre.  
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Tabell 21 - Halsmått i centimeter 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 32,4 32,2 37,9 37,9 33,9 33,7 38,5 38,7 
Standardavvikelse 1,79 1,64 0,97 0,97 0,77 0,86 1,57 1,59 
Minimum 30 30 36,5 36,5 32,5 32,5 36 37 
Maximum 35 34,5 39 39 35 35 41 42 
 

Signifikanta skillnader har noterats mellan män och kvinnor 30-39 år (p<0,001) och 40-49 år 

(p<0,001). Män hade i genomsnitt 17,5 procent större halsmått än kvinnor 30-39 år respektive 14,6 

procent i åldersgruppen 40-49 år.  

Tabell 22 - Bukhöjd i centimeter 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 17,6 17,4 20,4 19,9 19,7 19,5 20,5 20,6 
Standardavvikelse 1,73 1,61 0,83 1,07 1,40 1,30 2,05 2,06 
Minimum 15 15 19 18 17,5 17 18 18 
Maximum 20 19,5 22 22 21,5 21 24,5 24,6 
 

En signifikant skillnad har noterats i bukhöjd mellan män och kvinnor 30-39 år (p=0,001), män 

hade 14 procent högre bukhöjd. Kvinnor 40-49 år hade 10,7 procent högre bukhöjd än yngre 

kvinnor 30-39 år (p=0,005). 

3.3 Rörlighet 
Tabell 23 - Testresultat för Stand and Reach i centimeter 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde -7,9 -7,7 0,5 0 -0,9 -1,2 11,3 11,2 
Standardavvikelse 11,14 9,74 8,14 8,00 9,16 9,12 13,74 14,69 
Minimum -23 -23 -8 -7 -10 -8,5 -9 -9 
Maximum 16 8 13 16 17 17 37 39 
 

En signifikant skillnad har noterats i testresultatet för stand and reach mellan män och kvinnor 40-

49 år (p=0,0378). Män har varit mindre rörliga än kvinnor i samma åldersgrupp. 
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3.4 Kondition 

3.4.1 Ekblom-Bak testet 
Tabell 24 - Beräknad VO2max, absoluta, l/min 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 3,09 3,14 3,87 3,94 2,84 2,86 3,72 3,83 
Standardavvikelse 0,41 0,47 0,34 0,31 0,35 0,41 0,41 0,41 
Minimum 2,31 2,43 3,34 3,45 2,35 2,09 2,92 2,71 
Maximum 3,78 4,18 4,41 4,30 3,39 3,51 4,24 4,17 
 

Signifikanta skillnader i den absoluta syreupptagningen har noterats mellan män och kvinnor 30-39 

år (p<0,001). Män hade 25,3 procent högre syreupptagning i liter per minut i samma åldersgrupp. 

Även män 40-49 år hade 33,6 procent högre syreupptagning i liter per minut än kvinnor i samma 

åldersgrupp (p<0,001). 

Tabell 25 - Beräknad VO2max, relativa, ml/kg*min 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 50,05 50,15 49,62 50,28 39,38 39,55 47,31 48,20 
Standardavvikelse 8,68 6,83 3,74 3,99 5,10 4,93 8,08 7,02 
Minimum 39,50 41,10 41,10 44,80 28,70 30,80 34,90 33,00 
Maximum 65,90 64,10 54,70 56,40 47,70 45,30 61,70 58,50 
 

I den relativa syreupptagningen ml/kg*min fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor 

40-49 år (p=0,004). Män hade 21,9 procent högre syreupptagning i milliliter per kilokroppsvikt än 

kvinnor i samma åldersgrupp. Kvinnor 40-49 år hade även 26,8 procent sämre 

syreupptagningsförmåga än kvinnor 30-39 år (p<0,001). Således är skillnaderna mellan könen 

något större i absoluta värden jämfört med i relativa mått (relaterat till kroppsvikt). 
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3.4.2 Pyramidtestet 
Tabell 26 - Resultat för antal vändor i pyramidtestet 

  

Kvinnor 
30-39 år 

Män 
30-39 år 

Kvinnor 
40-49 år 

Män 
40-49 år 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Medelvärde 105 103 105 103 87 89 110 114 
Standardavvikelse 17,88 13,52 9,83 10,70 11,54 11,33 18,50 15,14 
Minimum 80 82 89 88 68 72 85 88 
Maximum 140 128 120 123 108 108 149 138 
Antal (n) 10 10 10 10 9 10 11 11 
 

En signifikant skillnad har upptäckts i antal vändor mellan män och kvinnor 40-49 år (p<0,001). 

Män hade 28,1 procent fler vändor än kvinnor i samma åldersgrupp.  

Tabell 27 - Resultat för pyramidtestet i watt 

  

Kvinnor 
30-39 år 

Män 
30-39 år 

Kvinnor 
40-49 år 

Män 
40-49 år 

T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Medelvärde 134,51 132,64 167,61 163,86 126,10 131,15 177,02 185,70 
Standardavvikelse 35,01 31,15 24,78 21,86 18,38 16,52 32,40 28,40 
Minimum 84,66 86,45 141,50 132,62 94,16 109,55 136,24 149,15 
Maximum 202,09 183,21 213,25 204,48 156,15 157,56 222,86 239,84 
Antal (n) 10 10 10 10 9 10 11 11 
 

En signifikant skillnad noterades mellan män och kvinnor 30-39 år (p=0,019) respektive 40-49 år 

(p<0,001). Män 30-39 år hade 23,5 procent högre power i pyramidtestet än kvinnor i samma 

åldersgrupp. Män 40-49 år hade även 41,6 procent högre power i pyramidtestet än kvinnor i 

samma åldersgrupp.  

3.5 Styrka 

3.5.1 Sörensens test 
Tabell 28 - Resultat i Sörensens test, angivet i sekunder 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 219,67 230,30 130,40 133,43 114,20 133,93 125,07 136,48 
Standardavvikelse 62,02 74,30 52,85 45,72 38,62 46,33 48,36 57,93 
Minimum 153 145 63 70 64 85 65 69 
Maximum 341 375 195 184 191 212 218 245 
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Signifikanta skillnader noterades mellan två separata testtillfällen för kvinnor 30-49 år (p=0,009). 

Kvinnor presterade 9,1 procent bättre under andra testtillfället. Kvinnor 30-39 år har även presterat 

42,1 procent bättre än män i samma åldersgrupp (p=0,003). Kvinnor 30-39 år har också presterat 

72 procent bättre än kvinnor 40-49 år (p=0,003).  

3.5.2 Buk-höftböj 
Tabell 29 - Resultat i buk-höftböj, angivet i sekunder 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 205,42 247,58 232,87 255,60 120,73 128,29 135,24 144,55 
Standardavvikelse 68,97 110,88 192,40 199,97 55,47 66,03 48,67 57,64 
Minimum 121 136 83 90 42 49 69 75 
Maximum 308 450 631 626 230 247 212 276 
 

En signifikant skillnad mellan kvinnor 30-39 år och kvinnor 40-49 år har upptäckts (p=0,011). 

Yngre kvinnor har presterat 93 procent bättre än äldre kvinnor.  

3.5.3 Axelpress 
Tabell 30 - Resultat i axelpressar, angivet i antal repetitioner 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 203 234 118 149 154 175 106 155 
Standardavvikelse 159,15 115,45 50,24 130,56 84,27 106,99 46,46 115,96 
Minimum 56 64 33 44 55 40 59 65 
Maximum 590 360 215 500 301 376 213 451 
 

En signifikant skillnad har noterats hos män mellan första- och andra testtillfället (p=0,033). Vid 

andra testtillfället gjorde män 36,3 procent fler repetitioner.  
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3.5.4 Handgrip 
Tabell 31 - Uppmätt handstyrka i newton, höger hand 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 312 309 562 574 343 339 521 535 
Standardavvikelse 43,35 50,75 89,28 81,92 45,47 51,15 122,43 130,61 
Minimum 241 235 357 378 263 264 200 205 
Maximum 360 407 649 644 428 446 681 751 
 

En signifikant skillnad har noterats hos män mellan första- och andra testtillfället (p=0,030). Vid 

andra testtillfället presterade män 2,4 procent bättre än vid första testtillfället. Män 30-39 år var 

85,6 procent starkare än kvinnor i samma åldersgrupp (p<0,001). Även i åldersgruppen 40-49 år 

var männen 57,6 procent starkare än kvinnor (p<0,001).  

Tabell 32 - Uppmätt handstyrka i newton, vänster hand 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 288 279 530 549 323 327 515 520 
Standardavvikelse 48,17 52,66 92,37 102,79 45,14 48,03 60,06 59,75 
Minimum 211 159 355 363 254 253 429 449 
Maximum 349 333 648 690 422 444 653 657 
 

En signifikant skillnad har noterats hos män mellan första- och andra testtillfället (p=0,040). Vid 

andra testtillfället presterade män 2,3 procent bättre än vid första testtillfället. Män 30-39 år var 

96,8 procent starkare än kvinnor i samma åldersgrupp (p<0,001). Även i åldersgruppen 40-49 år 

var männen 59 procent starkare än kvinnor (p<0,001).  

3.6 Balans 
Samtliga deltagare klarade att hålla balansen tittandes under 60 sekunder utan att göra några 

nedtramp. Nedan följer därför endast en redovisning för balanstestet i ett blundande utförande. 

Inga signifikanta skillnader upptäcktes mellan varken åldersgrupper, kön eller två separata 

testtillfällen. 
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Tabell 33 - Resultat i GIH:s balanstest angivet i sekunder, höger ben 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 49 50 54 54 38 39 55 54 
Standardavvikelse 22,37 19,57 12,32 13,55 24,66 22,94 9,66 15,34 
Minimum 3 6 26 22 4 4 30 10 
Maximum 60 60 60 60 60 60 60 60 
Antal deltagare som klarade 
hålla balansen i 60 s. 7 7 8 8 5 5 8 9 
 

Tabell 34 - Resultat i GIH:s balanstest angivet i sekunder, vänster ben 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 44 52 52 53 43 43 53 56 
Standardavvikelse 23,67 18,58 13,09 15,28 20,95 20,62 13,38 8,16 
Minimum 2 5 29 21 8 9 21 37 
Maximum 60 60 60 60 60 60 60 60 
Antal deltagare som klarade 
hålla balansen i 60 s. 6 8 7 8 5 5 7 9 
 

3.7 Prestation i övriga tester 

3.7.1 6-minuters gångtest 
Tabell 35 - Resultat i 6-minuters gångtest, angivet i meter 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 776 773 766 811 713 720 803 834 
Standardavvikelse 66,58 57,87 77,63 78,46 44,04 27,98 48,35 58,57 
Minimum 700 716 655 680 642 666 708 755 
Maximum 886 895 886 930 795 760 855 900 
 

Män 30-49 år presterade i genomsnitt 4,8 procent bättre vid andra testtillfället än det första 

testtillfället (p<0,001). Män 40-49 år presterade även 15,7 procent bättre än kvinnor i samma 

åldersgrupp (p<0,001). En signifikant skillnad noterades också mellan kvinnor 30-39 år och 40-49 
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år (p=0,023). Yngre kvinnor presterade 7,3 procent bättre i 6 minuters gångtest än kvinnor 40-49 

år.  

3.7.2 Timed Up and Go 
Tabell 36 - Resultat i Timed Up and Go, angivet i sekunder 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 4,56 4,62 4,18 3,93 4,58 4,13 4,21 4,14 
Standardavvikelse 0,81 0,73 0,74 0,63 0,80 0,34 0,64 0,62 
Minimum 3,50 3,75 3,25 3,12 3,78 3,66 3,37 3,41 
Maximum 5,80 5,88 5,57 5,30 6,72 4,78 5,54 5,32 
 

En signifikant skillnad har noterats mellan män och kvinnor 30-39 år (p=0,037). Kvinnor 

presterade 14,9 procent bättre än män i samma åldersgrupp.  

3.7.3 Maximal- och självvald gånghastighet 
Tabell 37 - Resultat för 6-meters maximal gångsträcka, angivet i meter per sekund 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 2,74 2,90 2,87 3,08 2,63 2,80 3,19 3,17 
Standardavvikelse 0,58 0,62 0,55 0,57 0,44 0,34 0,27 0,50 
Minimum 1,76 2,34 2,35 2,37 2,00 2,40 2,63 2,43 
Maximum 3,43 4,08 4,17 3,85 3,26 3,33 3,64 4,38 
 

Inga signifikanta skillnader har noterats i maximal gånghastighet mellan kön, åldersgrupper eller 

två separata testtillfällen.   

Tabell 38 - Resultat för 6-meters självvald gångsträcka, angivet i meter per sekund 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 1,72 1,76 1,61 1,61 1,57 1,72 1,88 1,91 
Standardavvikelse 0,28 0,23 0,21 0,28 0,21 0,24 0,30 0,32 
Minimum 1,23 1,37 1,30 1,32 1,27 1,18 1,48 1,24 
Maximum 2,09 2,05 1,94 2,11 1,89 2,00 2,37 2,42 
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Vid andra testtillfället presterade kvinnor 6,2 procent bättre än vid det första testtillfället (p=0,046). 

En signifikant skillnad har även noterats mellan män 30-39 år och 40-49 år (p=0,036). Äldre män 

hade 15,5 procent högre självvald gånghastighet än yngre män.  

3.7.4 Uppresningar från stol 
 
Tabell 39 - Resultat från 5 uppresningar från stol, angivet i sekunder 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 6,08 5,91 6,26 5,34 5,88 5,5 5,35 4,95 
Standardavvikelse 1,59 1,33 1,25 0,98 1,95 2,08 0,67 0,77 
Minimum 4,3 4,03 4,15 4,09 3,9 3,81 4,22 3,84 
Maximum 8,3 8,03 7,75 7,28 9,6 10 6,47 5,85 
 

En signifikant skillnad i resultaten från total tid vid 5 uppresningar från stol sågs enbart mellan två 

testtillfällen hos män 30-49 år, där de presterade i genomsnitt 11,3 procent bättre (kortare tid) vid 

det andra testtillfället än vid det första testtillfället (p=0,002).  

Tabell 40 - Resultat från 50 uppresningar från stol, angivet i sekunder 

  

Kvinnor 
30-39 år 

n=10 

Män 
30-39 år 

n=10 

Kvinnor 
40-49 år 

n=10 

Män 
40-49 år 

n=11 
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

Medelvärde 53 54 56 49 53 45 51 48 
Standardavvikelse 7,92 10,01 11,20 7,70 8,62 7,22 9,51 8,04 
Minimum 41 41 40 36 40 37 37 39 
Maximum 64 67 75 60 71 59 69 61 
 

Både män och kvinnor presterade vanligtvis något bättre vid det andra testtillfället än vid det första 

testtillfället (kortare total tid vid 50 uppresningar). Kvinnornas prestation har varit 6,3 procent 

bättre (p=0,030) medan mäns prestation har varit 8,5 procent bättre (p=0,002) vid det andra 

testtillfället. Kvinnor 30-39 år presterade i genomsnitt 18,8 procent bättre än kvinnor 40-49 år 

(p=0,049).  
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4 Diskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka och jämföra kvinnor och män i åldersgrupperna 

30-39 år respektive 40-49 år avseende antropometriska mått samt prestation på GIH:s hälsotester. 

Frågeställningarna rörde om det skiljer sig i resultaten på hälsotesterna mellan könen, 

åldersgrupperna samt mellan två separata testtillfällen. Studiens hypotes är gällande prestation att 

den yngre åldersgruppen 30-39 år presterar bättre i hälsotestet jämfört med den äldre åldersgruppen 

40-49 år, att det inte fins signifikanta skillnader mellan de två separata testtillfällena eller mellan 

könen, men däremot att en könsskillnad finns i antropometriska mått. Hypotesen utgår från tidigare 

forskningsresultat som redovisats i beskrivning av forskningsläget. 

Nedan ges först en sammanfattande diskussion, då exempel tas upp på olika erhållna huvudresultat 

inklusive vissa jämförelser med tidigare publicerade data.  

4.1 Blodtryck och puls innan och efter testerna 
Under andra testtillfället har medelvärdena för det systoliska- och diastoliska blodtrycket samt 

pulsen före och efter testerna sänkts något på gruppnivå för samtliga män i jämförelse med det 

första testtillfället. Även de flesta kvinnor på gruppnivå hade lägre värden vid det andra 

testtillfället om man jämför med det första testtillfället. Det kan bero på att man är lugnare vid det 

andra testtillfället då deltagarna känner till lokalerna, testledarna och hur testutförandet kommer att 

se ut. Inga signifikanta skillnader sågs för blodtryck och puls mellan olika åldrar eller mellan 

könen.  

Blodtrycket innan testerna vid andra testtillfället hos samtliga deltagare var i snitt 119,2/78,9 

mmHg. Motsvarande medelvärden för blodtrycket efter testerna vid andra testtillfället var 

113,5/77,3 mmHg. Snittvärdena för studiens deltagare ligger inom ramen för normalt blodtryck 

enligt de gränsvärden som den amerikanska hjärtföreningen angivit (American Heart Association 

2016-03-23).  

Vilopulsen innan testerna vid andra testtillfället var i snitt 76,5 (±10,1) för kvinnor 30-39 år 

respektive 72,2 (±13,9) slag per minut för män i samma åldersgrupp. För kvinnorna 40-49 år var 

vilopulsen innan testerna vid andra testtillfället 78,4 (±12,1) samt för männen 69,5 (±14,2) slag per 

minut i samma åldersgrupp. De medelvärdena är snarlika de genomsnittliga medelvärdena som har 

setts i en amerikansk studie gjord på över 35000 testpersoner (Ostchega et al. 2011, s.13 f.). 

Vilopulsen som togs minst 5 minuter efter testerna vid det andra testtillfället var i genomsnitt något 

lägre hos samtliga deltagare, men sänkningen var endast signifikant för männen (-4,0%) och inte 
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för kvinnorna (-1,9%). Den genomsnittliga vilopulsen låg mellan 91,6 (+14,3) och 98,8 (±13,7) 

slag per minut bland olika kön- och åldersgrupper. Anledningen till att pulsen har varit lägre för 

männen vid det andra testet är oklar.  

4.2 Kroppsmått 
De genomsnittliga medelvärdena för längd hos samtliga kön- och åldersgrupper har varit väldigt 

snarlika med de genomsnittliga medelvärdena på längd uppmätta mellan 2010-2011 från SCB 

(Statistiska centralbyrån 2013-09-20). Längdmässigt har studiens deltagare således varit 

representativa för den övriga populationen i Sverige. Dock har det viktmässigt skiljt mer mellan 

studiens deltagare och övrig population i Sverige då våra deltagare har vägt mindre, förutom 

kvinnor 40-49 år som har vägt mer. Studien har även kunnat påvisa en signifikant skillnad mellan 

kvinnor 30-39 år respektive 40-49 år viktmässigt (p=0,012). De äldre kvinnorna vägde 13,5 

procent mer än de yngre deltagande kvinnorna. I studien har det också visats en signifikant skillnad 

i vikt och längd mellan kvinnor och män 30-49 år. Män var tyngre och längre än kvinnor. 

Viktmässigt skiljde sig således våra deltagare mer från SCB:s insamlade data. Exempel på 

redovisade skillnader är att medelvikten i vår studie för kvinnor 30-39 år var 62,8 kg vid det andra 

testtillfället medan för SCB:s sågs en medelvikt på 67 kg för kvinnor i samma åldersgrupp. 

Medelvikten för män 30-39 år fann vi vara 78,4 kg jämfört med 85,2 kg i SCB:s statistik över vikt. 

Våra kvinnor 40-49 år hade en medelvikt på 72,6  kg jämfört med 68,8 kg från SCB:s data. Våra 

män i samma åldersgrupp hade en medelvikt på 80,2 kg jämfört med SCB:s 86,2 kg. Varför 

deltagarnas vikt har avvikit från SCB:s statistik skulle kunna förklaras med att det har varit färre 

deltagare i studien och skillnaden kan därför bero på urvalet och slumpen. (Statistiska centralbyrån 

2013-09-20) 

Medelvärdena för BMI har varit inom ramarna för vad som anses vara en normalvikt enligt WHO:s 

kategorisering för BMI (Världshälsoorganisation 2016). Endast kvinnorna 40-49 år i studien hade 

ett högre BMI som i genomsnitt låg på 26,3 (±2,94). Deltagarnas medelvärden över BMI har varit 

lägre än SCB:s medelvärden för BMI från 2010-2011. Åter igen, endast kvinnor 40-49 år hade ett 

högre BMI än SCB:s data för samma åldersgrupp. Jämför vi den här studiens data över BMI med 

en studie gjord i Sverige på 885 deltagare som samtliga fick utför en hälsoundersökning ses även 

här att kvinnor 40-49 år i den här studien har haft ett högre BMI (Öhrvall et al. 2000, s. 498 ff.). En 

tolkning kring varför kvinnornas BMI 40-49 år var högre skulle kunna förklaras med att det har 

varit färre deltagare i vår studie och skillnaden kan därför bero på urvalet och slumpen. En 

signifikant skillnad noterades i fettprocent mellan kvinnor och män i samtliga åldersgrupper. 
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Kvinnorna hade i genomsnitt mellan 32 och 46 procent högre andel fett i kroppen än män. Detta 

ses logiskt med tanke på de anatomiska skillnader som finns i uppbyggnad mellan kvinnor och 

män. Enligt en kategorisering över fettprocent gjord av American Council on Excercise låg kvinnor 

30-39 år i genomsnitt på en normalt förekommande fettprocent, kvinnorna 40-49 år låg däremot i 

genomsnitt precis över gränsen för fetma. Efter att ha sett fettprocenten hos kvinnorna 40-49 år kan 

det förklara varför de även har haft ett högre BMI än kvinnor 30-39 år. Samtliga män i studien låg i 

genomsnitt under de angivna värdena för normalt förekommande fettprocent, vilket är under 18 

procent (Bryant & Green (red.) 2003, s. 188). Att män i genomsnitt har legat under de angivna 

värdena beror återigen på urvalet i studien. 

Överlag låg medelvärden på midja-/höftkvoten, bukhöjden och midjemått nära de medelvärden som 

framgått i den svenska studien (Öhrvall et al. 2000, s. 498 ff.). Dock är antropometriska mått något 

svårare att kunna jämföras med gentemot denna svenska studie, där man studerade samband mellan 

dessa mått och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, då de inte haft någon indelning för olika 

åldrar, utan spridningen i åldrarna har varit mellan 19-66 år. Jämfört med WHO:s gränsvärden är 

medelvärden i denna studie för midja-/höftkvoten hos samtliga kön- och åldersgrupper lägre. 

Kvinnor 40-49 år visade däremot ett medelvärde för midjemåttet som låg högre än gränsvärdena 

framtagna av WHO, vilket kan medföra en ökad risk för det metabola syndromet 

(Världshälsoorganisation 2008, s. 27). Medelvärdena för bukhöjden från det andra testtillfället var 

17,5 cm för kvinnor 30-39 år och 19,9 centimeter för män i samma åldersgrupp. Medelvärdena för 

kvinnor 40-49 år var 19,6 centimeter och 20,7 centimeter för män i samma åldersgrupp. En 

tolkning till varför kvinnor 40-49 år har ett högre medelvärde för midjemåttet kan bero på och 

hänga ihop med att de även har vägt mer, haft ett högre BMI samt en högre andel kroppsfett. 

Anledningen till att resterande kön- och åldersgrupper har legat lägre kan återigen till stor del bero 

på studiens urval. 

Medelvärdena för halsmått på den här studiens deltagare har varit lägre hos kvinnorna jämfört med 

en studie där man undersökt om halsmått har ett samband med ökad risk för kardiovaskulära 

sjukdomar. I samma studie har medelvärden för halsmått på män varit snarlika med de i denna 

studie. Medelvärdena för samtliga kön- och åldersgrupper har visat att deltagarna i den här studien 

inte löper en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar kopplat till halsmått enligt en studie utförd 

på 12515 deltagare som samtliga hade en eller flera kardiovaskulära riskfaktorer. (Dai et al. 2016, 

s. 2 ff.) 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Cedric+X.+Bryant&search-alias=books&field-author=Cedric+X.+Bryant&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Daniel+J.+Green&search-alias=books&field-author=Daniel+J.+Green&sort=relevancerank
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4.3 Rörlighet 
I den här studien framkom att män i genomsnitt var mindre rörliga än kvinnor. Dock sågs endast en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor 40-49 år (p=0,0378). Liknande tendenser har setts 

under hälsoprojektet vid GIH för seniorer år 2012 (Andersson et al. 2013). Vid en jämförelse med 

den här studiens data och data från hälsoprojektet ses att våra män 40-49 år hade i genomsnitt hade 

mindre rörlighet än manliga seniorer. En tolkning till varför våra deltagare 40-49 år har varit 

orörligare än manliga seniorer är oklart. 

4.4 Kondition 
I den här studien har vanligtvis samtliga kvinnor och män i åldrarna 30-39 år haft en bättre absolut- 

och relativ syreupptagningsförmåga än gränsvärdena för medelgod kondition som Per-Olof 

Åstrand tagit fram år 1964 (s. 18). Endast kvinnor 40-49 år har haft något lägre 

syreupptagningsförmåga men medelvärdena har legat inom gränsvärdena för medelgod kondition 

enligt Åstrands gränsvärden. Medelvärdena har även varit högre än dem från en omfattande 

litteraturgenomgång gjord 1990 på friska och otränade individer i USA, Kanada och 7 andra 

europeiska länder (Shvartz & Reibold 1990, s.3 ff.). Samtliga deltagare i åldrarna 30-49 år har 

även i genomsnitt haft en bättre kondition än vad angavs som genomsnittliga konditionsvärden i 

tabeller från 1997 för värden i syreupptagningsförmåga.  Då inga deltagare har legat under 

gränsvärdena för låg kondition samt att en majoritet av urvalet faktiskt har varit fysiskt aktiva på 

fritiden trotts att detta inte var ett krav ur studiens syfte kan det ha påverkat att samtliga kvinnor 

och män 30-49 år har haft värden som i genomsnitt motsvarar en medelgod kondition.   

Samtliga män i studien har i genomsnitt varit högre i den absoluta syreupptagningsförmågan än 

samtliga kvinnor (p<0,001). Det kan anses logiskt då männen i studien har varit större än 

kvinnorna som deltagit. (Åstrand, 1964)  

I pyramidtestet har samtliga kvinnliga deltagare 30-49 år presterat bättre än unga kvinnor 20-32 år 

i en studie gjord på GIH år 2011 (Andersson et al. 2011, s. 2 ff.). Män 40-49 år tillskillnad från 

män 30-39 år hade något högre power under pyramidtestet än unga män 20-32 år i studien nämnd 

ovan. Detta kan förklaras med att flera män som deltagit i den här studien kan ha har varit 

konditionsmässigt mer vältränade än vad män i genomsnitt brukar vara i deras ålder. Det fanns en 

signifikant skillnad i power mellan samtliga män och kvinnor. Män har i genomsnitt haft en högre 

power i pyramidtestet än kvinnor.  
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4.5 Styrka 
Samtliga män i studien har haft snarlika resultat som friska män i en studie där Sörensens test har 

använts för att mäta styrkeuthållighet av muskler som sträcker i bålen på tusentals individer 

(Demoulin 2006, s. 43 ff.). Medelvärdena som noterades i Sörensens test hos kvinnor 30-39 år var i 

genomsnitt högre jämfört med resultat från den nämnda publicerade studien. Kvinnorna 40-49 år 

presterat dock i genomsnitt något sämre än de tidigare publicerade testvärdena som tagits fram för 

friska kvinnor (Demoulin 2006, s. 43 ff.). En signifikant skillnad sågs mellan kvinnor och män 30-

39 år i det här testet. Kvinnor presterade 42,1 procent bättre än männen i samma åldersgrupp. Hur 

detta ska tolkas beror troligtvis till stor del att de kvinnliga deltagarna har varit relativt starkare i 

rygg- och höftsträckarmusklerna som testet primärt har avsett att mäta. Dessa resultat är i 

överensstämmelse med vad som tidigare har rapporterats vid jämförelse mellan äldre kvinnor och 

män (Andersson et al 2013) samt att kvinnor jämfört med män har en relativt större tvärsnittsyta av 

uthålliga än snabba uttröttbara muskelfibrer i ländryggsmuskulaturen (Andersson 2014). 

Medelvärdena i handgripsstyrka i samtliga kön- och åldersgrupper har varit högre än 

referensvärden framtagna för unga individer 19-25 år (Montalcini et al. 2012, s. 342 ff.). I studien 

har det setts en signifikant skillnad i handgripsstyrkan mellan kvinnor och män. Män har varit 

mellan 57,6-96,8 procent starkare än kvinnor. Det är tidigare rapporterats att kvinnorna, gentemot 

männen, har en relativt lägre styrka speciellt i underarm-/handmuskulatur i gripstyrka (Andersson 

2014). 

 I en tidigare studie som har studerat bålstyrkan (60O höftflexion av bålen rest från golvet) har man 

inte kunnat påvisa en signifikant skillnad i resultat mellan könen (McGill, Childs & Liebenson 

1999, s. 941 ff.). Inga signifikanta skillnader i testet bukhöftböj har heller kunnat påvisas mellan 

könen i den här studien. Medelvärdena för kvinnor och män 40-49 år har varit snarlika med de 

medelvärdena från den ovan nämnda publicerade studien. Kvinnor och män 30-39 år har däremot i 

den här studien varit betydligt starkare i bålmuskulaturen, emellertid endast med en signifikant 

skillnad för kvinnornas olika åldersgrupper men inte för männens. Här ska även poängteras att vi 

hade 45O höftflexionsvinkel av rak bål från golvet, vilket kräver en högre bukmuskelaktivering och 

ger således en högre belastning jämfört med vid vinkeln 60O (Andersson, Nilsson, Ma and 

Thorstensson, 1997).  

I antalet hantelpressar har ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor kunnat ses. Då det är 

visat att män är relativt starkare speciellt i armmuskulaturen jämfört med kvinnorna (Andersson 

2014) kan våra resultat förklaras med att hantelvikten har varit anpassad efter kön (5kg för män 
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och 3 kg för kvinnor). Medelvärdena för hantelpressar har för samtliga deltagare varit bättre än för 

de seniorer som har deltagit i hälsoprojektet 2012 (Andersson et al. 2011, s. 2 ff.). Detta tyder på 

att äldre har svagare muskulatur än de män som har undersökts. Det naturliga åldrandet skulle 

kunna vara en tolkning eller förklaring till varför de äldre presterade mindre antal lyft.  

4.6 Balans 
Samtliga deltagare i den här studien har kunnat hålla balansen utan några nedtramp alls under 60 

sekunder. Vilket har varit betydligt bättre än vad seniorer under hälsoprojektet 2012 presterat 

(Andersson et al. 2011, s. 2 ff.). Dock kunde endast 50 procent av kvinnorna 40-49 år hålla 

balansen under 60 sekunder med slutna ögon. Detta kan möjligtvis bero på att de flesta av 

kvinnorna i den åldersgruppen hade högre andel kroppsfett än vad de andra deltagarna hade i de 

andra kön- och åldersgrupperna. Att ha en högre andel kroppsfett kan indikera mindre 

muskelmassa vilket skulle kunna vara avgörande för förmågan att hålla balansen. Därför skulle det 

vara intressant att studera förhållanden mellan muskelmassan och balansförmågan i framtiden.  

4.7 Övergripande diskussion 
Studiens syfte och huvudfrågeställningar har försökt besvaras på ett så tillfredsställande sätt som 

möjligt. De resultat som presenterats i den här studien kan eventuellt komma att ingå i en större 

grupp av referensvärden i GIH:s hälsotester för individer i åldern 30-49 år samt även möjligtvis 

användas för framtida forskning. Referensvärden skulle kunna vara användbara vid interventioner i 

olika forskningssammanhang som till exempel i studier där man studerar vilken påverkan fysisk 

aktivitet har på individer med olika sjukdomstillstånd.  

Hypotesen om att det inte finns några signifikanta skillnader mellan två separata testtillfällen har 

delvis stämt med några få undantag. Signifikanta skillnader mellan de två separata testtillfällena 

har påvisats framförallt på några av styrketesterna hos män; axelpressar, handgrip samt 

stolresningar. En möjlig anledning skulle kunna vara att deltagarna har vant sig vid testutförandet 

och därmed vågar pressa sig mer till utmattning. Blodtryck och puls har i genomsnitt varit lägre 

under det andra testtillfället jämfört med det första, dock kunde få signifikanta skillnader ses 

mellan testtillfällena. Detta beror till stor sannolikhet på att deltagarna har varit lugnare vid det 

andra testtillfället då de vet hur utförandet ska gå till. Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan 

två separata testtillfällen exempelvis i testet Stand and reach, Ekblom-Bak:s cykeltest (Ekblom-

Bak et al. 2014), pyramidtestet, balanstestet, TUG-testet och maximal gånghastighet (6 meter).  

Detta kan tolkas med att dessa tester kan ha högre validitet och att det inte finns lika stora 

möjligheter till förbättring av testresultat vid ett upprepat testtillfälle.  
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Signifikanta skillnader mellan kön har kunnat ses i många antropometriska mått, vilket ses som 

logiskt då män biologiskt har en större kroppsbyggnad från grunden än kvinnor vilket även 

stämmer med hypotesen. Männen har i genomsnitt varit längre och tyngre än kvinnor samt att 

kvinnorna har i genomsnitt haft mer kroppsfett än männen. Männen hade en högre syreupptagning 

i liter per minut i jämförelse med kvinnorna, där en faktor som spelar roll är männens större 

kroppsmassa. Männen hade även högre power i pyramidtestet samt gick längre i 6 minuters 

gångtest och snabbare i TUG-testet än kvinnorna. Männen var även i genomsnitt starkare än 

kvinnorna i handgripstyrka. Kvinnor 30-39 år presterade i genomsnitt bättre än männen i Sörensens 

test. I studien har det också setts att männen hade signifikant sämre rörlighet än kvinnorna i 

åldersgruppen 40-49 år.  Hypotesen kring att det inte skulle finnas några signifikanta skillnader 

mellan könen avseende prestation överlag har alltså inte helt kunnat stödjas. Inga signifikanta 

könsskillnader framkom exempelvis i styrktesterna buk-höftböj och i 50 uppresningar från stol för 

båda åldersgrupper eller i Sörensens test för den äldre åldersgruppen. 

Hypotesen kring att yngre skulle prestera bättre än äldre har delvis kunnat styrkas. Signifikanta 

skillnader mellan åldersgrupperna sågs generellt endast för kvinnor 30-39 år gentemot 40-49 år. 

De yngre kvinnorna presterade generellt sätt bättre i de flesta testerna samt de vägde mindre och 

hade mindre kroppsmått än de äldre kvinnorna. Därmed kan den påstådda hypotesen delvis stödjas. 

Enligt vår uppfattning är det en fördel att det i vår studie har inkluderats deltagare med väldigt 

olika bakgrund. Således har ett brett spektrum av individer med olika erfarenheter av fysisk 

aktivitet ingått. Bredden på deltagarna kan bero på att information om hälsotesterna har spridits på 

många olika sätt och varit tillgängligt för fler än vad det brukar vara vid likande studier. En styrka 

har varit deltagarantalet med tanke på arbetets omfång. En annan styrka med studien har varit att 

syftet varit byggt på välstuderade och redan beprövade testmetoder. Det hade annars varit svårare 

att jämföra studiens resultat med tidigare studier.  

Svagheter i detta arbete har exempelvis varit att vissa tester har känts irrelevanta för de aktuella 

åldersgrupperna eftersom att några tester inriktar sig mer till seniorer, exempelvis 6-minuters 

gångtest, uppresningar från stol och Timed Up and Go. Å andra sidan har studien kunnat visa 

resultat på ovan nämnda tester även för individer i dessa åldrar vilket kan vara användbart i 

framtida hälsoprojekt och forskningssammanhang. En annan svaghet har varit att några deltagare i 

studien inte har kunnat erbjudas samma eller liknande testmiljö på grund av parallella projekt som 

genomfördes i laboratoriet vilket medförde under vissa tillfällen att det vistades många samtidigt i 

samma lokal. För att tillfredsställa individernas deltagande har det erbjudits tider både på kvällar 
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samt helger, det också för att så många som möjligt skulle kunna delta. Data från testerna kunde 

presenteras med hjälp av histogram men på grund av för stor dataomfång samt flertal olika kön- 

och åldersgrupper valdes tabeller som mest lämpligaste form för dataredovisning i den här studien. 

Under studiens gång har det märkts att pyramidtestet ger jämförbara resultat med resultat från 

Ekblom-Bak:s cykeltest (Andersson et el. 2011; Ekblom-Bak et al. 2014). Det skulle vara 

intressant att undersöka vilket av de två testerna som ger det mest tillförlitliga resultatet. Är de lika 

pålitliga kan det i så fall vara mer kostnadseffektivt att använda sig av pyramidtestet då kostnaden 

för utförande och utrustning är lägre.   

Således, i detta arbete togs det fram en stor mängd nya data för kroppsmått och olika fysiologiska 

tester för kvinnor och män i åldersgrupperna 30-39 år samt 40-49 år. Det framkom som oftast inte 

några signifikanta skillnader mellan den första och andra testomgången, med enstaka undantag. 

När så är fallet behövs bara ett test utföras initialt inför en period med exempelvis fysisk aktivitet 

som senare kanske ska följas upp med ett återtest. För en större bredd av personer och olika 

grupper av individer, behövs framöver vidare studier inom ämnesområdet hälsotester, bland annat 

som ett led till att bidra till en ökad folkhälsa.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra kvinnor och män i åldersgrupperna 30-39 år 

respektive 40-49 år avseende antropometriska mått samt prestation på GIH:s hälsotester. En vidare 

målsättning är att undersöka om det föreligger några skillnader mellan två separata testtillfällen.  

Frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig resultaten på hälsotesterna mellan könen samt mellan olika åldersgrupper? 

2. Är det någon skillnad i resultaten mellan två separata testtillfällena? 

Vilka sökord har du använt? 

Cardiovascular diseases, physical activity, exercise benefits, health, fetma, resistance 
training, metabolic syndrome, physical activity, 6MWT, 5MPT, waist circumference, hip 
circumference, waist-to-hip-ratio, neck circumference, sagittal abdominal diameter, 
anthropometric measurement, Ekblom-Bak testet, VO2max, Sorensen test, hand grip, Timed 
Up and Go. 
 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, MESH, Google Scholar, SwePub. 
 

Sökningar som gav relevant resultat 

PubMed:cardivascular diseases, physical activity, 5MPT, neck circumference, sagittal 
abdominal diameter, VO2max, timed up and go, anthropometric measurement. 

Ebsco: anthropometric measurement, waist-to-hip-ratio, neck circumference, sagittal 
abdominal diameter, VO2max, hand grip, timed up and go. 

Google Scholar: 5MPT, waist-to-hip-ratio, neck circumference, VO2max, Sorensen test, hand 
grip, timed up and go, anthropometric measurement. 
 

Kommentarer 

De sökmotorer som gav flest relevanta träffar var PubMed, Ebsco och Google Scholar. Vi har 
även haft kännedom om flertal studier sedan tidigare. En del källor för vår uppsats har vi 
hittat via tidigare studiers referenser. 

 

  



 
 

Bilaga 2 Annons 

 

GRATIS HÄLSOTESTER! 

Vi är två hälsopedagogstudenter som arbetar med vårt kandidatarbete vid Gymnastik- och 
idrottshögskolan och behöver härmed testpersoner. Syftet med vår studie är att jämföra 
medelålders kvinnor och män avseende prestation på olika hälsotester som speglar kondition, 
styrka, balans och kroppsmått. Genom att anmäla sig till hälsotesterna hos oss får du en unik 
möjlighet att få komma till GIH:s Idrottslaboratorium LTIV som ligger vid Stockholms stadion. 
Du kommer att få utföra testerna vid två separata tillfällen med minst två dagars mellanrum. Efter 
andra testtillfället erhåller du ett informationsblad med dina resultat på samtliga tester samt 
information om hur ditt fysiska hälsotillstånd kan påverka din hälsa på längre sikt mm. 
Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill. 

Vem söker vi? 
Kvinnor och män 30 - 49 år. Inga krav på att vara vältränad. Vi välkomnar alla som vill komma 
till oss! Det ända som krävs är att man uppfattar sig som frisk. Personer som tidigare haft stroke, 
hjärtinfarkt eller opererats på grund av hjärtproblem får inte delta. Även gravida och personer 
med ledbesvär får tyvärr inte delta.  

Vilka tider erbjuder vi? 
Måndag - torsdag 8.00 - 22.00 
Fredag 8.00 - 19.00 
Lördag 9.00 - 14.00 

Ett test tar totalt ca 1.5 timmar att genomföra. Testerna genomförs under februari månad, med 
eventuell förlängning till mars. 

Hur anmäler man sig? 
Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till halsotester@hotmail.com. Ange ditt namn, ålder, 
telefonnummer och de dagar samt tider du kan tänka dig att komma till oss. 

Vad händer sedan? 
Du kommer att få din bokningsbekräftelse via mejl med dag och tid för ditt första hälsotest. 
Andra testtillfället bokas på plats hos oss. Du kommer även att få  information om vad man bör 
tänka på innan testerna, hur du hittar till oss mm. 

Behöver jag veta något mer? 
Ja! Vi behöver fler deltagare, så tveka inte och anmäl dig snarast, tipsa även familjmedlemmar 
och vänner. Vid frågor kontakta oss per telefon. 

Vladimirs Savecs XXXXXXX (för samtal och sms) 
Manuela Benavente XXXXXXX (för samtal och sms) 

 

  



 
 

Bilaga 3 Bokningsbekräftelse och information till försökspersoner 
Hej NAMN! 

Vad kul att du vill delta i våra hälsotester på GIH! Du är varmt välkommen för ditt första hälsotest den X 
februari/mars kl. XX:XX. Kom gärna lite tidigare. Ett test tar totalt ca 1,5 timmar att genomföra. 

Din testledare är Vladimirs Savecs XXXXXXXXXX (för samtal och sms) / Manuela Benavente 
XXXXXXXXXX (för samtal och sms). Tveka inte att ringa eller sms:a vid försening eller om du behöver 
boka om din tid. 

Vart ska jag? 

Du ska till GIH:s Idrottslaboratorium som kallas LTIV. Du går dit via GIH:s idrottsentré (OBS! inte GIH:s 
huvudentré). Det finns en bifogad fil som heter "Hitta hit" där du kan se en översiktsbild över GIH:s 
Campusområde.  

Närmaste tunnelbanestation är Stadion. Följ skyltarna mot Stadion, Idrottshögskolan. När du kommit upp på 
gatan fortsätter du rakt fram till korsningen Valhallavägen/Lidingövägen (trafikljus). Gå över gatan, sväng 
sedan höger och fortsätt utmed Stadionbyggnaden på Lidingövägen tills du kommer fram till "Klocktornet" 
på Stadion. Följ skylten mot Idrottshögskolan och fortsätt uppför backen. 

Om du kör bil så uppmärksamma att GIH:s parkering kräver parkeringstillstånd. Det räcker inte med att 
betala avgift. Personal och inbjudna gäster kan hämta parkeringstillstånd i receptionen. Det finns två 
alternativa parkeringsplatser: Valhallavägens mittfält eller mellan Sophiahemmet och Stadion. 

Allmänna testförberedelser: 
Ta gärna med dig något att dricka om du vill. Under testerna behöver du ha på dig lättare träningskläder och 
träningskor. Det finns omklädningsrum både för män och kvinnor med dusch och bastu. Lämna aldrig något 
i omklädningsrummet. Ta gärna med dig dina saker till GIH:s Idrottslaboratorium LTIV. 

Kraftig måltid bör ej intas närmare än 3 timmar före test. Om du röker eller snusar bör detta inte ske 
närmare än 2 timmar före test. Om behov finns för användande av astmaspray  skall detta ske > 20 minuter 
före test om inget annat föreskrivits av läkare. 

Vad kommer jag få göra? 
Du kommer att få utföra testerna vid två separata tillfällen med minst två dagars mellanrum. Andra 
testtillfället bokas på plats hos oss. Efter andra testtillfället erhåller du ett informationsblad med dina resultat 
på samtliga tester samt information om hur ditt fysiska hälsotillstånd kan påverka din hälsa på längre sikt 
mm. 

Testerna är relativt enkla. Vi kommer att ta viloblodtryck och vilopuls före och efter testerna. Sedan mäter vi 
olika kroppsmått inklusive BMI och kroppsfett med hjälp av en bioimpedansvåg. Sedan följer ett 
rörlighetstest och efter det kommer du få utföra ett icke maximalt cykelergometertest för beräkning av 
kondition (VO2max). Du kommer också att utföra enklare tester där vi ska mäta isometrisk 
styrkeuthållighetsförmåga i de muskler som sträcker i bålen samt i magmuskulaturen och höftböjarna. Vi 
kommer också mäta din balans, styrka i handgrip, uthållighetsstyrkan i axlar och armar samt utföra olika 
gångtester. Sista testet heter pyramidtestet. Testet används för att mäta uthålligheten vid gång i högsta 
möjliga tempo under 5 minuter i en pyramidformad trappramp. 
 
Med vänliga hälsningar, 
Vladimirs/Manuela 

 

  



 
 

Bilaga 4 Hitta-hit karta 
 

Akvarell över 

GIH:s campus, 

Barry Crussell 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Översiktplan 

över GIH, 

Vladimirs 

Savecs 

 

  

http://www.gih.se/OM-GIH/Campus/Kartor/
http://www.gih.se/OM-GIH/Campus/Kartor/


 
 

Bilaga 5 

PERSONUPPGIFTER, HÄLSODEKLARATION & TESTINFORMATION 

Personuppgifter 

Namn: ....................................................................... Längd: ……………. 
 
Personnr: ................................................. Vikt: ……………… 

Testdatum: .............................................. 

Medicinering och hälsostatus 
 
Använder du mediciner regelbundet? 

 
  Jag använder inga mediciner 

 
  Jag använder följande mediciner: ............................................................................................... 

 
Är Du allergisk mot något? 

  Ja   Nej 
 
Om Ja, ange mot vad: ....................................................................................................................... 

Har du undvikit eller avbrutit träning de senaste dagarna p g a skada eller av hälsoskäl? 

  Ja   Nej 
 
Om Ja, ange orsak: ........................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................................... 

 
Förutsättningar för deltagande i test och hälsodeklaration 
Vid olycksfall som drabbar student i utbildningssituation gäller försäkring tecknad hos 
Kammarkollegiet. Andra testpersoner som ej är berörda av försäkringarna ovan deltager i test på 
egen risk. Ungdom under 18 år måste ha målsmans godkännande för deltagande i test. 

 
Undertecknad testperson har erhållit information om test/er och deltager frivilligt i dessa och på 
egen risk med vetskap om möjligheten till avbrytande av test när som helst och utan krav på 
förklaring till detta. Undertecknad testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga medicinska 
hinder för deltagande i test/er. 

 
Stockholm den / År 2016 

 
........................................................ ………………………………………. 
Testpersonens namnteckning Underskrift Testledaren 



 

Bilaga 6 Protokoll - testresultat för samtliga deltagare 

Protokoll - testresultat för samtliga deltagare (medelvärde) 
Testledare: Vladimirs Savecs, Manuela Benavente Antal deltagare = 41 
Datum för första testtillfälle (T1): 2016-02-03 - 2016-03-11 Antal kvinnor 30-39 år = 10; 40-49 år = 10  
Datum för andra testtillfälle (T2): 2016-02-11 - 2016-03-23 Antal män 30-39 år = 10; 40-49 år = 11 
 Kvinnor 30-39 år Män 30-39 år Kvinnor 40-49 år Män 40-49 år 
 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (innan testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              114,90 115,40 131,50 123,60 116,40 119,50 123,91 118,27 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             79,90 77,40 82,30 79,20 79,60 79,30 79,45 79,55 
Puls, pulsklocka (slag/min) 76,00 76,50 77,30 72,20 78,80 78,40 69,18 69,45 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (efter testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              114,10 107,20 120,20 119,70 115,00 112,70 119,64 114,27 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             81,90 81,10 80,40 74,90 82,60 77,90 77,09 75,45 
Puls, pulsklocka (slag/min) 101,90 98,80 97,30 93,90 96,90 96,20 95,91 91,55 
Kroppsmått 
Kroppslängd, uppmätt (m) 1,69 1,69 1,81 1,81 1,67 1,67 1,81 1,81 
Kroppsvikt, uppmätt (kg) 62,70 62,82 78,32 78,39 72,75 72,63 79,61 80,18 
BMI, uppmätt längd och vikt (kg/m²) 21,94 21,93 23,94 23,93 26,33 26,29 24,50 24,63 
Midjemått (cm) 72,55 73,22 83,85 83,40 83,60 83,08 87,45 87,24 
Höftmått (cm) 99,32 100,15 100,30 100,60 107,35 107,10 100,64 100,68 
Midja-höft-kvot 0,73 0,73 0,84 0,83 0,78 0,78 0,87 0,87 
Halsmått (cm) 32,40 32,25 37,90 37,90 33,90 33,75 38,55 38,68 
Bukhöjd (cm) 17,60 17,45 20,45 19,90 19,70 19,55 20,55 20,65 
Kroppsfett bål, bioimpedans (%) 22,62 22,38 14,08 15,17 30,96 31,30 18,77 18,77 
Kroppsfett helkropp, bioimpedans (%) 25,84 25,61 14,37 14,84 33,51 32,77 17,87 17,65 
Stand and reach 
Längdskillnad från underlag (cm) -7,90 -7,70 0,50 0,00 -0,90 -1,25 11,32 11,20 
Ekblom-Bak cykeltest 
VO2max (l/min)                                               3,09 3,14 3,87 3,94 2,84 2,86 3,72 3,83 
VO2max (ml/kg*min)                                                  50,05 50,15 49,62 50,28 39,38 39,55 47,31 48,20 
Pyramidtest (5MPT) 
Antal vändor efter 5 min (N)                                                      104,90 103,40 105,20 103,00 86,78 89,30 109,73 114,36 
Power efter 5 min (W) 134,51 132,64 167,61 163,86 126,10 131,15 177,02 185,70 
Styrketester 
Sörensens test (s)                                                 219,67 230,30 130,40 133,43 114,20 133,93 125,07 136,48 
Buk/höftböj, 45° (s)                                                                  205,42 247,58 232,87 255,60 120,73 128,29 135,24 144,55 
Axelpress, växelvis hö/vä, 60-takt, m:5kg, k:3kg (antal)         202,60 234,10 118,00 149,10 153,90 174,80 105,55 154,55 
Handgrip höger (bäst av tre)                                                     311,80 309,30 562,50 574,10 342,60 339,30 520,73 534,82 
Handgrip vänster (bäst av tre)                                                  288,40 279,00 529,60 549,20 323,40 326,70 514,82 519,55 
Balans, antal nedtramp. Inget nedtramp = 1 
Nedtramp höger (Antal) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Nedtramp vänster (Antal) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Nedtramp höger, blundande (s) 48,88 49,83 54,28 53,75 37,80 39,45 55,18 53,94 
Nedtramp vänster, blundande (s) 43,70 51,73 51,97 52,77 42,71 42,51 53,25 56,39 
Övriga tester 
Gångsträcka, 6-minuters gångtest (m)                                                                       775,60 772,60 766,10 811,10 712,80 720,20 802,82 833,55 
Timed Up and Go test (s) 4,56 4,62 4,18 3,93 4,58 4,13 4,21 4,14 
Resning från stol, 5 st. (s)                                                                   6,08 5,91 6,26 5,34 5,88 5,50 5,35 4,95 
Resning från stol, 50 st. (s)                                                                   53,01 53,67 55,83 49,26 52,99 45,20 50,95 48,29 
Maximal gånghastighet 6 meter (m/s) 2,74 2,90 2,87 3,08 2,63 2,80 3,19 3,17 
Självvald gånghastighet 6 meter (m/s) 1,72 1,76 1,61 1,61 1,57 1,72 1,88 1,91 



 

Bilaga 7 Protokoll - skillnader mellan kön 

Protokoll - skillnader mellan kön 
Testledare: Vladimirs Savecs, Manuela Benavente Antal deltagare = 41 
Datum för första testtillfälle (T1): 2016-02-03 - 2016-03-11 
Datum för andra testtillfälle (T2): 2016-02-11 - 2016-03-23 

Antal kvinnor 30-39 år = 10 
Antal kvinnor 40-49 år = 10 

 
Antal män 30-39 år = 10 
Antal män 40-49 år = 11 

 
Män mot kvinnor 

30-39 år, T2 
Män mot kvinnor  

40-49 år, T2 
 Diff Förändring p Diff Förändring P 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (innan testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              8,20 7,1% 0,136 -1,23 -1,0% 0,846 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             1,80 2,3% 0,658 0,25 0,3% 0,952 
Puls, pulsklocka (slag/min) -4,30 -5,6% 0,439 -8,95 -11,4% 0,136 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (efter testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              12,50 11,7% 0,006* 1,57 1,4% 0,765 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             -6,20 -7,6% 0,278 -2,45 -3,1% 0,338 
Puls, pulsklocka (slag/min) -4,90 -5,0% 0,333 -4,65 -4,8% 0,362 
Kroppsmått 
Kroppslängd (m) 0,12 7,2% 0,000* 0,14 8,4% 0,000* 
Kroppsvikt (kg) 15,57 24,8% 0,000* 7,55 10,4% 0,011* 
BMI (kg/m²) 2,00 9,1% 0,051 -1,66 -6,3% 0,194 
Midjemått (cm) 10,18 13,9% 0,000* 4,16 5,0% 0,208 
Höftmått (cm) 0,45 0,4% 0,842 -6,42 -6,0% 0,016* 
Midja-höft-kvot 0,10 13,4% 0,000* 0,09 11,7% 0,000* 
Halsmått (cm) 5,65 17,5% 0,000* 4,93 14,6% 0,000* 
Bukhöjd (cm) 2,45 14,0% 0,001* 1,10 5,6% 0,159 
Kroppsfett bål, bioimpedans, första mätningen (%) -7,21 -32,2% 0,009* -12,53 -40,0% 0,001* 
Kroppsfett helkropp, bioimpedans, första mätningen (%) -10,77 -42,1% 0,000* -15,12 -46,1% 0,000* 
Stand and reach 
Längdskillnad från underlag (cm) 7,70 -100,0% 0,070 12,45 -996,0% 0,038* 
Ekblom-Bak cykeltest 
VO2max (l/min)                                               0,80 25,3% 0,000* 0,96 33,6% 0,000* 
VO2max (ml/kg*min)                                                  0,13 0,3% 0,959 8,65 21,9% 0,004* 
Pyramidtest (5MPT) 
Antal vändor efter 5 min (N)                                                      -0,40 -0,4% 0,942 25,06 28,1% 0,000* 
Power efter 5 min (W) 31,22 23,5% 0,019* 54,55 41,6% 0,000* 
Styrketester 
Sörensens test (s)                                                 -96,87 -42,1% 0,003* 2,55 1,9% 0,912 
Buk/höftböj, 45° (s)                                                                  8,02 3,2% 0,913 16,26 12,7% 0,557 
Axelpress, växelvis hö/vä, 60-takt, m:5kg, k:3kg (antal)         -85,00 -36,3% 0,141 -20,25 -11,6% 0,682 
Handgrip höger (bäst av tre)                                                     264,80 85,6% 0,000* 195,52 57,6% 0,000* 
Handgrip vänster (bäst av tre)                                                  270,20 96,8% 0,000* 192,85 59,0% 0,000* 
Balans, antal nedtramp 
Nedtramp höger (Antal) 0,00 0,0%   0,00 0,0%   
Nedtramp vänster (Antal) 0,00 0,0%   0,00 0,0%   
Nedtramp höger, blundande (s) 3,93 7,9% 0,609 14,48 36,7% 0,112 
Nedtramp vänster, blundande (s) 1,04 2,0% 0,893 13,88 32,7% 0,070 
Övriga tester 
Gångsträcka, 6-minuters gångtest (m)                                                                       38,50 5,0% 0,229 113,35 15,7% 0,000* 
Timed Up and Go test (s) -0,69 -14,9% 0,037* 0,02 0,4% 0,933 
Resning från stol, 5 st. (s)                                                                   -0,57 -9,6% 0,293 -0,55 -10,0% 0,447 
Resning från stol, 50 st. (s)                                                                   -4,41 -8,2% 0,285 3,10 6,9% 0,376 
Maximal gånghastighet 6 meter (m/s) 0,18 6,3% 0,501 0,37 13,1% 0,061 
Självvald gånghastighet 6 meter (m/s) -0,15 -8,5% 0,203 0,19 10,9% 0,145 



 

Bilaga 8 Protokoll - skillnader mellan åldersgrupper 

Protokoll - skillnader mellan åldersgrupper 
Testledare: Vladimirs Savecs, Manuela Benavente Antal deltagare = 41 
Datum för första testtillfälle (T1): 2016-02-03 - 2016-03-11 
Datum för andra testtillfälle (T2): 2016-02-11 - 2016-03-23 

Antal kvinnor 30-39 år = 10 
Antal kvinnor 40-49 år = 10 

 
Antal män 30-39 år = 10 
Antal män 40-49 år = 11 

 
Kvinnor 30-39 år  mot  
kvinnor 40-49 år, T2 

Män 30-39 år mot  
män 40-49 år, T2 

 Diff Förändring p Diff Förändring p 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (innan testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              -4,10 -3,4% 0,518 5,33 4,5% 0,325 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             -1,90 -2,4% 0,697 -0,35 -0,4% 0,909 
Puls, pulsklocka (slag/min) -1,90 -2,4% 0,708 2,75 4,0% 0,659 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (efter testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              -5,50 -4,9% 0,304 5,43 4,7% 0,192 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             3,20 4,1% 0,557 -0,55 -0,7% 0,848 
Puls, pulsklocka (slag/min) 2,60 2,7% 0,611 2,35 2,6% 0,633 
Kroppsmått 
Kroppslängd (m) 0,02 1,4% 0,459 0,00 0,2% 0,879 
Kroppsvikt (kg) -9,81 -13,5% 0,012* -1,79 -2,2% 0,512 
BMI (kg/m²) -4,36 -16,6% 0,002* -0,70 -2,9% 0,473 
Midjemått (cm) -9,86 -11,9% 0,004* -3,84 -4,4% 0,151 
Höftmått (cm) -6,95 -6,5% 0,025* -0,08 -0,1% 0,959 
Midja-höft-kvot -0,04 -5,7% 0,021* -0,04 -4,2% 0,084 
Halsmått (cm) -1,50 -4,4% 0,023* -0,78 -2,0% 0,186 
Bukhöjd (cm) -2,10 -10,7% 0,005* -0,75 -3,6% 0,308 
Kroppsfett bål, bioimpedans, första mätningen (%) -8,92 -28,5% 0,006* -3,60 -19,2% 0,205 
Kroppsfett helkropp, bioimpedans, första mätningen (%) -7,16 -21,8% 0,011* -2,81 -15,9% 0,201 
Stand and reach 
Längdskillnad från underlag (cm) -6,45 516,0% 0,144 -11,20 -100,0% 0,053 
Ekblom-Bak cykeltest 
VO2max (l/min)                                               0,28 9,7% 0,173 0,11 2,9% 0,486 
VO2max (ml/kg*min)                                                  10,60 26,8% 0,001* 2,08 4,3% 0,411 
Pyramidtest (5MPT) 
Antal vändor efter 5 min (N)                                                      14,10 15,8% 0,021* -11,36 -9,9% 0,061 
Power efter 5 min (W) 1,49 1,1% 0,896 -21,84 -11,8% 0,062 
Styrketester 
Sörensens test (s)                                                 96,38 72,0% 0,003* -3,05 -2,2% 0,895 
Buk/höftböj, 45° (s)                                                                  119,29 93,0% 0,011* 111,05 76,8% 0,120 
Axelpress, växelvis hö/vä, 60-takt, m:5kg, k:3kg (antal)         59,30 33,9% 0,249 -5,45 -3,5% 0,921 
Handgrip höger (bäst av tre)                                                     -30,00 -8,8% 0,204 39,28 7,3% 0,416 
Handgrip vänster (bäst av tre)                                                  -47,70 -14,6% 0,049* 29,65 5,7% 0,438 
Balans, antal nedtramp 
Nedtramp höger (Antal) 0,00 0,0%   0,00 0,0%   
Nedtramp vänster (Antal) 0,00 0,0%   0,00 0,0%   
Nedtramp höger, blundande (s) 10,37 26,3% 0,291 -0,18 -0,3% 0,977 
Nedtramp vänster, blundande (s) 9,23 21,7% 0,307 -3,62 -6,4% 0,516 
Övriga tester 
Gångsträcka, 6-minuters gångtest (m)                                                                       52,40 7,3% 0,023* -22,45 -2,7% 0,471 
Timed Up and Go test (s) 0,49 11,9% 0,075 -0,22 -5,2% 0,441 
Resning från stol, 5 st. (s)                                                                   0,41 7,4% 0,612 0,39 7,9% 0,328 
Resning från stol, 50 st. (s)                                                                   8,47 18,8% 0,049* 0,96 2,0% 0,782 
Maximal gånghastighet 6 meter (m/s) 0,10 3,5% 0,667 -0,09 -2,8% 0,713 
Självvald gånghastighet 6 meter (m/s) 0,04 2,5% 0,689 -0,30 -15,5% 0,036* 

  



 

Bilaga 9 Protokoll - skillnader mellan två separata testtillfällen 

Protokoll - skillnader mellan två separata testtillfällen 
Testledare: Vladimirs Savecs, Manuela Benavente Antal deltagare = 41 
Datum för första testtillfälle (T1): 2016-02-03 - 2016-03-11 
Datum för andra testtillfälle (T2): 2016-02-11 - 2016-03-23 

Antal kvinnor 30-39 år = 10 
Antal kvinnor 40-49 år = 10 

 
Antal män 30-39 år = 10 
Antal män 40-49 år = 11 

 T2 mot T1, kvinnor 30-49 år T2 mot T1, män 30-49 år 
 Diff Förändring p Diff Förändring p 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (innan testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              1,80 1,6% 0,364 -6,71 -5,3% 0,007* 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             -1,40 -1,8% 0,246 -1,43 -1,8% 0,224 
Puls, pulsklocka (slag/min) 0,05 0,1% 0,978 -2,29 -3,1% 0,273 
Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (efter testerna) 
Blodtryck, automatisk, systoliskt (mmHg)                              -4,60 -4,0% 0,019* -3,05 -2,5% 0,262 
Blodtryck, automatisk, diastoliskt (mmHg)                             -2,75 -3,3% 0,180 -3,48 -4,4% 0,015* 
Puls, pulsklocka (slag/min) -1,90 -1,9% 0,348 -3,90 -4,0% 0,009* 
Kroppsmått 
Kroppslängd (m) 0,00 0,0% 0,545 0,00 0,1% 0,110 
Kroppsvikt (kg) 0,00 0,0% 1,000 0,33 0,4% 0,087 
BMI (kg/m²) -0,03 -0,1% 0,663 0,06 0,3% 0,374 
Midjemått (cm) 0,08 0,1% 0,824 -0,33 -0,4% 0,369 
Höftmått (cm) 0,29 0,3% 0,468 0,17 0,2% 0,563 
Midja-höft-kvot 0,00 -0,2% 0,761 0,00 -0,6% 0,288 
Halsmått (cm) -0,15 -0,5% 0,301 0,07 0,2% 0,561 
Bukhöjd (cm) -0,15 -0,8% 0,186 -0,21 -1,0% 0,254 
Kroppsfett bål, bioimpedans, första mätningen (%) 0,05 0,2% 0,871 0,52 3,1% 0,117 
Kroppsfett helkropp, bioimpedans, första mätningen (%) -0,48 -1,6% 0,266 0,11 0,7% 0,683 
Stand and reach 
Längdskillnad från underlag (cm) -0,07 1,7% 0,911 -0,57 -9,2% 0,640 
Ekblom-Bak cykeltest 
VO2max (l/min)                                               0,04 1,3% 0,681 0,09 2,3% 0,224 
VO2max (ml/kg*min)                                                  0,13 0,3% 0,924 0,78 1,6% 0,375 
Pyramidtest (5MPT) 
Antal vändor efter 5 min (N)                                                      0,03 0,0% 0,589 1,38 1,3% 0,410 
Power efter 5 min (W) 1,28 0,7% 0,567 1,38 0,8% 0,324 
Styrketester 
Sörensens test (s)                                                 15,18 9,1% 0,009* 7,42 5,8% 0,052 
Buk/höftböj, 45° (s)                                                                  24,87 15,2% 0,053 15,70 8,6% 0,078 
Axelpress, växelvis hö/vä, 60-takt, m:5kg, k:3kg (antal)         26,20 14,7% 0,172 40,48 36,3% 0,033* 
Handgrip höger (bäst av tre)                                                     -2,90 -0,9% 0,711 12,90 2,4% 0,030* 
Handgrip vänster (bäst av tre)                                                  -3,05 -1,0% 0,615 11,81 2,3% 0,040* 
Balans, antal nedtramp 
Nedtramp höger (Antal) 0,00 0,0%   0,00 0,0%   
Nedtramp vänster (Antal) 0,00 0,0%   0,00 0,0%   
Nedtramp höger, blundande (s) 1,30 3,0% 0,382 -0,90 -1,7% 0,396 
Nedtramp vänster, blundande (s) 3,92 9,1% 0,208 2,03 3,9% 0,188 
Övriga tester 
Gångsträcka, 6-minuters gångtest (m)                                                                       2,20 0,3% 0,816 37,52 4,8% 0,000* 
Timed Up and Go test (s) -0,20 -4,3% 0,144 -0,15 -3,6% 0,177 
Resning från stol, 5 st. (s)                                                                   -0,28 -4,6% 0,122 -0,65 -11,3% 0,002* 
Resning från stol, 50 st. (s)                                                                   -3,34 -6,3% 0,030* -4,52 -8,5% 0,002* 
Maximal gånghastighet 6 meter (m/s) 0,16 6,0% 0,079 0,09 3,0% 0,776 
Självvald gånghastighet 6 meter (m/s) 0,10 6,2% 0,046* 0,01 0,8% 0,319 
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