
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konditionsnivån i förhållande till BMI, ålder och kön bland 

kontorsanställda. 

Fitness level in relation to BMI, age and sex among office 

employees. 

Birgitta C-Hietala och Inger Hanning 

 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap Avancerad nivå  

Examensarbete Magister, 15 hp 

Vårterminen 2014 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 



 
 

 
 

 Sammanfattning 

 
Introduktion: I dagens arbetsliv och samhälle har individen blivit allt mer stillasittande och 

minskat mängden motion med risk för sämre kondition trots att detta är en känd riskfaktor för 

sjukdom och nedsatt arbetsförmåga. Syftet med denna studie var att studera konditionsnivån 

hos kontorsanställda i förhållande till BMI, kön och ålder.  
 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie har genomförts baserad på data från hälsoundersökning 

där BMI, kön, ålder och konditionstal undersöktes. 100 personer deltog i studien, varav 33 

kvinnor och 67 män i åldern 25-63 år. 
 

Resultat: De kontorsanställda hade en god syreupptagningsförmåga på i genomsnitt 37,3 

ml/(kg x min) och låg över det rekommenderade konditionstalet 35 ml/(kg x min) för 

kontorsarbetare. Kvinnorna i gruppen hade bättre konditionstal än männen. Medelålders 

kvinnor (41-50 år) hade något lägre konditionstal än yngre (25-40 år)och äldre kvinnor (51-63 

år). Männen med högt BMI hade ett sämre konditionstal än dem med ett lägre BMI. 
 

Konklusion: Trots stillasittande arbete hade de kontorsanställda en god kondition och det ger 

förutsättningar att prestera ett bra resultat i arbetet. Kvinnorna hade ett bättre konditionstal än 

männen och högre BMI förknippades med lägre konditionstal. Företagssköterskan och 

företagshälsovården kan spela en viktig roll för att medverka till förbättrad kondition och 

lägre vikt bland anställda, vilket skulle gynna hälsan och arbetsförmågan.   
 
Nyckelord: BMI, konditionstal, kontorsanställda, syreupptagningsförmåga och ålder. 

 
 
 

 

  



 
 

 
 

Summary 

 
Introduction: In modern working life and society, individual have become more and more 

sedentary and physical activity has decreased affecting the fitness level. This has occurred 

despite the common knowledge that a sedentary lifestyle is a risk factor associated with 

illness and decreased ability to work. The aim of the study was to study the fitness level of 

office workers in relation to BMI, sex, and gender. 

 
Method: A quantitative cross-sectional study has been done which included data from health 

checks including BMI, gender, age, and capacity of absorption of oxygen, which was 

expressed as fitness level (1-5). One hundred office workers participated in the study, 33 

females and 67 males aged 25-63 years. 

 
Result: The office employees had a good capacity of absorption of oxygen, on average 37.3 

ml/(kg x min), which was over the recommended fitness level 35 ml/(kg x min) for office 

employees. The females had a better fitness level than the males. Middle aged (41-50 years) 

women had somewhat lower fitness level than younger (25-40 years) and older (51-63 

years)females. Men with high BMI had a lower fitness level than men with low BMI. 

 
Conclusion: The office employees had a good fitness level in spite of sedentary work and this 

gives conditions of performing well at work. The females had a better fitness level than the 

males and higher BMI was associated with lower fitness level. The company nurse and the 

occupational health service may play an important role in contributing to better fitness level 

and lower weight among office employees, which would promote health and working 

capacity. 
 
Keywords: Age, BMI, fitness level, office employees and oxygen uptake. 
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1. BAKGRUND 

Författarna påtalar att för mycket stillasittandet och felaktig kosthållning ökar risken för hjärt- 

och kärlsjukdom. Trots detta tillbringas allt mer tid i stillasittande arbete, stressen stiger, 

kosthållningen blir inte optimal och träningen bortprioriteras (Andersson & Ljusenius, 2012).  

1.1. Kondition    

Idag satsar många företag i Sverige på olika former av hälsofrämjande insatser och en av 

dessa kan vara att göra en kartläggning av personalens hälsa genom hälsoundersökning, t.ex. 

friskprofiler, som används inom företagshälsovården. I dessa tester ingår en 

enkät/frågeformulär, provtagning och ett konditionstest på cykel. Frågeformuläret/enkäten 

undersöker faktorer som kost, motion, stress, alkohol- och nikotinbruk, ork, livskvalitet etc. i 

syfte att ge en övergripande bild av personens totala hälsa och eventuella riskfaktorer. 

Prestationsförmågan kan fysiologiskt mätas på olika sätt. Konditionstesten som vanligtvis 

används är Åstrandstesten. Den visar syreupptagningsförmågan i ml/(kg/min) (Åstrand & 

Rhymning 1954).  Kondition är kroppens förmåga att genomföra ett långvarigt submaximalt 

arbete. Kondition är syreupptagningsförmågan och är ett mått på hur man kan tillgodogöra sig 

det syre man andas in. Detta mäts i ml/(kg x min) alltså den maximala volymen syre i 

milliliter som kan tillföras varje kilogram kroppsvävnad per minut (Andersson 2011).  Ett 

annat sätt att mäta är förmågan att tillgodogöra sig syre vid maximalt arbete, maximal 

syreupptagningsförmåga i liter/min (Andersson, Johrén & Malmgren, 2004).  

Studier har visat att fysisk aktivitet ökar det goda kolesterolet, High Density Lipoproteins 

(HDL) och triglyceriderna i blodet minskar. Detta kan motverka åderförfettningen. Vid 

regelbunden träning ökar insulinkänsligheten i skelettmusklerna och detta minskar risken för 

att utveckla det metabola syndromet (Henriksson, 2004; Andersson, 2011). En bra 

syreupptagningsförmåga har därför många fördelar t.ex. minskad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Genom en konditionstest kan individer motiveras komma igång med motion 

(Hein, Suadicani & Gyntelberg, 1993; Åstrand, Ekblom & Ekblom, 2011). För att träningen 

ska vara en konditionshöjande aktivitet bör den vara aerob och aktivera stora muskelgrupper, 

t.ex. snabba promenader, joggning, simning eller cykling. Vid regelbunden konditionsträning 

(aerob träning) stiger den maximala syreupptagningsförmågan och ger en ökad slagvolym, 

vilket ger en ökad genomblödning och tillför syre till de arbetande musklerna. Detta ger en 

minskning av blodtrycket och vilopulsen eftersom det blir en perifer kärlvidgning. För att 

individer ska orka arbeta fram till 65-årsdagen och för att få ett bra testvärde ur ett 

hälsoperspektiv, bör både män och kvinnor ha en syreupptagningsförmåga > 35 ml(kg x min). 

Studier på män och kvinnor, såväl tränade som otränade, visade att det inte är någon skillnad 

på träningseffekterna på hjärta och kärl och syreupptagningsförmågan.  Detta innebär att 

arbetsbelastningen på en ergometercykel ger lika stor syreupptagning oavsett ålder och kön. 

Studien visade att kvinnor arbetar på en högre procent av sin maximala kapacitet jämfört med 

män. Detta gav högre puls, ökad stress och att de blev snabbare trötta (Fu & Levine, 2005; 

Andersson, 2011).    

1.2. Kondition och BMI  

Kroppsmassa anges som body mass index (BMI), som baseras på vikt och längd och beräknas 

enligt formeln BMI = kg/m 
2
. Nivån på BMI används som ett riktmärke för en hälsosam vikt. 

Metoden är varken anpassad efter kvinnliga värden eller stämmer överens med kroppsbyggare 

och elitidrottare.  Detta beror på att muskler som består av vatten har högre täthet än fett, 

vilket ingående parametrar i BMI inte tar hänsyn till. BMI <18.5 kg/m
2 

räknas som undervikt. 

Vid BMI >25 kg/m
2
 har man en övervikt, >30 kg/m

2
 räknas som fetma och >35 kg/m

2
 räknas 
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det som sjuklig fetma. En normalviktig person ska ligga mellan 18.5–25 (Hunskår & 

Hovelius, 2007). 

Kroppsstorleken hos män och kvinnor påverkar syreupptagningsförmågan. Den maximala 

syreupptagningsförmågan ökar med ökad kroppsvikt. Vid jämförelse mellan män  och 

kvinnor är maximal syreupptagning per kilo kroppsvikt hos kvinnor i genomsnitt 75-80 % av 

männens. Kvinnor använder en större andel av sin maximala kapacitet vid en viss 

energiomsättning än männen. Detta innebär att kvinnorna har högre hjärtfrekvens och 

ansträngning än genomsnittsmannen. Förklaringen till detta är att kvinnor har mer fettväv, 

som har en lägre energiomsättning. Om maximal syreomsättning mäts per kilo fettfri 

kroppsvikt är det ingen skillnad mellan kvinnor och män (Toomingas et al., 2008 ).  

För att undvika fetma och bibehålla normalvikt så är en fysiskt aktiv livsstil, rökfrihet, måttlig 

alkoholkonsumtion och bra kost viktigt. Detta framkom i en finsk studie, som gjordes över en 

15- års period (Lahti-Koski, Pietinen, Heliövaara & Vartiainen, 2002).  Matvanorna har 

försämrats sedan 1980, intaget av energirika livsmedel och portioner har ökat. Konsumtionen 

av frukt, grönsaker och fisk har minskat. Det visar sig att kvinnor har bättre matvanor än män 

och högutbildade personer har bättre matvanor än lågutbildade.   

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-26. 

Våra matvanor skiljer sig mellan oss människor, mellan olika kulturer, beroende på sociala 

förhållanden och inte minst mellan könen. Redan år 2002 beskrev Regeringens Prop. 

2002/03:35 målområde 10 att bra matvanor, bra livsmedel och ökad fysisk aktivitet kan 

motverka den ökade förekomsten av övervikt och fetma i befolkningen. Om inget görs 

kommer detta att resultera i en fördubbling av personer med fetma de kommande 20 åren 

(Persson & Johansson 2002). Att vara fysiskt inaktiv innebär en risk som är lika stor som 

rökning och helt i nivå med höga blodfettvärden och högt blodtryck. Fysisk inaktivitet är 

väsentligt farligare än övervikt och är också i många länder redan minst lika stor eller större 

riskfaktor än rökning. Vid övervikt med body mass index (BMI) >27 kan fysisk aktivitet 

förhindra utvecklingen av typ II-diabetes (Haapanen-Niemi, Vouri & Pasanen, 1999) . 

2011 kom nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Detta innebär att personer 

som är otillräckligt fysiskt aktiva och har ohälsosamma matvanor ska kunna få stöd av 

primärvården till beteendeförändring (Socialstyrelsen, 2011).  

1.3. Kondition och ålder 

En studie visade att åldersrelaterad ohälsa kan bidra till förtidspensionering, vilket påverkar 

både individen och samhället negativt. Därför är det viktigt att studera vilka faktorer som kan 

bidra till ett hälsosamt åldrande. Att vara fysiskt aktiv och ha god kondition ökar vitaliteten 

både fysiskt och mentalt (Strijk et al., 2010). 

Vid pensioneringen försämras oftast den mentala och fysiska hälsan, jämfört med dem som 

arbetar. Ju äldre individen blir desto svårare blir det att utföra arbeten med obekväma 

arbetsställningar, statiska/monotona arbeten och arbeten med krav på hög fysisk 

arbetsförmåga. I detta sammanhang blir det extra viktigt med ergonomiskt anpassade 

arbetsmiljöer, men inte minst är den fysiska träningen viktig, eftersom det går att träna upp 

den fysiska arbetsförmågan. Minnet försämras inte av normalt åldrande. Däremot tar det 

längre tid att lära sig nya saker. För att underlätta inlärningen är det viktigt med motivation till 

inlärning och att kunskapen är meningsfull. De äldre arbetarna har färre olyckor än de yngre, 

men skadorna är ofta allvarligare och tar längre tid att läka. Att fatta snabba beslut är svårare 

för äldre och de arbetar långsammare än yngre.  De äldre kompenserar detta genom en större 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-3-26
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motivation, ökad precision, mer erfarenhet, bättre helhetsbedömning och starkare lojalitet mot 

arbetet (Statens offentliga utredningar, 2011).   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Genom ökad fysisk aktivitet ökar vitaliteten, alltså konditionen och därmed känslan av högre 

energinivå bland personer över 45 år. Det är rimligt att tro att fysisk träning för äldre 

arbetstagare ökar både konditionen och den mentala hälsan. De håller sig friskare och klarar 

att jobba längre och därmed minskar förtidspensioneringen (Strijk, Proper, Klaver, Allard & 

Mechel, 2010).  

 

1.4. Kondition och kön 

En finsk studie under tiden 1972-2002 visade att fysisk aktivitet (motion på fritiden) ökade 

bland både män och kvinnor under dessa 30 år, och vardagsmotionen minskade. Den fysiska 

aktiviteten på fritiden ökade hos män från 66 % till 77 % och hos kvinnor från 49 % till 76 %. 

Den största förändringen av vardagsmotionen ägde rum mellan 70-80 talet. Fysiskt krävande 

arbete byttes mot mer stillasittande och även transporten till och från jobbet skedde med bil i 

större utsträckning än tidigare (Borodulin, Laatikainen, Juolevi & Jousilahti, 2008).  

I studier, som visar skillnaden mellan män och kvinnors prestationer, så förstår man varför 

mäns och kvinnors idrottsliga prestationer inte ska jämföras. En av dem som gjordes på 

manliga och kvinnliga hockeyspelare och löpare, visade att prestationen beror på 

kroppssammansättningarna hos män och kvinnor. Männen hade mindre fett än kvinnorna. 

Detta påverkade skridskoåkande och löpningen negativt för kvinnorna eftersom dessa är 

viktbärande aktiviteter. I resultatet kunde man se att om männen bar ett extra viktbälte vid 

löpning och skridskoåkning försämrades deras prestation. Om man jämför en grupp män mot 

en grupp kvinnor kommer kvinnornas resultat att nedvärderas på grund av att friska kvinnor 

har en högre andel kroppsfett än männen. Det könsspecifika fett hos kvinnorna kan inte tas 

bort genom diet eller träning (Cureton & Sparling, 1980; Montgomerty, 1982). 

1.5. Fysisk aktivitet och hälsa     

Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av kronisk sjukdom och för tidig död. En god hälsa 

hos medarbetaren bidrar också till en höjd arbetsförmåga och ökad produktivitet. Detta 

påvisades i AHA-studien där man tittade på hälsofrämjande insatser och produktiviteten under 

5 år (AHA-studien, 2005). I Norge gjordes en studie på 40 personer där en grupp på 19 

personer genomgick ett hälsoprogram och 21 personer utgjorde en kontrollgrupp. Programmet 

bestod av fysisk träning, stresshantering och hälsoinformation. Resultatet visade ingen 

statistisk signifikant minskad sjukfrånvaro av hälsoprogrammet. Däremot upplevde deltagarna 

att de fick förbättrad hälsa, bättre kondition, mindre muskelsmärta och en bättre förmåga att 

hantera stress (Tveito & Eriksen, 2009). I Storbritannien utbildades hälsoinspiratörer på olika 

företag i sex månader för att främja fysisk aktivitet hos sina kollegor. Resultatet visade flera 

positiva effekter: upplevelsen av hälsa och det egna välbefinnandet ökade, stämningen på 

arbetet höjdes och stressen minskade (Edmunds, Stephenson & Clow, 2013).  

I en dansk studie fick en grupp kontorsarbetande personer med nack- och axelbesvär träna 

under ett år. En grupp tränade specifikt styrketräning för nacke/axlar/skuldror, en grupp 

utförde mer allsidig fysisk träning och en referensgrupp fick information om allmänna 

hälsofrämjande aktiviteter, men deltog inte i något fysiskt aktivitetsprogram. Det visade att all 

träning minskade symtomen i nacke/axlar/skuldror, men särskilt bra var den specifika 

styrketräningen (Blangsted, Sögaard, Hansen, Hannerts & Sjögaard, 2008).  
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En svensk studie undersökte 60 kvinnor med nackvärk och sjukfrånvaro över 60 dagar. De 

indelades i tre grupper, där en grupp var kontrollgrupp och två grupper fick olika 

styrketräningsprogram, som de utförde själva i hemmet. Studien visade positivt resultat med 

mindre smärta och mindre sjukfrånvaroför de som fått träningsprogrammen (Dellve et al., 

2011).  Dunstan menade att det finns all anledning att fortsätta betona vikten av regelbunden 

fysisk aktivitet för att förhindra och förebygga kroniska sjukdomar. Det finns ett tydligt 

samband mellan stillasittande och hjärt- och kärlsjukdomar (Dunstan, Howard, Healy & 

Owen, 2012).  

1.6. Kondition och arbete 

Både Karlqvist (2003) och Andersson et al., (2004) menar att många människor arbetar i 

genomsnitt över sin fysiska kapacitet under arbetsdagen. De är så utmattade efter dagens slut 

att de inte orkar med något meningsfullt på fritiden och för många ligger den fysiska 

arbetsförmågan och konditionen på en mycket låg nivå. En målsättning i arbetslivet är att öka 

arbetstagarnas syreupptagningsförmåga till 35 ml(kg/min) eftersom detta är en gräns för att 

minska risken för sjukdom och för tidig död. Konditionsvärde är ett populäruttryck för 

maximal syreupptagningsförmåga ställd i relation till kroppsvikten (Åstrand, 1999, Andersson 

et al., 2012). 

Idag lyfts fler och fler studier fram som visar kostens och motionens betydelse för hälsan. 

Åstrand visade tidigt hur arbetsfysiologin kan användas, som ett av många medel för att 

komma till rätta med problem inom arbetslivet (Åstrand, 1990). Hellenius (2010) påtalar att 

stillasittandet har ökat alltmer och vardagsmotionen har minskat. Tigbe (2011) studerade 

personer med fysiskt aktiva arbeten (postutdelare) och personer med icke-fysiskt aktiva 

arbeten (administrativ postpersonal) i Skottland. Han jämförde grupperna och såg att det inte 

fanns någon skillnad i den fysiska aktiviteten på fritiden mellan grupperna. Detta trots att den 

ena gruppen fick mer fysisk aktivitet genom arbetet (Tigbe, Lean & Granat, 2011).  

1.7. Kondition och samhälle 

I dagens moderna samhälle har kostvanorna förändrats.  Konsumtionen av feta och söta 

livsmedel har ökat.  Vardagsmotionen har minskat genom att färdas kollektivt till och från 

arbetet. Stillasittandet har ökat. Detta resulterar i dålig kondition och ökad vikt. Många 

människor är trötta eftersom de saknar tillräcklig kondition för de krav vardagen ställer. Den 

fysiska aktiviteten bromsar upp åldrandets process, minskar risken för det metabola syndromet 

(riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar) och har en gynnsam effekt på långvariga negativa 

stressreaktioner. Studier visar att fysisk aktivitet på minst 30 min/dag krävs för att bibehålla 

hälsan. Dagens ökade tv-tittande, användning av datorer, bilåkande till och från arbetet samt en 

fritid då man är fysiskt inaktiv kan göra att allt fler drabbas av ohälsa. Trots att betydelsen av 

en sundare livsstil för hälsan är väl känd är väldigt många för lite fysiskt aktiva samtidigt som 

de äter felaktigt och röker. Vid fysisk inaktivitet förlorar hjärtat en del av sin pumpförmåga, 

blodvolymen minskar och musklerna tillbakabildas. Detta påverkar kroppen negativt genom 

försämrad transport av syre och därmed minskad möjlighet att frigöra energi för muskulaturen 

(Andersson & Ljusenius, 2012). 

Livsstilen påverkar välbefinnandet och detta avspeglar sig i arbetslivet. Sjukskrivningar ökar 

p.g.a. vällevnadssjukdomar. Detta ger i förlängningen en minskad produktion och påverkan på 

hela samhället. Att lägga mer pengar på det förebyggande arbetet genom att öka 

informationen är viktigt för att motverka en riskabel livsstil och därigenom minska de stora 

vårdkostnaderna (Helenius, 2012). För att öka folkhälsan så behöver åtgärder vidtas. Dessa 

åtgärder måste ta hänsyn till kulturella skillnader och ålder samt minska hinder för den fysiska 
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aktiviteten t.ex. skapa grönområden med utrymme för aktiviteter i närheten av centrum och 

erbjuda friskvårdsanläggningar (Mabry, 2013). Forskning visar att miljön är viktig för att 

stimulera fysisk aktivitet. En viktig faktor är att känner sig trygg och säker i bostadsmiljön 

(Craig, Brownson, Cragg & Dunn, 2002; Troped, Saunders, Pate, Reininger & Addy, 2003). 

Även tillgänglighet till grönområden har positiv effekt på människors hälsa och uppmuntrar 

till fysisk aktivitet (Mitchell & Popham, 2008). Faskunger (2007) menade att om avståndet till 

parken är längre än en kilometer minskar sannolikheten för regelbunden träning/promenad. 

För att lyckas med dessa åtgärder bör de resurser som redan finns engageras t.ex. 

företagshälsovården.  Den har en rådgivande funktion och ser till hela arbetsmiljön för både 

medarbetare och chefer (Lennerlöf & Aronsson, 1991), eller vända sig till primärvården som 

också kan informera om hälsofrämjande levnadsvanor (Bjärås & Kanström, 2009).   

1.8. Omvårdnadsteorier   

Enligt Orem är människan en helhet som är medveten, rationell och handlingsinriktad, vilket 

innebär att var och en har en inre förmåga att se sitt eget bästa. Hon menar att den enskildes 

hälsa är ett gemensamt ansvar för samhället och individen själv. De normer och värderingar i 

samhället som individen växer upp i kommer att påverka dennes utveckling. Ålder, 

hälsotillstånd, livserfarenhet, resurser och kulturmönster påverkar individens 

egenvårdskapacitet (Orem, 1995). Även Katie Eriksson framhåller vikten av att det är viktigt 

med ett holistiskt synsätt, att se människan utifrån kroppsliga, själsliga och andliga aspekter 

när det gäller hälsa. Individen kan skapa kroppsligt välbefinnande, tillit och tillfredsställelse 

hos sig själv genom samspel med andra. Hälsan är ett begrepp som ständigt förändras och är 

beroende av olika faktorer såsom uppväxt, levnadsvanor, miljö (Eriksson, 1982).  

Företagssköterskan ser till hela människans situation, inte bara till den enskilda individens 

sjukdom, trosuppfattning, etnicitet utan även till dennes privatliv och arbetsmiljö och bildar 

en helhet i ett större sammanhang.  

1.9. Syfte med studien 

Med tanke på all forskning om konditionsvärdets och viktens betydelse för hälsan och deras 

påverkan på arbetsförmågan vore det intressant som företagssköterskor att studera denna 

relation, eftersom företagshälsovården ska vara en resurs i det förebyggande 

arbetsmiljöarbetet. Det innebär att identifiera hälsorisker i arbetsmiljön innan någon hunnit 

skadas, likaväl som att upprätthålla och vid behov förbättra anställdas hälsa och 

arbetsförmåga. Statens offentliga utredningar (SOU 2011). 

Stillasittande datorarbete har ökat de senaste åren med mindre fysisk aktivitet under arbetstid 

som följd. För att få tillräckligt hög konditionsnivå för att må bra och klara sitt vardagliga 

arbete behövs mer fysisk aktivitet på fritiden, eftersom dagens arbetsliv till så stor del är 

stillasittande (Andersson & Ljusenius 2012). I vårt arbete som företagssköterskor är det vår 

uppgift att göra personer medvetna om detta. Därför är det intressant att se om 

kontorspersonal på detta data företag har en sämre syreupptagningsförmåga än vad som 

rekommenderas 35 ml/(kg x min) eller om de kan kompenserat det stillasittande arbetet med 

en fysiskt aktiv fritid. Det är också intressant att se om BMI, kön och ålder spelar roll.   
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2. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka konditionsnivån hos kontorsanställda. 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur är konditionsnivån hos personer som arbetar på ett kontor? 
• Hur är konditionsnivån i förhållande till BMI, kön och ålder? 

 
4. METOD 

En kvantitativ tvärsnittsstudie kopplad till en hälsoundersökning gjordes. Uppgift om BMI, 

kön, ålder och konditionstal inhämtades. Utifrån detta användes deskriptiv statistik, som 

innebar insamling av data och systematisering, för att reducera stora mängder observationer 

till mer kompakta och tolkningsbara resultat (DePoy & Gitlin, 1999; Wallen, 1996). I 

kvantitativa studier finns olika utgångspunkter; att beskriva/kartlägga något, att jämföra olika 

saker, eller att se om det finns samband mellan olika variabler (Henricsson, 2012). I denna 

studie är det sista alternativet som studerats. För att komma fram till det genomsnittsliga 

konditionsvärdet bland svenska befolkningen gjordes studien LIV 2000. Konditionstester 

genomfördes på 1357 statistiskt utvalda kvinnor och män i åldrarna 20-65 år. Dessa utgjorde 

grunden för de tabeller som används vid tolkningen av testvärdet se bilaga 2 (Andersson et al., 

2004; Andersson et al., 2012; Ekblom-Bak, E., Engström, L.-M., Ekblom, Ö & Ekblom, B., 

2011).   

5. URVAL 

Företagshälsovården där författarna arbetar fick i uppdrag att göra hälsoundersökningar på 

detta företag under 2012. Detta var en stillasittande arbetsplats som skulle passa in i vår studie 

och var en lagom stor population. Därför gjordes detta bekvämlighetsurval. 

Inklusionskriterier i studien är alla 120 kontorsanställda män, kvinnor, sjukskrivna och 

föräldralediga mellan 25-63 år, på ett dataföretag som är verksamt på flera orter i Sverige.  

Exklusionskriterier var inhyrda konsulter, personer med förhöjt blodtryck >140/90 och 

personer som medicineras med betablockerare.  

De fick en skriftlig inbjudan av sin arbetsgivare att delta i en hälsoundersökning/friskprofil 

hösten 2012. I samband med hälsoundersökningen fick de en muntlig och skriftlig 

information av företagshälsovårdens personal om deltagande i en forskningsstudie (bilaga 3). 

De tillfrågades om att ge tillgång till uppgifter om längd, vikt, BMI, konditionstal, ålder och 

kön. Inga personuppgifter eller namn användes vilket innebar bibehållen anonymitet. Innan 

hälsoundersökningen fick de lämna sitt samtycke/ eller avböja att deras uppgifter användes. 

Friskprofilerna genomfördes hösten 2012 av två företagssköterskor. Ur dessa plockades ålder, 

kön, BMI, och konditionsvärde d.v.s. syreupptagningsförmåga i ml/(kg x min).  

Friskprofilen används som ett verktyg i syfte att kartlägga hälsoläget. Den består av en 

enkätanalys, där frågor kopplade till personens hälsa kombineras med ett submaximalt 

konditionstest på cykel (Åstrands test) och mätning av blodtryck, puls, längd, vikt, BMI, 

glukos och blodfetter. Företagssköterskorna som utför konditionstesten på ergometercykeln 

har genomgått en speciell utbildning för detta moment. 

Ålder vid senaste födelsedagen anges, vikten mäts på Pelarvåg av märket Seca, som kalibreras 

årligen, senast 2012. Personerna bär kläder för innebruk (byxa och tröja/skjorta el. topp), utan 
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skor. Längden mäts på väggfast mätare och avrundas till närmaste heltal i centimeter och 

vikten mäts i kilo avrundat till närmaste helt eller halvt kg. Ur hälsoundersökningens formulär 

hämtas BMI, längd, vikt, konditionstal, ålder och kön och data sammanställs manuellt. 

Resultatet presenteras i löpande text och med hjälp av tabeller och figurer. 

 En submaximal konditionstest (Åstrandstesten) utfördes på en Monark ergometercykel. Den 

startade med att testpersonen intervjuades om ålder, kön och fysisk aktivitet. Längden, vikten 

och blodtrycket mättes. Deltagaren fick information att inte röka, snusa eller äta två timmar 

innan testen. Därefter tolkade testledaren dessa data och bestämde vilken submaximal 

belastning det skulle vara på cykeln. Testpersonen fick cykla i ett bestämt tempo 50varv/min 

med en viss belastning och pulsen mättes med ett Polar pulsband. Ansträngningen 

kontrollerades regelbundet enligt Borgskalan (Bilaga 1). Personerna gör en själskattning 

genom Borgskalan efter uppmaning av företagssköterskan. Belastningen gick att justera fram 

till minut 3 för att få pulsen regelbunden och stabil, stedy-state >120 slag/min. Detta är 

nödvändigt för att få fram ett resultat. Testet avslutades efter ca 6 minuters cykling förutsatt 

att pulsen varit regelbunden och stabil i minst 3 minuter, i annat fall lades någon extra minut 

på för att uppnå detta. Därefter skattades syreupptagningen efter speciella tabeller från SISU 

idrottsböcker (bilaga 2) testledarutbildning konditionstester. Även testresultatet tolkades 

utifrån tabeller avsedda för Åstrand-testen. Konditionstesten redovisades i ml syre/(kg/min), 

som justerades för åldern. Resultatet presenterades i konditionstal från 1=mycket lägre, 2= 

lägre, 3= genomsnittlig, 4=högre, 5= mycket högre i jämförelse med svenska folket (bilaga 2). 

                          

                                               

               Figur 1. Ergometer cykel.                                                          Figur 2. Pulsband. 

6. DATABEARBETNING 

Data bearbetades med deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik i kvantitativ forskning innebär 

närhet till råmaterialet (det grundläggande). Det är ett enkelt sätt att organisera data, att 

summera, presentera och analysera materialet på ett överskådligt sätt. Rådata mäts i närmaste 

enhet, närmevärden, eftersom variablerna är kontinuerliga och presenteras i tabeller, 
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histogram (grafisk sammanställning av mätdata) och figurer för att få en bra överblick av 

svaren. Sammanställningen ska ge en rättvis bild av materialet och vara statistiskt korrekt.  

 Deskriptiv statistik kan erbjuda forskaren ett koncist och exakt sätt att: 

• ”organisera data; 

• sammanfatta fynden; 

• visa beläggen; 

• beskriva fyndens profil (hur data är fördelade); 

• utforska kopplingar mellan delar i data (samband och förbindelser).”                                  

( Denscombe, 2009).      
                                                                                                                             

Studiens databearbetning utfördes efter alla hälsoundersökningar var slutförda. Ur dessa 

anonyma hälsoundersökningsformulär plockades längd, vikt, BMI, konditionstal, ålder och 

kön ut manuellt och registrerades på ett separat papper. Alla dessa data sammanställdes 

därefter till tabeller och diagram (se under resultat delen). 

 
6.1. Metodologiska överväganden 

Kvantitativ data syftar till att spegla en företeelse i en population eller att kunna generalisera 

till denna genom ett stickprov. Det innebär insamlandet av information på olika sätt för att 

därigenom få en större förståelse för det som studerades och hur det påverkades av det 

sammanhang som det finns i. Kvantitativa data har en närhet till källan, som informationen 

kommer från (Holme & Solvang, 1997). Urvalet utgjorde av 120 anställda personer vid ett 

dataföretag och undersökningen gjordes vid ett tillfälle. Samma information samlades från 

varje deltagare; konditionstal, BMI, längd, vikt, ålder och kön.  

 Denscombe (2009) menar att vid analysen av kvantitativa data ska ansträngningar göras så 

långt det är möjligt för att garantera: 

• ”att data har registrerats på ett noggrant och exakt sätt; 

• att data är lämpliga för undersökningssyftet (vi måste känna oss säkra på att vi mäter 

rätt saker; 

• att de förklaringar som härleds från analysen är korrekta.”  

Det är viktigt att forskaren vet att instrumentens värden blir desamma oavsett när man gör 

undersökningen. I studien är det testcykeln som är det instrument som används. Dessa 

kalibreras årligen av personer, som har detta som yrke. Kalibreringsdatum ses tydligt på 

cykelns ram genom ett klistermärke med datum. Företagshälsovårdens ambition är att alla 

som utför konditionstesten eller hälsoundersökningen/friskprofilen ska göra på samma sätt 

oberoende på var i landet och av vilka personer testerna utförs. Företagshälsovården ger 

regelbundet de olika utbildningarna.  

6.2. Etiska aspekter 

I studien plockas resultaten ut från formuläret efter hälsoundersökningen. 

Syreupptagningsförmågan som mäts i (ml/kg x min) ger ett konditionstal mellan 1-5, BMI, 

ålder och kön. Deltagarna har inte namngetts så resultaten blir anonyma. Trots detta lämnades 
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ett blad med information ut om att resultaten kommer att användas och att de kan avstå 

deltagande om de vill enligt autonomiprincipen, som innebär att visa respekt och hänsyn för 

en patients värderingar, önskningar och åsikter när det gäller beslut om behandlingar som 

gäller patienten själv (SBU, 2012 ). Detta innebär att individen själv har friheten att bestämma 

och ta ansvar för konsekvenserna av det valda beteendet (Kadowaki, 2013). 

Även i Polit & Beck (2006) nämns vikten av att informera berörd person.” Informed consent 

means that participants have adequate information regarding the research: comprehend the 

information: and have the power of free choice, enabling them to consent voluntarily to 

participate in the research or decline participation.” 

6.3. Bortfallsanalys 

Det totala bortfallet i studien var 17 % . Av 120 inbjudna personer till hälsoundersökningen 

var det ett externt bortfall på elva personer. Det interna bortfallet vid konditionstestet var nio 

personer på grund av intag av betablockerare, förhöjda blodtryck eller avstående att 

genomföra det. 100 personer genomförde konditionstestet (fig 1). Eftersom de elva personer, 

som avstod undersökningen inte är kända är det oklart om detta påverkat resultatet. 

Vid konditionstester får personen som ska göra denna inte ta mediciner såsom betablockerare, 

som inte bara sänker personens blodtryck utan håller nere pulsen trots den ökande 

ansträngningen. Om konditionstester utförs på dessa personer och bedöms på vanligt sätt ges 

ett falskt positivt värde eftersom pulsen inte ökar med belastningen. En erfaren testledare kan 

göra testen trots medicineringen genom att bara bedöma dem utifrån Borgskalan och inte 

bedöma pulsen (Andersson, 2012). I denna studies konditionstester har personer bara bedömts 

med hjälp av pulsen via pulsband och ingen person med betablockare har deltagit. 
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Figur 3. Flödesschema över deltagarna i studien om konditionsnivån bland kontorsanställda. 
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7. RESULTAT 

Den undersökta gruppen utgjordes till 2/3 av män och med en majoritet i åldern 41-50 år 

(Tabell1, Figur 4). Övervikt var vanligare bland männen, medan kvinnorna i genomsnitt var 

normalviktiga. Nästan dubbelt så många hade ett BMI inom normalintervallet 20-25 jämfört 

med gruppen med övervikt eller fetma (BMI 26- 40). Ingen kvinna blev klassad på nivå 

motsvarande fetma (Figur 5). 

Tabell 1. Bakgrundsdata för kontorsanställda studiedeltagare (n=100).      

  

Män (n=67) 

 

Kvinnor (n=33) 

 

Totalt (n=100) 

 

Ålder (år) , min-max 

Konditionstal (ml/kg x min) min-max 

BMI (kg/m2)  min-max  

45.8   25-63 

36.7  16-70 

26.0   20.2–38.0 

45.3  33-60 

38.3  21-56 

23.6  20.6–29.7 

45.6  25-63 

37.3 16-70 

25.2  20.2–38.0 
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Figur 4. Åldersfördelning bland kontorsarbetande män (n=67) och 

 kvinnor (n=33). 
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Resultatet av konditionstesten visade en genomsnittlig syreupptagningsförmåga hos hela 

gruppen på 37,3 ml/(kg x min). Nivån var något högre för kvinnor (38,3) med mindre 

variationsvidd (21-56) än män (36,7) och (16-70). Den undersökta gruppen av stillasittande 

kontorsarbetare låg bra till med 3/4 av deltagarna på en konditionsnivå mellan 3-5 och 26 

personer hade ett konditionstal sämre än genomsnittet (1-2). (Figur 6). Detta innebär att även 

några överviktiga personer hade ett genomsnittligt eller högre konditionstal.  
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Figur 5. BMI bland kontorsarbetande män (n=67) och  

kvinnor (n=33). 
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Medelålders kvinnor hade något lägre konditionstal än yngre och äldre, men skillnaderna var 

små. Bland männen var detta mindre tydligt med större spridning bland yngre och äldre 

(Tabell 2). 

Tabell 2. Konditionstal fördelat på ålder hos kontorsarbetande män (n=67) och kvinnor 

(n=33). 

Ålder Konditionstal 1 

(Mycket lägre) 

Konditionstal 2 

(Lägre) 

Konditionstal 3 

(Genomsnittlig) 

Konditionstal 4 

(Högre) 

Konditionstal 5 

(Mycket högre) 

 M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

25-40 10 0 8 26 0 19 21 29 23 37 57 42 5 14 8 

41-50 0 0 0 32 9 23 38 45 41 23 32 27 8 14 9 

51-63 7 0 5 36 0 28 14 25 17 36 50 39 7 25 11 
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Figur 6. Konditionstal hos män (n=67) och kvinnor (n=33) med kontorsarbete. 
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Ju högre BMI desto lägre konditionstal. Detta gäller främst männen (Tabell 3).  

 Tabell 3. Konditionstal fördelat på BMI hos kontorsarbetande kvinnor (n=33) och män 

(n=67) 

BMI Konditionstal 1 

(Mycket lägre) 

Konditionstal 2  

(Lägre) 

Konditionstal 3 

(Genomsnittlig) 

Konditionstal 4 

(Högre) 

Konditionstal 5 

(Mycket högre) 

 M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

M
än

 (%
) 

K
v

in
n
o

r 

(%
) 

T
o

talt (%
) 

20-25 0 0 0 19 8 14 32 32 32 38 40 39 11 20 14 

26-30 5 0 4 45 0 32 20 62 32 30 37 32 0 0 0 

31-38 20 0 20 50 0 50 30 0 30 0 0 0 0 0 0 

 

8. DISKUSSION  

Studien visade att medelvärdet av de kontorsanställdas konditionsnivå på företaget var högre 

än det rekommenderade värdet på 35 ml syre/(kg x min). Hos kvinnorna låg medelvärdet på 

38.3 ml syre/kg x min och hos männen låg det på 37,3 ml syre/kg x min. Alla bör minst ha det 

rekommenderade värdet för att klara både sitt arbete och fritid på ett bra sätt enligt Andersson 

(2012). 

8.1. Metoddiskussion 

Valet att göra en tvärsnittsstudie med deskriptiv design där formulär användes motiverades av 

att det var lätt att samla in data från en relativt stor population. Urvalet gjordes genom att alla 

anställda tillfrågades, då det var aktuellt att göra hälsoundersökningarna (friskprofilerna) på 

detta företag. De anställda arbetade i kontorsmiljö och hade ett stillasittande arbete stora delar 

av dagen, vilket stämde överens med frågeställningen. Urvalet var från början 120 personer.  

Bortfallet på 17 % får anses acceptabelt och bidrar till god reliabilitet. Information angående 

samtycke, integritet, konfidentialitet och bevarande av anonymitet gavs både muntligt och 

skriftligt i samband med hälsoundersökningen vilket uppfyllde kraven på informerat 

samtycke. För att besvara syftet med studien föreföll det naturligt att använda en metod, som 

enkelt kunde beskriva mätbara samband. Det hade varit intressant att se hur personerna själva 

skattat sin mängd motion, vilket var en fråga i formuläret, för att se om det överensstämde 

med resultatet.  

I denna studie gjordes konditionstesterna av två företagssköterskor. Detta innebär att 

reliabiliteten ökar och risken för slumpmässiga mätfel minskar. ReIiabilitet i studien innebär 

att författaren får samma mätvärde varje gång mätningen görs. Om det blir en förändring vid 

två olika mättillfällen är det bra att veta om det skett en förändring eller om förändringen 

beror på andra orsaker. Det finns tre skäl till att reliabiliteten är dålig, slumpmässiga mätfel 

hos ergometer cykeln, slumpmässiga mätfel hos olika användare av ergometer cykeln och 

slumpmässiga fel vid olika mätningar över tiden (Henricson 2013). I studien utfördes 

konditionstesterna av erfarna företagssköterskor varav de flesta (90 %) utfördes av en och 

samma person, så bör data ha registrerats på ett korrekt sätt. Konditionstestet följer en given 

instruktion. Detta gör att pålitligheten, reliabiliteten på cykeln är hög eftersom både 
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företagssköterskor som gör konditionstesten har utbildning för detta och cykeln kalibreras 

regelbundet. Validiteten i undersökningen är hög, den mäter det som avses att mäta och inte 

något annat (Holme et al., 1997). Det kan förekomma systematiska mätfel vid 

valideringsmätningar. Som att mätmetoden verkligen ger den information som det avser att 

mäta, innehållsvaliditet, eller om resultatet överensstämmer med andra mätmetoder som mäter 

andra rimligtvis närliggande saker, begreppsvaliditet. Eller när resultatet av våra mätningar 

jämförs med resultatet från en annan säker och känd mätmetod som mäter exakt samma sak 

och man får siffror som avspeglar olika varianter av kriterievaliditet (Henricson 2013). 

 Resultat och slutsatser ska vara helt oberoende av vilken företagssköterska som utför studien. 

Genom att ha utfört konditionstesterna på samma sätt med samma testcykel bör alla komma 

fram till samma resultat. En felkälla skulle kunna vara att testet är känsligt för pulshöjningar 

så om testpersonen är stressad, orolig eller entusiastisk så kan värdet bli felaktigt lågt. 

Åstrands submaximala konditionstest på Monark ergometercykel anses ha en god validitet 

jämfört med andra konditionstest, framför allt hos kvinnor (Hartung, Blancq, Lally & Krock, 

1994). Metoden har testats på strokepatienter och på friska personer och den anses vara både 

genomförbar, kostnadseffektiv och tillförlitlig jämfört med andra metoder som mäter 

konditionen (Lennon, Denis, Grace & Blake, 2012; Cink & Thomas, 1981). Det finns trots 

detta flera möjliga felkällor som kan påverka resultatet, dit kan nämnas: 

• Den mänskliga faktorn, att ställa in fel belastning och lästa fel i tolkningstabellen.  

• Brister i informationen till personen som ska genomföra testen, nyligen ätit, stressat, 

rökt, snusat eller utfört tungt arbete precis innan testen.  

• Vältränade med en högre vikt får ett falskt lågt testvärde och otränade lätta personer 

får ett falskt högt testvärde (Andersson, 2011).  

För att underlätta databearbetningen kunde ett statistikprogram t.ex. SPSS användas istället 

för manuell databearbetning. Detta hade förmodligen förenklat arbetet.  

 

8.2. Resultatdiskussion 

Det finns en mängd studier gjorda på konditionens betydelse för hälsa och/eller sjukdomar, 

målet har varit att ta med dem som varit relevanta för denna studie. De flesta artiklarna är 

studier gjorda i Norden, men även några brittiska och nederländska. Det förekommer även 

någon australiensisk och amerikansk studie. Tanken var att levnadsförhållandena skulle likna 

de svenska. Studiens tillförlitlighet bedöms genom att se hur fynden går att generalisera och 

jämföras med liknande studier. Forskaren får överväga resultatet och se om det stämmer med 

andra forskares teorier (Denscombe, 2009). En jämförelse av vårt studieresultat med LIV 

2000 (som genomfördes på 1357 slumpvis utvalda Svenska kvinnor och män i åldrarna 20-64 

år, vad gäller kroppslängd, vikt och rökvanor). Visade att kvinnorna i vår studie hade bättre 

konditionstal än männen. I LIV-studien var det inte var någon skillnad mellan kvinnor och 

män. Den visade på att den generella övervikten var 50 % bland de yngre vuxna och 75 % 

bland de äldsta. Jämför man det med vår grupp ligger den bättre till, 62 % ligger på en normal 

BMI och 38 % hade ett förhöjt BMI. Medelåldern hos de kontorsanställda är 45,6 år och för 

deltagarna i LIV studien 44,4 år (Ekblom-Bak et al., 2011).  Därför är det fel att säga att vår 

lilla grupp är representativ för alla kontorsarbetare, fler studier inom detta område behövs. 

Eftersom det kan vara så att en speciell typ av människor söker sig till just till detta företag. I 

denna studie var medelåldern hög, många av dessa personer hade lång erfarenhet inom detta 

yrke eller liknande yrken.  För att få anställning på företaget krävs en speciell typ av 

utbildning med en hel del studier. Detta kan vara förklaringen till att det inte fanns personer 

under 25 år på denna arbetsplats. Det var fler män än kvinnor, arbetsplatsen är en 
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mansdominerad arbetsplats och detta kan till stor del förklaras av den specialiserade 

utbildningen som möjligen tilltalat män mer än kvinnor.  Förklaringen till att det bara finns 18 

% anställda i åldersgruppen 51-63 år kan vi bara gissa oss till eftersom denna studie bara tog 

del av längd, vikt, BMI, konditionstal, ålder och kön, inget annat.  

8.3. Konditionstal i förhållande till BMI 

Medeltalet av BMI i studien var 25,2 vilket är lite över en normalvikt med BMI 19-25. 

Norberg & Danielsson (2012) har sett att fetma och övervikt har ökat de senaste decennierna, 

framförallt har man sett en ökning hos personer under 50 år. Statens folkhälsoinstitut har 

sammanställt folkhälsoenkäten som gjorts under tiden 2004-2012. Resultatet visade att det 

bland män och kvinnor var vanligast med ett BMI mellan 25–29,9 i åldrarna 16–84 år. Det var 

vanligare med övervikt bland män 30–84 år jämfört med män 16–29 år. 

www.slv.se/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Vuxna/Frukt-och grönt-/ . 

Den grupp som låg allra bäst till med konditionsvärden var män med BMI 20-25 där 30 

personer låg på ett konditionstal på 3-5 och endast sju personer låg på ett konditionstal som 

var 2. Förklaringen till detta kan enligt Andersson et al., 2012 vara att individer som väger 

mindre, har lättare att transportera fram sin kropp än tyngre individer. Vikten hade en stor 

betydelse för hur konditionstalet blev. Om personer lyckas minska i vikt ökar oftast 

konditionstalet, utan att de ökar på mängden motion. Med högre BMI försköts konditionstalet 

mot lägre värden. Tyngsta gruppen som var endast 4 personer, hade bättre värde än de med 

BMI 31-35. Det kan vara så att dessa personer motionerade mer än övriga, och detta är 

förklaringen till resultatet. I studien valde vi att avgränsa oss, vilket innebär att vi inte får 

svaret på den frågan.  

En studie visade att inaktiva personer med fetma (BMI >30) sitter ca 2,5 timmar mer per dag 

än normalviktiga (BMI <25). De normalviktiga står ca 2,5 timme mer per dag än de feta. 

Skillnaden mellan stillasittande och stående motsvarade 350 kcal per dag, förutom den 

normala energiförbrukningen. Individen själv kan påverka sina energiutgifter och 

överviktsutvecklingen genom att minska den stillasittande tiden, och öka energikonsumtionen, 

genom att byta ut delar av stillasittande tid mot att stå, gå och prata med kollegan i rummet 

bredvid i stället för att e-posta, placera skrivaren en bit från datorn, stå upp när man pratar i 

telefonen, genom att åka kollektivt eller ta trappan i stället för hissen. Studien visade att 

stillasittandet utgör en oberoende riskfaktor till hjärt- och kärlsjukdom (Levine, Lanningham-

Foster, McCrady, Krizan, Olson, Kane & Clark, 2005). Personer med normalvikt och med för 

högt energiintag måste ta en rask promenad på 45-60 min för att minska risken att bli 

överviktig under ett antal år. 60-90 min fysisk aktivitet behöver personer som har gått ner i 

vikt för att bibehålla den vikten (Andersson et al., 2012). 

8.4. Kondition i förhållande till kön 

I flera artiklar framhölls behovet av att minska på vårt stillasittande oberoende av övrig fysisk 

aktivitet. Genom att öka den vardagliga motionen ökar man den gynnsamma effekten på vår 

hälsa. I annat fall ökar riskerna för folksjukdomar, där en av faktorerna kan vara lågt 

konditionstal och ge förtida död, vilket visades av Ekblom-Bak, Ekblom & Hellénius  2010. 

De kontorsarbetandes konditionstal visade att kvinnornas konditionstal låg högre än männens. 

I den finska cohortstudien som gjorts mellan 1972-2002 menar forskarna att lättare fysiska 

arbetsdagar gjort att individer orkar engagera sig mer i fysiska fritidsaktiviteter och särskilt 

för kvinnor har tillgången till fler hushållsmaskiner som underlättat hushållsarbetet, gett mer 

utrymme för motion (Borodulin, Laatikainen, Juolevi & Jousilahti, 2008). De flesta kvinnor 

http://www.slv.se/grupp1/Mat-och-naring/kostrad/Vuxna/Frukt-och
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13864
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som ingick i vår studie 79 % var över 41 år, småbarnstiden är troligen över och  mer tid  och 

ork finns för fysisk aktivitet.   

8.5. Konditionstal i förhållande till ålder 

De flesta hade oavsett ålder en god kondition (konditionstal 3-5) i vår studie. Konditionstalet 

var högt bland de äldre och endast en tredjedel hade lägre konditionsnivå än rekommenderat. 

Att motionera upp i åldrandet gör att man håller sig friskare längre och orkar hålla på och 

arbeta fram till pensionen och kanske även därefter. Den maximala syreupptagningsförmågan 

ökar fram till puberteten för att sedan minska med stigande ålder. En 65 årings 

genomsnittsliga konditionsvärde är ca 70 % av en 25-årig mans eller en genomsnittlig 25-årig 

kvinnas. Orsaken till den minskade syreupptagningsförmågan hos äldre är bristande fysisk 

aktivitet, livsstilsfaktorer, fysiologiska förändringar - lungventilationen och gasutbytet i 

lungorna blir långsammare, minskad maximal hjärtfrekvens som ger minskad maximal 

minutvolym. Oberoende av åldern är det en stor individuell spridning 2,5 % har 25 % sämre 

syreupptagningsförmåga och 2,5 % som har 25 % bättre syreupptagningsförmåga än 

medelvärdet i respektive grupp. Detta gör att 2,5 % av männen har sämre 

syreupptagningsförmåga än den genomsnittsliga kvinnans (Toomingas et al., 2008 ). 

Konditionstesten på ergometercykeln ska ge lika stor syreupptagningsförmåga oavsett ålder 

och kön vilket Andersson, 2011 och Fu, 2005 har påvisat. Konditionstal 3 innebär inte att 

personerna i alla åldrar ligger på den rekommenderade nivån på 35 ml syre/kg x min, utan 

bara hur personens konditionstal ligger jämfört med svenska befolkningen (Andersson et al., 

2012). 

8.6. Kondition i förhållande till arbete 

En av orsakerna till resultatet av de kontorsarbetandes konditionstal kan vara att de var mer 

aktiva på sin fritid än personer med fysiskt aktiva yrken.  

Forskningen kring konditionsnivå i förhållande till arbete är motstridig. I en australiensk 

studie har man undersökt sambandet mellan yrkes- och fritidssittande, fysisk aktivitet och 

fetma hos arbetande vuxna. Man kom fram till att arbetare med stillasittande jobb var mer 

benägna att vara fysiskt aktiva på fritiden än de som hade stående, gående eller fysiskt aktiva 

jobb, men de hade högre BMI än dem som rörde sig mer på jobbet. De som satt mindre än 4 

timmar/dag på sin fritid hade mindre risk för fetma än de som satt mer än 4 timmar/dag 

(Chau, Merom, Chey & Bauman, A. 2012). Studien av Trigbe et al., (2011)  på postutdelare 

visade motsatsen. Vårt resultat på de kontorsarbetande kan bero på flera olika faktorer, en av 

dessa kan vara att de stod större delen av arbetstiden tillsammans med en hög grad av 

vardagsmotion.  Om det verkligen förhåller sig så i den gruppen är svårt att veta eftersom 

endast BMI, konditionstal, ålder och kön plockats ur hälsoundersökningen.  

I dag finns det ett flertal individer som inte når upp till de konditionsnivåer som arbetet och 

vardagen kräver. Den fysiska inaktiviteten är det som försämrar den fysiska arbetsförmågan 

och denna kan man inte vila sig till. Det finns olika studier som har tagit fram vad man 

behöver för konditionstal för olika arbeten. Ett kontorsarbete eller annat stillasittande arbeta 

kräver 35ml/(kg x min) i testvärde, arbetar man inom sjukvård och lättare industri krävs en 

syreupptagningsförmåga på 39ml/(kg x min), städning och byggnadsarbete kräver ett värde på 

43ml/(kg x min). Nedsatt fysisk arbetsförmåga ger minskad koncentrationsförmåga som kan 

öka skaderisken, minskad stresstålighet, trötthet och kan ge en högre sjukfrånvaro med större 

risk för långtidsfrånvaro. Det är viktigt att ha tillräckligt bra ork för både arbetet och fritiden. 

En inaktiv person kan bara utnyttja 20-25 procent av den maximala syreupptagningen under 

en arbetsdag, för att undvika mjölksyrabildningen när musklerna inte får tillräckligt med syre. 
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Har mjölksyran bildats försvårar den fortsatt fysiskt arbete under en tid (Andersson et al., 

2012). 

Vår grupp med kontorsarbetare låg på en genomsnittlig syreupptagningsförmåga på 37, 3 

ml/(kg x min) som är över det rekommenderade 35ml/(kg x min), vilket är ett positivt resultat 

eftersom många studier bl.a. den som Strijk et al. (2010) gjorde visade att ett ökat 

konditionstal höjer energinivån bland personer över 45 år och genomsnittsåldern för vår grupp 

är 46 år. En annan studie visade att fysiskt aktiva män har högre inkomster än män som är 

mindre aktiva (Hyytinen & Lahtonen, 2013). Andersson påtalar i sina böcker att ett ökat 

konditionstal kan höja arbetsförmågan och detta ger i förlängningen en ökad produktion hos 

företagen, vilket ökar lönsamheten och på individnivå kan man se att orken stiger med den 

ökade konditionsförmågan. Detta gör att personer kan höja sin livskvalitet och orkar vara 

aktiva på ett helt annat sätt. Ju äldre vi blir desto viktigare är det med motionen på fritiden. 

Eftersom den fysiska kapaciteten minskar med stigande ålder ger det en obalans mellan de 

fysiska kraven i arbetet och personens fysiska kapacitet. Detta innebär om man har ett lågt 

konditionstal i stigande ålder ger det ännu mindre reservkapacitet . Personen kan förbruka all 

sin kraft på arbetet och inte ha något över till fritidsaktivitet (Toomingas et al., 2008).  

8.7. Kondition och samhälle 

Ur folkhälsosynpunkt handlar det också om tillgängligheten till mindre hälsosamma 

livsmedel, exempelvis godis, läsk och bakverk. Att begränsa tillgången till dessa livsmedel 

kan också vara ett sätt att främja goda matvanor och minska övervikt och fetma i 

befolkningen (Haartman, 1998).  

En rapport från Frankrike tar upp problematiken med att vi har en mer stillasittande livsstil 

och förändrade matvanor som därmed gör oss fetare och risken för kroniska sjukdomar ökar. 

Författarna anser att det krävs flera strategier för att förändra denna utveckling. Hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, diabetes och respiratoriska sjukdomar står för 60 % av dödsfallen i 

världen. Man måste jobba på global nivå med hälsofrämjande åtgärder för att förebygga dessa 

sjukdomar och därigenom minska hälso- och sjukvårdskostnaderna. Det gäller att 

medvetandegöra befolkningen om vikten av att ändra sitt beteende. Att förbättra kostvanor 

och öka den fysiska aktiviteten genom information, hälsofrämjande insatser i skola och på 

arbetet, massmediala kampanjer, påverka priserna på mat så att “bra” mat blir billigare och 

“dålig” mat blir dyrare. Rådgivning av riskpersoner i primärvården. Allt detta skulle kunna 

vara mycket kostnadseffektivt för ett samhälle (Cecchini, Sassi, Lauer, Lee, Guajardo-Barron 

& Chisholm, 2010).  

En sjukdag kostar arbetsgivaren ca 10 % av månadslönen, det förebyggande hälsoarbetet för 

att minska sjukskrivningen blir en lönsam satsning . Görs inte detta är risken stor att individen 

så småningom blir ett rehabiliteringsfall. För en arbetsgivare blir detta en kostsam affär och 

för individen blir det en jobbig process. Kostnaden för långtidssjukskrivna är svårare att 

beräkna beroende på olika faktorer t.ex. om kollegor behöver arbeta övertid eller annan 

produktionsstörning. Studier som visat på avkastningen hos hälsofrämjande åtgärder visar att 

det lönar sig. Trots detta satsar många företag betydligt mer på utbildning än på arbetsmiljö 

och personalhälsa. Personer med en låg fysisk arbetsförmåga orkar inte prestera på samma 

sätt som en person med högt konditionstal. Att öka den fysiska kapaciteten hos personalen 

ökar produktionen och är lönsamt för arbetsgivaren. Personerna får också vinster genom att de 

orkar mer på fritiden. Men all friskvård är inte lönsam och det gäller att man når dem som 

behöver den bäst (Andersson et al., 2012). 
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8.8. Kondition i förhållande till omvårdnad  

 I studien användes Katie Erikssons och Dorothy Orems omvårdnadsteorier eftersom deras 

värderingar samstämde med företagssköterskans helhetssyn på människan. Där hänsyn tas till 

hela individens situation vad gäller fysisk och psykisk hälsa i både i privatliv och arbetslivet.   

Erikssons teoris fokus är helhetssyn av människan, att varje människa har en naturlig vårdare 

inom sig och att denna grundläggande omsorg om andra konstituerar människan. Människan 

ser hon som unik, en helhet bestående av kropp, själ och ande där ingen del är skiljbar. Vidare 

att hälsa är att vara hel och integrerad, ett dynamiskt tillstånd med ständigt pågående 

hälsoprocesser inom människan. Därför ser hon inte hälsa som något absolut, utan att 

upplevelsen av friskt eller sjukt varierar från stund till stund och att förmågan att se mening 

och hopp kan vara ett sätt att ange gränsen för individens hälsa. Således behöver hälsa inte 

innebära frånvaro av sjukdom utan en individ kan uppleva hälsa trots sjukdom och vice versa, 

vilket skildras i Erikssons ”hälsokors” beskrivande olika hälsopositioner (Eriksson 1982).  

 

Figur 5. Katie Erikssons (1982) definition över hälsa. 

Även Orem beskriver att människan har en inre förmåga att se sitt eget bästa. För att koppla 

detta till konditionstesterna, BMI och företagshälsovården kan företagssköterskorna informera 

den enskilde om vad de olika värdena innebär, riskfaktorernas betydelse och vad dessa 

tillsammans innebär för personen ifråga. Företagshälsovården har en viktig roll i att försöka få 

fram bakomliggande orsaker till ohälsan t.ex. varför en person har ett för högt BMI. Kan det 

vara någon form av psykisk ohälsa, missbruksproblematik, fysisk ohälsa eller bara okunskap. 

Likaså när det gäller ålder och kön, att man ser till var och ens förutsättningar i livet och 

arbetslivet. Företagshälsovårdens uppgift är att stödja och främja hälsa både för individen och 

i dennes arbetsmiljö. Vården och samhället måste fortsätta att informera om riskfaktorer och 

sedan är det upp till oss människor att göra fria val.  

8.9. Klinisk nytta 

Förhoppningarna är att resultatet ska vara användbart för arbetsgivare och även för den 

enskilde individen, genom att öka kunskapen om vikten av att ha en god kondition och dess 

betydelse för vad individer orkar med både på fritiden och i arbetet. Det går att göra 

livsstilsförändringar, som gynna den enskilde ur hälsosynpunkt och även arbetsgivaren genom 

att konditionsnivån bland personalen stiger och produktionen ökar. Detta leder i 

förlängningen till en bättre lönsamhet för företaget, personalen mår bättre och risken för 

sjukdom minskar. Idag har de flesta företag ett friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme, men 
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tyvärr är det väldigt få som nyttjar detta. Kan arbetsgivare och enskilda personer fås att förstå 

vikten av att nyttja detta kan det gynna hela samhället, inom den medicinska vetenskapen 

anser att hälften av all ohälsa numera är livsstilsrelaterad (Andersson et al., 2012).   

9.0. Slutsats 

Undersökningen visade att de kontorsanställda hade ett bra genomsnittligt konditionstal trots 

stillasittande arbete, vilket är bra för företaget och den enskilde medarbetaren. Kvinnorna i 

gruppen hade bättre konditionstal än männen. Medelålders kvinnor hade något lägre 

konditionstal än yngre och äldre kvinnor.  Detta kanske kan förklaras av att dessa kvinnor har 

mer egentid som de kan träna på. Männen med högt BMI hade ett sämre konditionstal än de 

med ett lägre BMI. Tidigare forskning visade på ett samband mellan god upplevd hälsa, bättre 

produktionsförmåga genom att vara fysiskt aktiv. Vilket ger en ökad livskvalitet för individen, 

en ökad vinst för företaget och samhället i stort.  Företagshälsovården/företagssköterskan har 

en viktig roll genom att informera och inspirera till en fysiskt aktiv och hälsosam livsstil. 

Företagshälsovårdens uppgift är att fungera som konsult för arbetsgivare och anställda på 

arbetsmiljöområdet, så att de uppmärksammas på att en god kondition genererar en bättre 

ekonomi för företaget, och en bättre hälsa för individen. Förutom kompetens att medverka i 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet har företagshälsovården också kompetens för att 

medverka i rehabilitering och arbetsanpassning ute på arbetsplatser.  

9.1. Framtida forskning 

Tidigare studier påtalar vikten av god kondition och hur det kan gynna den enskilde och 

dennes livssituation genom ökat välbefinnande. En god kondition ger mer ork vilket också 

påverkar produktionen på arbetsplatsen och samhällsekonomin positivt.    

Det vore intressant att undersöka sambandet mellan hur människor upplever sig ha krafter 

kvar efter arbetsdagen jämfört med sin konditionsnivå.  Konditionsnivån mäts via 

kontrollerade konditionstester. Ett förslag kan vara korrelationstest, som är ett begrepp som 

anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler. Studien kan vara en 

randomiserad kontrollerad studie, som används för att påvisa skillnader eller samband 

(Henricson 2013).   
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  11.2 Gradering syreupptagning/ testvärde                                                                      (Bilaga 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                        

                                                                                                                                       (Andersson. 2012)  

 

 

 

                   



 
 

28 
 

 11.3 Inbjudan om deltagande i studie                                                                               (Bilaga 3)    

Konditionsnivå hos personer med stillasittande arbete 

Inbjudan om deltagande i studie. 

 

God kondition minskar risken för bl.a. hjärt- och kärlsjukdom samt bidrar till ökad arbetsförmåga. 

Konditionen gynnas av fysisk aktivitet och kan mätas genom olika tester Vi är två studenter på 

företagssköterskeprogrammet vid Örebro universitet som planerar en studie om sambandet mellan 

olika individfaktorer och konditionstalet, som är en indikator på hälsotillståndet. 

Alla på din dataavdelning ca 120 personer, kommer att erbjudas att göra en Friskprofil -

hälsoundersökning omfattande blodprover, blodtryck, puls, hälsoformulär, BMI och konditionstest. 

Formuläret kommer du att fylla i tillsammans med företagssköterskan, och innehåller inga 

personuppgifter utan endast ålder, kön, vilken ort och vilket kontor du jobbar på. Data hanteras under 

sedvanlig sjukvårds sekretess.  

Du tillfrågas härmed om vi får ta del av uppgifter om din längd, vikt, konditionstal, ålder och kön som 

underlag för studien. I samband med undersökningen får du till någon av de projektansvariga lämna 

samtycke till eller avböja att dina uppgifter används.  

Resultatet av studien kommer att redovisas i en magisteruppsats våren 2014. I redovisningen av 

resultatet kommer inga enskilda individer att kunna identifieras.  

Tack för din medverkan! 
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