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Abstrakt   
 

Att mäta maximalt syreupptag (VO2max) kan göras på olika sätt, de vanligaste sätten är 

maximala och submaximala tester. Ett annat sätt är att använda frågeformulär för att beräkna 

VO2max, vilket är både billigt och lätt att utföra. Huets frågeformulär på franska och engelska 

är ett sådant formulär. Syftet med vår studie var att validitet och reliabilitets testa en Svensk 

version av Huets frågeformulär. Totalt 50 personer; 27 män och 23 kvinnor rekryterades. 

Validiteten kontrollerades genom en Bland-Altman analys (Limits of agreement - LOA) med 

frågeformuläret mot Åstrands ergometercykeltest.. LOA för värdena på Åstrands 

cykelergometertest och Huets frågeformulär, är 18,0 och -22,2 ml/kg*min och medelvärdet på 

differensen mellan dessa värden är -2,1 ml/kg*min. Determinations koefficienten var r2 = 

0,44. Reliabiliteten kontrollerades utifrån test- reteststabilitet där repeterbarhets koefficienten 

för Huet omg.1 mot Huet omg.2 var ± 2,6 och medelvärdet på differensen mellan dessa 

värden var 0,2. Determinations koefficient var r2 = 0, 97. Slutsatsen vi drar är att reliabiliteten 

på frågeformuläret är god, men validiteten är otillfredsställande. 

Nyckelord: Frågeformulär, Reliabilitet, Validitet, VO2max beräkning.
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Abstract 
 

Measuring maximal oxygen uptake (VO2max) may be done in different ways, the most 

common are maximal and sub maximal exercise tests. Another way is to use questionnaires 

for calculating VO2max, which is both inexpensive and simple. The Huet questionnaires in 

French and English are both such questionnaries. The purpose of this study was to investigate 

the validity and reliability  of a Swedish version of the Huet questionnaire. A total of 50 

subjects, 27 men and 23 women participated in this study. The validity was checked using a 

Bland-Altman analysis (Limits of agreement) between questionnaire and Astrand 

ergometercycle test estimations of  VO2max. The values for Astrands ergometercycle test and 

the Huet questionnaire are 18,0 and -22,2 ml/kg*min and the mean difference was -2,1 

ml/kg*min according to Limits Of Agreement. The determinations coefficient was r2 = 0,44. 

The reliability was checked through test- retest stability. The repeatability coefficient between 

Huet occasion 1 and Huet occasion 2 was ± 2,6 ml/kg*min and the mean difference was 0,2 

ml/kg*min. The determinations coefficient was r2 = 0, 97. Conclusion made by the findings is 

that the reliability of the questionnaire was god but the validity was unreliable. 

Keywords: Questionnaire, Reliability ,Validity, VO2max calculation.  
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Bakgrund 
 
Studier har visat att inaktiviteten i samhället ökar (1,2). Ett stillasittande liv blir allt vanligare. 

Fysisk ansträngning är numera ofta ett sällsynt inslag i vardagslivet. När industrialiseringen 

tog fart under 1800-talet övertog tekniken många fysiska krävande arbetsmoment. Idag 

innebär arbete stillasittande för många individer (3). Det har dessutom påvisats att det finns 

samband mellan låg fysisk aktivitet och våra vanligaste folksjukdomar, såsom fetma, 

ryggsmärtor, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes typ 2 (1, 4, 5, 6). Exempel på 

sjukdomar som kan förebyggas och behandlas med hjälp av fysisk aktivitet är bland annat de 

olika livsstilssjukdomarna, hypertoni, obesitas, höga kolesterolnivåer, mild till måttlig 

depression samt vissa former av cancer (3). Regelbunden fysisk aktivitet leder även till ett 

bättre hälsotillstånd (2). 

 

Vid fysisk aktivitet kräver musklerna syre för att fungera, ju tyngre fysiskt arbete desto mer 

syre måste ut till musklerna. Detta uppnås genom ökad andningsfrekvens och 

hjärtverksamhet. Arbetsbelastning och syreupptag ökar linjärt och när individen inte längre 

ökar sitt syreupptag trots att belastningen ökar har största möjliga syreupptag i kroppen 

uppnåtts. Denna gräns är individens maximala syreupptag (VO2max) eller den maximala 

aeroba kapaciteten och kan anges i liter/min, hos vuxna individer ligger detta värde vanligen 

mellan 2-7 l/min. Detta mått är allmänt accepterat som det viktigaste och mest valida och 

reliabla måttet på en människas kondition (5, 7, 8, 9). Kondition kan även definieras som en 

individs maximala syreupptagning med hänsyn taget till kroppsvikt, ett testvärde beräknas 

vilket är den maximala syreupptagningen i ml/kg*min. Detta innebär att konditionen primärt 

är ett mått på hjärtats pumpkapacitet (7, 8, 9).  

 

Kondition kan mätas genom antingen ett maximalt test eller ett submaximalt test. Ett 

maximalt test förutsätter att testpersonen förmår pressa sig till det yttersta. Det innebär att 

endast fullt friska och vältränade personer bör komma i fråga (7, 8). Vid ett submaximalt test 

som Åstrands cykelergometertest mäts inte individens maximala kapacitet, istället beräknas 

detta med hjälp av färdiga tabeller med utgångspunkt från inställd belastning och slutpuls 

(10). Slutpulsen kallas vid ergometercykeltest för steady-state vilket innebär att 

pulsfrekvensen når en stabil nivå när arbete utförs på en konstant belastning, det föreligger då 

jämvikt mellan syretransport och syrebehov. Belastningen skall inte vara för tung utan bör 

vara submaximal. Steady-state infinner sig efter cirka 4 min men vid högre belastning tar det 
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längre tid. Om man arbetar under för hög temperatur kan detta leda till en stegring av pulsen. 

Hypotesen bakom detta fenomen är att för att hålla kroppstemperaturen konstant omdirigeras 

en allt större mängd av blodet till den vasodilaterade huden (7). Personer med bättre fysisk 

förmåga har lägre puls i steady-state än de med sämre fysisk förmåga vid arbete på samma 

belastning (7, 11). 

 

Det maximala syreupptaget kan även beräknas med hjälp av frågeformulär. Ett frågeformulär 

är en skriftlig utfrågning där man genom indirekta observationer samlar in data om individer 

och deras upplevelser, beteenden, känslor, attityder etc., denna metod har kommit att 

användas i allt större utsträckning inom allt fler områden (12, 13).  Fördelarna med att 

använda frågeformulär jämfört med cykelergometertest är förutom tidsaspekten att personen 

kan fylla i ett formulär även om den för tillfället är sjuk, skadad eller av andra orsaker 

förhindrad att utföra fysiska test (10). En annan fördel är att distribution av formulär är enkel 

och stora grupper av människor kan nås (13,14). Ett flertal frågeformulär vars syfte är att 

beräkna VO2max har i tidigare studier validitets och reliabilitets testats med varierande 

resultat. En studie rapporterar om validitet med determinationskoefficient på r2= 0,77 (15). 

Andra studier har visat validitet med korrelationskoefficient på r= 0,73 och r= 0,84 (16, 17). 

Huets frågeformulär (bilaga 1) beräknar personens VO2max och den engelska versionen har i 

undersökningar visats ha bra reliabilitet och validitet (18).  

 

Innan användandet av ny mätutrustning bör den reliabilitets och validitets testas. Validitet 

innebär att man mäter det man har avsett att mäta och att inget oväsentligt påverkar resultatet 

(19, 20). När nyutvecklade instrument ska validitets testas är det vanligt att jämföra med 

mätinstrument som sedan tidigare anses ha hög validitet, detta för att uppnå kriterievaliditet 

(21, 22). Med kriterievaliditet menas att man demonstrerar en korrelation mellan de två olika 

mätinstrumenten. Överensstämmelsen mellan de två olika metoderna benämns genom Limits 

of Agreement (LOA). Limits of Agreement ger en bild av hur stor differensen är mellan de 

två metoderna (23). Med reliabilitet menas att mätinstrumentet är pålitligt. Instrumentet ska 

ge samma värden vid upprepning av mätningen (20, 22, 24). Reliabilitet är det som först bör 

testas innan ett nytt mätinstrument introduceras, ett mätinstrument kommer aldrig att ha bra 

validitet om reliabiliteten är dålig då det inte kommer att gå återupprepa testet (19, 23). 

Reliabilitet benämns oftast som en korrelationskoefficient mellan olika variabler (22). Olika 

typer av riktat samband kan ses mellan variabler: positiv korrelation, ingen korrelation eller 

negativ korrelation. Positiv korrelation visar på ett samband som innebär att när värdet på en 
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variabel ökar så följer den andra variabeln efter i samma riktning. Vid negativ korrelation är 

förhållandet det omvända. Styrkan på ett samband lämnas av det korrelationsmått som 

beräknas och sträcker sig från -1 till +1. Värdet +1 anger perfekt positivt samband och -1 

anger perfekt negativ samband. Det är optimalt när förändringen i en variabel motsvaras av en 

lika stor förändring i konsekvent riktning i den andra variabeln. Test-retest är lämplig att 

genomföra då man vill undersöka reliabilitet och stabilitet i ett mätinstrument. Med test-retest 

menas att mätinstrumentet testas två gånger under liknande omständigheter. Antaganden görs 

att mätinstrumentet ska visa samma resultat vid båda testtillfällena. Graden av korrelation 

mellan test- retest resultaten indikerar mätinstrumentets reliabilitet och stabilitet (22). Ett sätt 

att i detta sammanhang få ett mått på överensstämmelsen är att beräkna 

reproducerbarhetskoefficienten (25). 

 
 
Syfte 
 
Att reliabilitetstesta den svenska versionen av Huets frågeformulär samt att validitets testa den 

mot Åstrands ergometercykeltest . 
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Material och metod 
 
Försökspersoner 

 
Totalt deltog 50 försökspersoner (23 kvinnor och 27 män). De var i åldrarna 20-56 år (Tabell 

1). Samtliga försökspersoner uppfyllde inklusionskriteriet och exlusionskriteriet. 

Inklusionskriteriet: de skulle vara i åldersgruppen 20-60 år. 

Exklusionskriteriet: personer som åt betablockerare bedömdes ej lämpliga att deltaga i 

studien. 

 

Tabell 1: Medelvärde för åldern angett i år bland män, kvinnor och totalt, även intervallet för respektive grupp. 
Kön                          Ålder 

 N Medelvärde SD 
Man 27 39 10 

Kvinna 23 31 9 
Total 50 35 11 

N = Antal, SD = Standarddeviation 
 

 

Förberedelser 

 
Huets frågeformulär översattes från engelska till svenska av två personer, oberoende av 

varandra, med goda kunskaper i engelska. Efter detta sammanställde de två översättarna 

tillsammans översättningarna från engelska till svenska till en version. En tredje, oberoende 

person översatte sedan det färdiga formuläret från svenska tillbaka till engelska. Den engelska 

version skall då överensstämma med det engelska original formuläret. Rekryteringen bedrevs 

genom annonsering (bilaga 2) samt personlig kontakt. 

Samtliga testpersoner informerades innan testtillfället om följande: ingen rökning eller 

snusning 1 timma innan testet, ingen kraftig måltid 1-2 timmar innan testet, testpersonen skall 

inte ha någon infektion alternativt feber, testpersonerna ska inte vara för varmt klädda samt att 

de inte ska ha utfört ett tungt arbete (tränat) timmarna innan testet. 

Deltagarna informerades om att medverkan i studien var frivillig, de kunde avbryta utan att 

ange orsak och att alla uppgifter behandlades konfidentiellt. 

 

Utrustning 

 
Cykeltesterna genomfördes på Ergomedic 828 E (Monark Exercise AB, Vansbro, Sverige) 

med användarmanual (26). Kalibrering av Ergomedic 828 E sker regelbundet med en 4kg 
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vikt. Trampfrekvens styrdes med metronom Korg MA-30 (Korg and More, Marburg, 

Tyskland).  Hjärtfrekvensen registrerades med Polar pulsmätare S810 (Polar Electro Oy, 

Kempele, Finland) med användarmanual (27). Kroppslängd registrerades med längdmätare 

från SECA och kroppsvikt registrerades med våg SECA 770 (Seca Corporation, Hanover, 

USA). Temperatur i rummet kontrollerades med GMH 3330 (ST Termo AB, Täby, Sverige). 

Upplevd ansträngning kontrollerades med Borg´s RPE-skala. Svensk vesion av Huets 

frågeformulär och Åstrands tabellsamling användes för att beräkna testpersonernas VO2max. 

 

Test procedur 

 
Testerna genomfördes vid två tillfällen med en veckas mellanrum. Vid det första testtillfället 

besvarades den svenska versionen av Huest frågeformulär innan genomförande av Åstrands 

ergometercykeltest. Vid det andra tillfället besvarades ånyo den svenska versionen av Huets 

frågeformulär.  

 

Vid testtillfället fyllde varje person först i Huets frågeformulär. Formuläret innehåller 10 

frågor vilka utforskar vilken typ, hur ofta, hur länge och vid vilken intensitet personen tränar. 

Även fysisk aktivitet i åldrarna 10-16 år och om man tävlat vid vilken nivå detta skedde på tas 

upp. Frågor angående rökning, övervikt, och olika sjukdomar finns med. Varje svar har en 

viss poäng. Fråga 1-8 (X1) och 9-10 (X2) summeras och sätts in i en formel där även ålder 

och kön tas med i beräkningen. Utifrån formeln: Y=45,334-(0,322*ålder)+(1,729-

0,018*ålder)*X1+X2 för män och för kvinnor Y=37,145-(0,316*ålder)+(0,951-

0,004*ålder)*X1+X2) beräknas  personens maximala syreupptag (18). De gavs instruktionen 

att de skulle svara efter bästa förmåga och frågor angående formuläret besvarades av 

testledarna. Innan genomförandet av Åstrands ergometercykeltest kontrollerades 

försökspersonernas kroppslängd och kroppsvikt utan skor och med träningskläder.  

Genomförande av cykeltestet samt Borg´s RPE-skala förklarades. Cykelns sadelhöjd 

reglerades så att knäleden var lätt böjd när pedalen var i sitt bottenläge. Cykelstyret reglerades 

enligt testpersonens önskemål. Temperatur i rummet kontrollerades och reglerades till mellan 

18 och 19° Celsius. Ett pulsband fästes runt testpersonens bröstkorg. Bromsning av cykelns 

hjul sker mekaniskt med ett band som löper runt hjulet. Bandets båda ändar är fästade på en 

vridbar trumma på vilken pendeln är fixerad (28). När bandet spänns avläses pendelns utslag 

på en i kilopond (kp) – graderad skala. Med testpersonen sittande på cykeln, utan att vidröra 

tramporna, nollställdes pendeln utan spänning i bandet. Trampning påbörjades utan 
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belastning, 50 hela trampvarv/minut. Bandet runt hjulet spändes till en individuellt anpassad 

belastning (kp) och långtidsklockan nollställdes. Arbetets storlek, kilopondmeter (kpm), 

beräknas genom att multiplicera den inställda bromskraften med vägsträckan (meter) under 

trampningen. Vid belastningen 1 kp och 50 trampvarv/min ger det en arbetstyngd på 300 

kpm/min, vilket i watt (W) är lika med 300*0,1635=49,05 W (28). Var minut kontrollerades 

puls, belastning och upplevd ansträngning enligt Borgskalan. Den mäter testpersonens 

upplevelse av trötthet och växer linjärt med belastningen vid cykelergometertest och därmed 

också pulsfrekvens. Testpersonen skattar själv sin egen trötthet. Skalans utgångsvärde är 6 

som är att likställa med vila och slutvärdet är 20 som är samma sak som mycket, mycket 

ansträngande. Vid ett cykelergometertest är Borg 13-14 att föredra (10). Om nödvändigt 

ökades belastningen så att pulsen i steady-state var mellan 110-160 slag/minut beroende av 

ålder och kön. Testerna varade mellan 6 och 11 minuter. Med hjälp av puls i steady-state och 

arbetets storlek beräknades i tabeller individens maximala syreupptagningsförmåga (10). 

Testpersonen kunde på egen begäran när som helst avbryta testet.  

 

En vecka efter det första testet besvarades Huets frågeformulär av testpersonerna i hemmet. 

Formuläret postades åter till testledarna. 

 

Statistik 

 
Resultaten av Åstrands ergometercykeltest och svenska versionen av Huets frågeformulär 

jämfördes och behandlades statistiskt med hjälp av Limits of agreement (LOA) för att 

kontrollera frågeformulärets validitet. Denna metod ger en bild av hur stora differenserna är 

mellan två mätmetoder. Den ger även en övre och en nedre gräns som 95 % av differenserna 

kommer att ligga inom, förutsatt att dessa är normalfördelade.  

Svaren som givits på frågeformuläret vid de två olika tillfällena kontrollerades statistiskt 

genom en varians analys som ger ett repeterbarhets index som är ett mått på formulärets 

reliabilitet. 

Statistisk bearbetning utfördes i SPSS version 11.0.  
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Resultat 
 
Valideringen av Huets frågeformulär genomfördes på 27 män och 23 kvinnor i åldrarna 20-56 

år. Bortfallet var 2 personer och de återfanns bland kvinnorna. Bortfallet berodde på att 

testpersonernas värden ej kunde utläsas i tabellerna (29). Rådata redovisas separat (bilaga 3). 

 

Medelvärdet och standard avvikelse på VO2max för populationen med avseende på Åstrands 

ergometercykeltest (Å) var 40,98±11,0 ml/kg*min och för män respektive kvinnor 

39,15±10,22 ml/kg*min och 43,33±11,76 ml/kg*min (tabell 2).  

 
Tabell 2: Medelvärde och standard deviation för Å i ml/kg*min bland män, kvinnor och totalt. 

Kön Åstrand 
 N Medelvärde SD 

Man 27 39 10,22 
Kvinna 21 43 11,76 
Total 48 41 11,00 

N = Antal, SD = Standarddeviation 
 

 

Den svenska versionen av Huets frågeformulär omgång 1 (H1) genomfördes på samma 

population som genomförde Åstrands ergometercykeltest. Inget bortfall noterades.  

Medelvärdet och standard avvikelse på VO2max för populationen med avseende på Huets 

frågeformulär var 43,06±7,46 ml/kg*min och för män respektive kvinnor 45,88±7,84 

ml/kg*min och 39,75±5,48 ml/kg*min (tabell 3).  

 
Tabell 3: Medelvärde och standard deviation H1 i ml/kg*min bland män, kvinnor och totalt. 

Kön Åstrand 
 N Medelvärde SD 

Man 27 39 10,22 
Kvinna 21 43 11,76 
Total 48 41 11,00 

N = Antal, SD = Standard deviation 
 

 

Den svenska versionen av Huets frågeformulär omgång 2 (H2) genomfördes på hela 

populationen förutom 3 bortfall. Bortfallen uppkom på grund av att frågeformulären ej 

returnerades i tid. Medelvärdet och standard deviationen för total populationen var 

43,21±7,62 ml/kg*min, och för män respektive kvinnor 46,29±8,26 ml/kg*min och 

39,71±5,00 ml/kg*min (tabell 4).  
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Tabell 4: Medelvärde och standard deviation för H2 i ml/kg*min bland män, kvinnor och totalt. 
Kön Huet 2 

 N Medelvärde SD 
Man 25 46,29 8,26 

Kvinna 22 39,71 5,00 
Total 47 43,21 7,62 

N = Antal, SD = Standarddeviation 
 

 

LOA för värdena på Åstrands cykelergometertest och Huets frågeformulär, var 18,0 och -22,2 

ml/kg*min och medelvärdet på differensen mellan dessa värden var -2,1 ml/kg*min (figur 1). 

Determinations koefficienten (r2) för Åstrand och Huets frågeformulär var 0,44 (via 

linjärregression). 

Medelvärde Vo2max för Åstrand och Huet omg.1 (ml/k
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Figur 1. Bland-Altman graf för värdena som present
individs medelvärde för de två olika testen. Med
bildar 95% LOA är utritade i grafen, även medelvär
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eras i bilaga 3. Skillnaden mellan testen är inritade mot varje 
elvärdet på differensen och standarddeviationslinjerna som 
det på differensen visas.  
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Repeterbarhets koefficienten för Huet omg.1 och Huet omg. 2 var ± 2,6 och medelvärdet på 

differensen mellan dessa värden är 0,2 (Figur 2). Determinations koefficient för Huet omg. 1 

och Huet omg. 2 var r2 = 0, 97 (via linjärregression). 

 

Medelvärde Vo2max för Huet omg. 1 och Huet omg. 2 (ml/kg*min)
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individs medelvärde. Data är hämtade från bilaga 3.  
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Diskussion 
 

Resultaten från denna studie stödjer fynden som tidigare undersökningar visat angående 

reliabiliteten hos de engelska och franska versionerna av frågeformuläret. Emellertid är 

resultat på validiteten inte lika bra som de tidigare erhållna (18). 

 

Huets frågformulär ställt mot Åstrands ergometercykeltest visar på otillfredsställande validitet 

bland kvinnor och män i åldersgruppen 20-56 år. De data som samlats in ger r2 = 0.44, 

(p<0,05) och genom en Bland-Altman analys beräknas LOA ligga mellan 18 ml/kg*min till -

22,2 ml/kg*min. Normtestvärdet är mellan 30-40 ml/kg*min medan eliten beroende på idrott 

ligger mellan 70-80 ml/kg*min för populationen i Sverige (7). Detta innebär att en person 

som får 45 ml/kg*min, vilket ger värderingen genomsnittlig, på Huets frågeformulär i 

realiteten kan ha ett värde som ligger mellan 63 ml/kg*min till 23 ml/kg*min vilket ger 

värderingar från strax under elit eller ner till under mycket låg (29). Determinationskoefficient 

på r2= 0.77 för Huets frågeformulär har tidigare visats, men detta är då mot ett maximalt 

syreupptagningstest (18).  

 

I tidigare studier har validiteten hos Åstrands cykelergometertest och dess nomogram visat att 

relativt stora variationer kan förekomma. Vid en Bland-Altman analys av Åstrands nomogram 

mot uppmätt VO2max var övre LOA 16,2 ml/kg*min och nedre LOA på -9,24 ml/kg*min 

samt vid en annan undersökning som använde sig av korrelationsanalys för att utvärdera 

validiteten mot uppmätt VO2max var r = 0,80 (30, 31). Vid en undersökning där Åstrands 

nomogram jämfördes mot en extrapoleringsmetod så var skillnaden mellan det uträknade 

värdet för VO2max och det uppmätta värdet 6,94 % och 0,92 % för Åstrand respektive 

extrapoleringsmetoden, där procentsatsen uttrycker medelskillnaden genom medlet för 

uppmätt VO2max (30). Detta visar att vid användande av Åstrands cykelergometertest så kan 

det erhållna värdet skilja sig så mycket som 16 ml/kg*min från det faktiska. Detta är viktigt 

att ta i beaktning då resultaten vi fått i våra mätningar kan bero på att vi har använt oss av två 

mätinstrument med denna validitetet och ställt dessa mot varandra. 

 

Istället för att ha använt oss av Åstrands ergometercykeltest som visats ha måttlig validitet för 

att kontrollera den svenska versionen av Huets frågeformulärs validitet kunde vi ha använt oss 

av ett maximalt syreupptagningstest med hög validitet. Ett exempel på ett maximalt test med 

hög validitet är ett som genomförs på löpband där VO2max mäts med Oxycon Pro (32). 
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Genom att ha hög validitet på testet som frågeformuläret valideras emot minimeras 

felkällorna. Nackdelarna med att genomföra ett maximalt syreupptagningstest är att det ställs 

högre krav på testpersonernas fysiska status. Endast fullt friska och vältränande personer bör 

komma i fråga när det gäller att genomföra ett maximalt syreupptagningstest (7, 8). 

 

Reliabiliteten på den svenska versionen av Huets frågeformulär har i vår undersökning visat 

sig vara bra på kvinnor och män i åldersgruppen 20-56 år, med en repeterbarhetskoefficient på 

± 2,6 ml/kg*min, och en korrelations koefficient på 0,97 (p<0,05). Detta innebär att en person 

som får 40 ml/kg*min på Huets frågeformulär vid första mättillfället, vid nästa tillfälle 

kommer att ligga inom intervallet 37-43 ml/kg*min. Vid det lägre värdet kommer personen då 

att ändra sin värdering från genomsnittlig till låg och vid det högre värdet kommer 

värderingen att vara densamma (29). Det har också visats i den engelska förlagan till det 

svenska formuläret att det är god reliabilitet. Den engelska versionen fick en korrelations 

koefficient på 0,988 (n=21) (18).  

 

För att standardisera Åstrands ergometercykeltest gavs muntlig information om förberedelser 

inför testet till testpersonerna. För att säkerställa förberedelserna innan testet borde vi även ha 

gett informationen skriftligen till var testperson. Risken för missuppfattningar och att 

testpersonerna glömmer bort restriktioner torde då minimeras. Om försökspersonen följde den 

information de fått är svårt att avgöra. Därför skulle standardiseringen ytterligare säkerställas 

om försökspersonen kom till testlokalen två timmar innan test. 

 

Tre testledare utförde cykeltesterna, detta kan ha betydelse för resultaten om individuella 

skillnader i testförfarandet finns. Testerna borde ha gjorts på samma cyklar för att minska på 

felkällorna (8). Dock var cyklarna kalibrerade på samma sätt med jämna mellanrum. I 

litteraturen rekommenderas att pulsen skall ligga över 125 slag/min i steady-state när det 

gäller vältränade kvinnor och män mellan 20-30 år eller över 130 slag/min generellt (8, 28, 

33). Detta har inte gått att följa då personer skattat sin borg uppemot 16-17 vid pulser under 

dessa värden. Detta kan bero på att de har en låg maximal puls i sig själva eller att deras ålder 

har sänkt pulsen så mycket.  

 

Vid ett tidigare försök som gjorts med Huets frågeformulär genomfördes detta genom intervju 

med testpersonerna. Vi valde att låta testpersonerna läsa och fylla i frågorna på egen hand,  
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detta med tanke på att formuläret skall kunna  användas i forskningssyfte och då skickas ut till 

större grupper av människor. En förutsättning för detta är att formuläret ska gå att besvara 

utan hjälp utifrån. Vi fanns dock tillgängliga i lokalen ifall eventuella frågor uppstod. Vid en 

intervju minskar antagligen felkällorna då risken för missförstånd av frågorna minimeras då 

intervjuaren kontinuerligt kan förklara och reda ut de olika frågeställningarna. Det är även 

möjligt att testpersonerna svarar mer sanningsenligt vid intervju. Alternativet till intervju 

kunde ha varit att vi valt att sitta med vid tillfället då testpersonen fyllde i formuläret för att 

uppnå liknande effekt som en intervju kan ge. 

 

Slutsats 

 

Den svenska versionen av Huets frågeformulär har i vår undersökning visats ha god 

reliabilitet. När information givits på förhand kunde försökspersonerna fylla i frågeformuläret 

på egen hand. Detta ger en möjlighet att använda formuläret vid forskning där större grupper 

undersöks eller om tillgång till utrustning för att mäta VO2max inte finns. Validiteten på den 

Svenska versionen av Huets frågeformulär ställt mot Åstrand ergometercykeltest har i vår 

studie visats vara för dålig, med allt för stora skillnader mellan värdena på formuläret och 

ergometercykeltestet. Viktigt att ta i beaktande är det faktum att det valideringstest som 

använts i sig har en ifrågasatt validitet. För att minimera denna felkälla bör ett valideringstest 

med noggrannare mätmetod användas, till exempel ett maximalt syreupptagningstest.  
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Tack till.. 
 
…de personer som tog sig tid att vara med i vår studie. 

…våra handledare Ann-Sofie Lindberg och Mats Engström för deras stöd och synpunkter 

under arbetets gång. 

...Winternet för det finansiella stödet och lån av lokaler och utrustning. 

…översättarna av formuläret. 

…alla andra som har hjälpt oss. 
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär för att förutsäga maximal syreupptagning 
 
1. Vilken slags fysisk ansträngning kräver ditt jobb (eller studier)? 
• Intensiv (t.ex., skogsarbetare, flyttkarl)……………………………………….. 2 
• Relativt intensiv (t.ex., byggnadsarbetare, bud)……..………………………... 1 
• Ej så intensiv (t.ex., försäljare på varuhus)...…………………………………. 0.5 
• Stillasittande (t.ex., tjänsteman, kontorsarbetare, student)….…………………0 
 
2. Vilka slags fysiska aktiviteter utför du oftast? 
• Sådana som får dig att regelbundet svettas eller andas tungt  
     (t.ex., joggning, längdåkningsskidor)………...………………………………... 3 
• Sådana som får dig att andas tyngre i intervaller 
     (t.ex., promenad, squash)…………………………………………….…….. 2 
• Aktiviteter som får dig att andas lite tyngre (t.ex., promenad, brännboll)……..1 
• Lätta eller precisionskrävande aktiviteter (t.ex., bowling, bågskytte)………... 0.5 
 
3. Under det gångna året, hur många gånger per månad har du utfört den fysiska  
aktivitet som du tycker bäst om? 
• 0 till 4 gånger per månad……………………………………………………… 0 
• 5 till 8 gånger per månad……………………………………………………… 1 
• 9 till 12 gånger per månad…………………………………………………….. 2 
• 13 gånger eller mer per månad………………………………………………... 3 
 
4. Hur långt brukar ditt träningspass vara (i minuter)? 
Observera: Om ditt svar till fråga 2 var 0.5 skriv ”0” som svar. 
• Mindre än 15 min……………………………………………………………... 0 
• 16 till 30 min…………………………………………………………………...1 
• 31 till 45 min………………………………………………………………….. 2.5 
• 46 till 60 min………………………………………………………………….. 3.2 
• 61 min eller mer………………………………………………………………. 3.5 
 
5. Hur bedömer du dina träningspass: 
Observera: Om ditt svar till fråga 2 var 0.5, skriv ”0” som svar. 
• Mycket lätt………………………………………………………………….. 1 
• Lätt…………………………………………………………………………. 1.5 
• Mer eller mindre lätt……………………………………………………… 2.5 
• Hårt…………………………………………………………………………... 3 
• Mycket hårt………………………………………………………………... 3.5 
 
6. Brukade du träna regelbundet när du var mellan 10 till 16 år?   
• Regelbundet (mer än 4 gånger i veckan)…………………………….. 2 
• Inte ofta (3 gånger eller mindre i veckan)…………………………………….. 1 
• Sällan (1 gång eller mindre i veckan)…………………………………………. 0



7. Hur många cigaretter röker du per dag? 
• 0 till 2………………………………………………………………………….  0 
• 3 till 15…………………………………………………………………………-1 
• 16 eller mer……………………………………………………………………. -2 
 
8. Enligt din egen bedömning, hur mycket övervikt (fett) har du? 
• 0 till 1 kg……………………………………………………………………… 1 
• 1.5 till 3 kg……………………………………………………………………. 0 
• 3.5 till 5 kg…………………………………………………………………….-1 
• 5 kg eller mer…………………………………………………………………. -2 
 
9. Har du någonsin utfört fysiska aktiviteter eller idrott på tävlingsnivå? 
• Nej…………………………………………………………………………….. 0 
• Ja, lokala evenemang (t.ex., motionslopp)……………………………………. 3 
• Ja, regionala eller landskaps- evenemang…………………………………….. 4 
• Ja, nationella eller internationella evenemang………………………………... 5 
 
10. Lider du av någon av de följande sjukdomarna och har du trots det fått din läkares 
tillåtelse att utföra intensiva och vanliga fysiska aktiviteter?  
Diabetes;  högt blodtryck, hjärt- eller lungsjukdomar; astma; kraftig övervikt; 
reumatism 
• Ja………………………………………………………………………………. -5 
• Nej…………………………………………………………………………….. 0



Bilaga 2 

Gratis 
Konditionstest 

 
 

Hej, vi är 3 studenter som arbetar med ett examens arbete på 
sjukgymnast utbildningen. Vi söker kvinnor och män mellan 20-60 år 
som är intresserade av att genomföra ett konditionstest. Testet är 
kostnadsfritt. Testerna genomförs på testcykel och skriftligen genom 
en enkät och tar ca 30 min att genomföra. Cykeltestet är ett relativt lätt 
test att genomföra, det kan jämföras med en promenad i rask takt. 
Båda testerna mäter din kondition. Du som testperson får också reda 
på ditt resultat. Alla personuppgifter behandlas anonymt. Du får 
avbryta testet när som helst utan att förklara dig. Först till kvarn gäller. 
 
Skicka gärna er intresse anmälan till testpersonal@passagen.se alt. 
Om du inte har möjlighet att e-posta kan du lämna en lapp i gröna 
lådan som finns vid receptionen på Winternets gymanläggning så 
kontaktar vi er.  
 
På anmälan lämnar ni: 
Namn 
Telefonnummer 
Ålder     

             Magnus Karlsson 
                                                                                                                    Johan Nyberg 

Marcus Vennberg 
Sjukgymnaststudenter 

  
Handledare: Mats Engström  

Ann-Sofie Lindberg 
Leg. Sjukgymnaster, Winternet



Bilaga 3 
 
Rådata för varje testpersons Vo2max (ml/kg*min) enligt H1, H2 och Å. Tabellen visar även differensen Å/H1, 
differensen H1/H2, medelvärde Å/ H1 och medelvärde H1/H2. Även populationens totala medelvärde och 
standarddeviation. 

Testperson H1 H2  Å  Diff Å/H 1  Diff H2/H1 Medel Å/H1 Medel H1/H2 

   (ml/kg*min)  (ml/kg*min)  (ml/kg*min) (ml/kg*min) (ml/kg*min) (ml/kg*min) (ml/kg*min) 

1 49,89 49,89 43,00 -6,89 0 46,45 49,89 

2 45,43 45,43 61,00 15,57 0 53,21 45,43 

3 32,31 33,69 35,00 2,69 1,37 33,66 33,00 

4 42,82 42,82 34,00 -8,82 0 38,41 42,82 

5 33,60 33,76 33,00 -0,60 0,15 33,30 33,68 

6 39,32 39,74 45,00 5,68 0,42 42,16 39,53 

7 46,19 46,19 63,00 16,81 0 54,60 46,19 

8 44,65 44,65 70,00 25,35 0 57,32 44,65 

9 42,50 42,50 54,00 11,50 0 48,25 42,50 

10 46,13 46,13 44,00 -2,13 0 45,06 46,13 

11 44,45 43,84 41,00 -3,45 -0,61 42,73 44,15 

12 52,35 52,35 32,00 -20,35 0 42,17 52,35 

13 45,72 46,29 30,00 -15,72 0,57 37,86 46,00 

14 35,84 35,23 44,00 8,16 -0,61 39,92 35,53 

15 43,78 , 51,00 7,22 , 47,39 , 

16 42,27 36,50 57,00 14,73 -5,77 49,64 39,39 

17 36,37 37,40 32,00 -4,37 1,04 34,18 36,88 

18 27,06 30,82 31,00 3,94 3,76 29,03 28,94 

19 37,24 38,01 35,00 -2,24 0,78 36,12 37,62 

20 36,60 37,77 29,00 -7,60 1,17 32,80 37,18 

21 45,46 48,28 38,00 -7,46 2,82 41,73 46,87 

22 51,42 51,42 42,00 -9,42 0 46,71 51,42 

23 37,93 37,93 42,00 4,07 0 39,96 37,93 

24 37,94 39,16 23,00 -14,94 1,22 30,47 38,55 

25 42,04 42,04 38,00 -4,04 0 40,02 42,04 

26 39,14 38,54 47,00 7,86 -0,60 43,07 38,84 

27 37,47 37,47 25,00 -12,47 0 31,24 37,47 

28 54,02 52,87 43,00 -11,02 -1,15 48,51 53,44 

29 36,36 36,36 27,00 -9,36 0 31,68 36,36 

30 49,31 50,48 44,00 -5,31 1,17 46,65 49,89 

31 42,78 42,78 48,00 5,22 0 45,39 42,78 

32 51,32 51,32 35,00 -16,32 0 43,16 51,32 

33 39,26 38,45 42,00 2,74 -0,81 40,63 38,86 

34 36,85 36,35 39,00 2,15 -0,50 37,93 36,60 

35 39,30 , 46,00 6,70 , 42,65 , 

36 38,02 37,51 30,00 -8,02 -0,50 34,01 37,76 

37 36,96 36,17 44,00 7,04 -0,79 40,48 36,57 

38 40,38 39,82 , , -0,57 , 40,10 

39 63,31 63,31 69,00 5,69 0 66,16 63,31 
 
   Fortsättning nästa sida  
 
 
 



Fortsättning från föregående sida 
Testperson H1 H2  Å  Diff Å/H 1  Diff H2/H1 Medel Å/H1 Medel H1/H2 

   (ml/kg*min)  (ml/kg*min)  (ml/kg*min) (ml/kg*min) (ml/kg*min) (ml/kg*min) (ml/kg*min) 

40 52,29 54,60 37,00 -15,29 2,31 44,64 53,44 

41 40,50 40,50 31,00 -9,50 0 35,75 40,50 

42 42,52 44,37 35,00 -7,52 1,85 38,76 43,45 

43 48,64 , 50,00 1,36 , 49,32 , 

44 53,04 53,04 37,00 -16,04 0 45,02 53,04 

45 44,17 43,59 , , -0,57 , 43,88 

46 27,02 27,63 26,00 -1,02 0,61 26,51 27,33 

47 55,63 56,49 34,00 -21,63 0,86 44,82 56,06 

48 58,10 58,71 57,00 -1,10 0,61 57,55 58,41 

49 38,89 39,73 36,00 -2,89 0,83 37,45 39,31 

50 48,52 49,02 38,00 -10,52 0,50 43,26 48,77 

        
Medelvärde (SD) 43,06 (7,46) 43,21 (7,62) 40,98 (11,00)  -2,10 (10,26) 0,20 (1,3) 42,00 (7,95) 43,10 (7,60) 

 
 
 


	Tack till..

