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Sammanfattning 

Peak expiratory flow, PEF, är den maximala utandningsflödeshastigheten som kan uppnås 

från en kraftig maximal utandning. PEF-värdet är ett mått på hur snabbt en person kan andas 

ut luft ur lungorna, och ger en grov indikation på hur luftvägarna fungerar. Vid fysisk 

ansträngning ökar kraven på lungorna och ventilationen, och andningen övergår till en aktiv 

och energikrävande process. Syftet med denna studie var att studera om friska vuxna individer 

med bra kondition hade ett högre PEF-värde, jämfört med motsvarande individer med lägre 

kondition, för att studera om konditionsträning påverkar PEF-värdet. Data samlades in från 52 

deltagare, varav 4 bortfall. Genom ett deltagandeformulär angav deltagarna sina 

träningsvanor, och delades därefter in i fyra olika grupper efter konditionsnivå. PEF-värden 

samlades in genom att deltagarna blåste i en toppflödesmätare, och det bästa av tre värden 

noterades. Alla insamlade värden jämfördes i efterhand med normalvärden. Resultatet visade 

ett samband mellan konditionsnivå och PEF-värde, och en könsvariation påvisades. 83,3 % av 

deltagarna som låg på den högsta konditionsnivån hade ett PEF-värde över sitt referensvärde, 

jämfört med deltagarna som inte tränade där endast 40 % blåste över sitt referensvärde. 

Slutsats: Individer med bra kondition har ett generellt högre PEF-värde än motsvarande 

individer som inte tränar. 

Nyckelord: PEF, lungfysiologi, fysisk aktivitet, examensarbete. 



	
	

Summary 

The effect of endurance training on PEF-rate in healthy adult individuals.   

- A cross-sectional study 

Peak expiratory flow, PEF, is the maximal expiratory flow that can be achieved from a 

powerful exhalation. The PEF-rate measures how quickly a person can exhale air from their 

lungs and gives an indication of the functionality of the airways. During physical activity the 

requirement on the lungs and airways increases,	 and the breathing becomes an active and 

energy-consuming process. The aim of this study was to study if healthy individuals with 

good endurance-level have better PEF-rate compared to individuals who exercise less, to 

study if endurance training affects the PEF-rate. Data was collected from 52 participants. The 

participant were asked about their training habits through a form, and was then divided into 

four groups according to endurance-level. PEF-rates were collected through a peak flow 

meter, and the best value of three was noted. All collected data was compared with normal 

values. The result showed a correlation between endurance-level and PEF-rate. 83,3 % of the 

participants in the group with the best endurance-level performed higher than their reference-

value,	compared to the participants who didn’t exercise which only 40 % was blowing over 

their reference-value. In conclusion, individuals with good endurance have generally higher 

PEF-rate than similar individuals who doesn’t exercise. 

 

Key words: PEF, pulmonary physiology, physical activity, bachelor thesis.
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Bakgrund 

Lungorna 
Lungorna tillhör ett av kroppens viktigaste organ och har som uppgift att sköta utbytet av syre 

och koldioxid i kroppen. Lungorna är placerade i det thorakala hålrummet, som är ett slutet 

rum strax innanför thorax. Thorax består av bröstkotor, revben, yttre och inre 

interkostalmuskler samt sternum. Lungorna är konformade till sitt utseende, med apex uppåt 

mot nyckelbenet och basen nedåt vilande mot diafragma. Lungorna omsluts av pleuran som är 

en serös hinna bestående av två skikt, det viscerala och det parietala lungsäcksbladet. Pleuran 

har en viktig funktion för lungornas rörelseförmåga. Med hjälp av pleuravästska, som finns 

mellan pleuran och lungan, kan lungsäcksbladen glida (näst intill friktionsfritt) mot varandra 

vid ventilation. Lungorna delas in i lober, där höger lunga består av tre och den vänstra lungan 

av två lober. Loberna ger ökad rörlighet till lungorna vid ventilation [1,2]. 
 

Ventilation 
Med ventilation menas transport av luft till och från lungorna, närmare bestämt utbytet av luft 

som sker mellan atmosfären och alveolerna. Det som avgör om luft transporteras till eller 

ifrån alveolerna är atmosfärtrycket och det alveolära trycket. Utbytet sker från ett område med 

högt tryck till ett område med lägre tryck. Alveolärtrycket växlar mellan att vara högre, 

respektive lägre, än atmosfärtrycket genom att lungorna vidgas och pressas samman under 

andningscykeln. Ventilationen påverkas även av resistansen i luftvägarna och av lungornas 

compliance. Vid patologi i luftvägarna är det inte ovanligt att det föreligger en 

ventilationsinskränkning. Vid obstruktiva lungsjukdomar, som t.ex. vid astma, KOL eller 

emfysem, sker en ventilationsinskränkning som vanligtvis kännetecknas av en försvårad 

utandning [1,2,3].  
 

Vid inandning (inspiration) vidgas brösthålan och trycket i pleuran sjunker, vilket skapar ett 

sug utåt som gör att lungorna tillsammans med bröstkorgen vidgas. När lungorna vidgas 

sjunker alveolärtrycket och blir lägre än atmosfärtrycket. Luft sugs då in i alveolerna via 

luftvägarna tills det att tryckskillnaden jämnats ut. Med hjälp av andningsmusklerna 

(diafragma, intercostalmuskler (interna/externa), bukmuskler, scalenusmuskler, 

sternocleidomastoideus och ryggmuskler m.fl.), där diafragman är den mest dominanta, 

vidgas brösthålan. Brösthålan ökar i volym genom att diafragman drar ihop sig och 
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diafragmakupolen planar ut, vilket resulterar i att trycket i bukhålan ökar. Via kontraktion av 

de yttre interkostalmusklerna lyfts revbenen uppåt och utåt och brösthålan blir bredare och 

större. När inandningen avslutas slappnar interkostalmusklerna av och bröstkorgen återgår till 

sitt utgångsläge [1,2,3].    
 

Vid utandning (exspiration) i vila används inte andningsmuskulaturen alls, av anledningen att 

den elastiska kraften i lungorna och bröstkorgen gör att lungorna passivt pressas ihop när 

musklerna slappnar av. Det ökade trycket som vid inandningen bildats i brösthålan gör att 

diafragman slappnar av och pressas upp mot brösthålan. Dessa två förändringar i thorax ger 

en minskad storlek på bröstkorgen, och lungorna trycks ihop till en mindre lungvolym. Direkt 

när trycket i alveolerna blir högre än atmosfärtrycket kommer luft att pressas ut ur alveolerna 

och ut i atmosfären via luftrören. Utandningen pågår tills tryckskillnaden har jämnats ut, och 

trycket är lika mellan alveol och atmosfär [1,3].  
 

Skillnaden mellan utandning i vila, och utandning vid fysisk aktivitet, är att utandningen vid 

fysisk aktivitet är en aktiv och energikrävande process där andningsmuskulaturen arbetar. Vid 

fysisk ansträngning ökar kravet på ventilationen och det krävs en både snabbare och djupare 

andning. Vid forcerad utandning och vid fysisk ansträngning är det framför allt 

interkostalmusklerna som arbetar och drar revbenen inåt och nedåt. Även bukmusklerna 

kontraheras och diafragma pressas upp mot thorax. Genom att använda musklerna aktivt ökar 

kontraktiliteten i brösthålan och utandningen sker snabbare. I vila ansvarar andningsarbetet 

endast för 1 % av kroppens energiomsättning, och vid fysisk ansträngning står 

andningsarbetet för ca 10 % av den totala energiomsättningen [1,2].   

 

Lungvolymer  
Lungan består av flera olika volymer som är involverade under ventilationen. Den totala 

lungkapaciteten (TLC) är ett mått på lungornas totala storlek, efter en maximal inandning. 

TLC är bland annat beroende av andningsmuskulaturens förmåga att vidga lungorna och 

bröstkorgen. Den luft som andas in och ut under varje andetag kallas för tidalvolym (VT). En 

maximal inandning, respektive maximal utandning, kallas för inspiratorisk reservvolym (IRV) 

respektive exspiratorisk reservvolym (ERV). Om IRV, ERV och VT adderas utgör dem den 

så kallade vitalkapaciteten (VK), som speglar hur mycket luft en människa kan blåsa ut efter 

en maximal inandning och ger en uppfattning om lungornas volym och dess funktion. Vid 

spirometri (en funktionsundersökning av lungorna) kan den forcerade exspiratoriska volymen 
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(FEV1) mätas, som anger den volym av vitalkapaciteten som andas ut under den första 

sekunden. FEV1 är ett användbart värde vid diagnostik av olika lungsjukdomar, framförallt 

vid obstruktiva lungsjukdomar [1,3].  

 

Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan definieras som ”energikrävande kroppsrörelser som genereras från 

skelettmuskulatur”. Redan i barndomsåren är det viktigt att uppmärksamma och uppmuntra 

till fysisk aktivitet, då mängden fysisk aktivitet hos barn speglar hälsan senare i livet. Många 

av de folksjukdomar som finns i samhället grundläggs redan tidigt i livet (även om 

sjukdomsdebuten inte yttrar sig förens i vuxen ålder), vilket gör fysisk aktivitet ännu mer 

betydelsefullt i hälsoperspektiv [4]. 
 

Fysisk träning   

Definitionen av fysisk träning kan beskrivas som ”planerad och upprepad träning med syftet 

att förbättra eller ha kvar en viss fysisk funktion eller förmåga”. Fysisk funktion omfattar 

kardiovaskulär och respiratorisk funktion, muskelstyrka och dess uthållighet, 

kroppssammansättning och rörlighet. Det finns olika syften till varför fysisk träning utförs, 

beroende på utövare. Exempel på syften kan vara att stärka den fysiska prestationsförmågan, 

bibehålla en bra aktivitetsnivå i det dagliga livet, eller minska riskerna av att drabbas av olika 

skador och sjukdomar [4].  
 

Konditionsträning   

Konditionsträning kan definieras som ”träning där de kardiovaskulära och respiratoriska 

funktionerna i kroppen tränas, och ger ett mått på blodets förmåga att transportera syre till 

kroppen, samt musklernas kapacitet att ta tillvara det tillförda syret” [4]. Konditionsträning är 

en aerob träningsform som förbättrar effektiviteten av de energiproducerande systemen i 

kroppen, och bidrar till en förbättrad kardiorespiratorisk uthållighet.  Aerob träning kan 

definieras som träning som förbättrar kroppens syreupptagningsförmåga, och är ett mått på 

hur väl organ och vävnader i kroppen kan ta upp syre.  Konditionsträning är en form av fysisk 

aktivitet som vid utförandet “överbelastar” hjärtat och lungorna, och får dem att arbeta 

hårdare än kroppens övriga organ. Exempel på konditionsträning är löpning, promenad, dans, 

simning och cykling [4,5].  
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PEF – Peak expiratory flow 
Peak expiratory flow, PEF, definieras som den maximala utandningsflödeshastigheten som 

kan uppnås från TLC, dvs. som kan uppnås från en kraftig maximal utandning efter en 

maximal inandning. PEF-värdet är ett mått på hur snabbt en person kan andas ut luft ur 

lungorna, och ger en grov indikation på hur personens luftvägar fungerar. PEF-värdet är 

proportionellt mot den maximala volontära ventilationen, MVV, och kan omvandlas till den 

maximala minutvolymen. PEF-värdet anges därför i liter per minut [2,3,6,7]. 

 

PEF har sitt huvudsakliga användningsområde inom sjukvården och används för att indikera 

på olika typer av obstruktiva lungsjukdomar [3]. Spirometri är en etablerad 

undersökningsmetod inom klinisk diagnostik och har som syfte att undersöka och mäta 

andningsfunktionen hos patienter, och utgör en viktig del inom den medicinska 

lungdiagnostiken. Den basala spirometrin delas in i statisk- och dynamisk spirometri, där 

lungvolymer mäts (statisk) och lungvolymförändringar över tid bestäms (dynamisk). Vid 

diagnostik av obstruktiva lungsjukdomar är den framför allt den dynamiska spirometrin som 

står i fokus, och vid denna undersökning kan både volym-tid- och flöde-volymregistreringar 

erhållas. För att studera den forcerade utandningen (exspirationen) mäts utandningsflödet i 

relation till utandningsvolymen, genom en flöde-volym-registrering. Vid en flöde-

volymregistrering erhålls en flöde-volymkurva (Figur 1.), där flöden vid olika lungvolymer 

kan beräknas. De avgörande faktorerna som bestämmer det maximala flödet i luftvägarna 

under en maximal utandning är luftvägsresistansen (motståndet i luftvägarna) och det 

drivande trycket i lungorna. PEF är även beroende av muskelkraften från 

andningsmuskulaturen. För att kunna bestämma flödet vid olika lungvolymer i flöde-

volymkurvan beräknas även det maximala exspiratoriska flödet (MEF) vid 75 %, 50 % och 25 

% av den forcerade vitalkapaciteten (FVC) [2,3].  
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Figur 1. Flöde-volymkurva vid en flöde-volymregistrering 

under en dynamisk spirometriundersökning hos en frisk person 

med normal lungfunktion. 

 

Vid obstruktiva lungsjukdomar är resistansen i luftvägarna högre än normalt, och PEF-värdet 

blir därmed lägre hos dessa patienter. PEF och PEF-mätning är, i många fall, förknippat med 

astma och astmadiagnostik. PEF-mätning hos astmatiker är i de flesta fall användbart och kan 

används som hjälpmedel för att övervaka utvecklingen av obstruktivitet, reglera och utvärdera 

effekten av olika läkemedelsbehandlingar och används för att kartlägga den obstruktiva 

svårighetsgraden [3,6]. Vid misstanke om astma är det dock inte tillförlitligt att endast mäta 

PEF vid utredningen. PEF-värdet är enbart ett grovt mått på lungfunktionen och det föreligger 

i de flesta fall en stor individuell variation i värdet där flertalet faktorer spelar roll. Av den 

anledningen är därför spirometri alltid en obligatorisk undersökning vid diagnostik och 

utredning av misstänk astma och vid obstruktiva lungsjukdomar [3]. 

 

Vid PEF-mätning erhålls PEF-värdet genom att en person eller patient informeras att göra en 

kraftig, maximal utandning i ett munstycke, och den högsta flödeshastigheten registreras. 

Olika typer av instrument kan användas för att mäta PEF-värdet, däribland; pneumotachograf, 

spirometer, turbin och anemometer. Det mest använda instrumentet för enkel PEF-mätning är 

dock toppflödesmätaren som endast mäter PEF (Figur 2). Dessa toppflödesmätare bygger på 

en princip som förutsätter att munstyckets öppning är mindre (i diameter) än övriga mätaren, 

som bidrar till att luftflödet mäts indirekt. Trycket som skapas av den forcerade utandningen 

bildar en ”tryckvåg” i mätarcylindern, som rör sig framåt, mot den större öppningen i slutet av 

cylindern. Vid den tidpunkt då tryckvågens framåtskridande rörelse avtar är det maximala 

trycket uppnått, det vill säga PEF har genererats, och kan läsas av på mätarens linjära skala 
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[3,6]. Dessa mätare är massproducerade och går att köpa på välsorterade apotek för 

personbruk. Det positiva med dessa mätare är att de är billiga, små, bärbara och kräver ingen 

elektrisk drivkraft för att användas [6]. De är även enkla att använda och är inte bundna till ett 

specifikt ställe, utan kan användas så väl i hemmet som på arbetsplatsen, och patienten kan 

sköta utförandet på egen hand. Dock kan dessa toppflödesmätare aldrig ersätta den basala 

spirometriundersökningen, som ger en betydligt mer tillförlitlig lungfunktionsdiagnostik 

[3,6]. 

Figur 2. Toppflödesmätare (PEF-mätare). 

Clement Clarke Internationals, Mini-wright 

- Peak Flow Meter, standard range. 

	
Faktorer som påverkar PEF 
Som tidigare nämnt finns det olika faktorer som kan påverka PEF-värdet, både fysiologiskt 

och patologiskt. Hos friska individer med normal lungfunktion påverkas PEF av; lungornas 

volym (beroende av de thorakala dimensionerna och dess tillväxt), lungans elastiska 

egenskaper, hastigheten det tar att uppnå det maximala alveolära trycket, och av kraften från 

utandningsmuskulaturen (som kan förbättras genom träning). Kön, ålder längd är också 

faktorer som påverkar PEF-värdet. På grund av att män har ett högre alveolärt tryck i 

lungorna, jämfört med kvinnor, kan män uppnå ett högre PEF-värde. Både PEF och 

utandningsmuskulaturens muskelstyrka sjunker med stigande ålder [2,6]. 

 

Tidigare studier  
Konditionsträning, eller aerob träning, har många kända positiva effekter på hälsan och 

välbefinnandet, och att fysisk aktivitet har hälsofrämjande effekter vid olika sjukdomstillstånd 

är ingen nyhet [4]. Forskning har visat att regelbunden träning hos patienter med olika 

sjukdomstillstånd (t.ex. vid lungsjukdom, hjärtsjukdom och neurologisk sjukdom) bevarar 
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hälsa och ökar livskvalitén. Fysisk aktivitet har även visat sig ha en förebyggande och 

terapeutisk effekt vid många folksjukdomar i samhället, beroende på kön och ålder. Några 

exempel på folksjukdomar som kan förebyggas med fysisk aktivitet är bland annat hjärt-och 

kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, benskörhet, ångest och depressionssjukdomar [4].  

 

Det har gjorts många tidigare studier kring hur fysisk aktivitet och konditionsträning påverkar 

lungfunktionen, och hur det påverkar patienter med olika sjukdomstillstånd. Forskning har 

visat att aerob träning ger en positiv effekt på lungfunktionen hos astmatiker. En studie 

skriven av Farid et al. (2005) visades att aerob träning bidrog med en tydlig ökning i FEV1, 

FVC, PEF och MEF75-25. Studien föreslår även att ett vanligt träningsprogram kan vara ett bra 

komplement till medicinsk behandling av astma och som rehabilitering [8].   

 

Fysisk aktivitet som rehabilitering för patienter med lungsjukdom är en väletablerad 

behandlingsmetod som länge varit känd, och fysisk aktivitet har en erkänd förmåga att bidra 

med bättre hälsa och minska riskerna för att drabbas av sjukdom och förtidig död [5,9]. I en 

studie skriven av Chen et al. (2014) undersöktes konditionsträningens effekt på 

utandningsflödet och dess begränsningar (obstruktivitet) hos patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). Resultatet av studien visade dock att konditionsträning inte kunde 

minska obstruktiviteten i vila, men att den däremot kunde leda till flera fördelar under träning 

och under fysisk ansträngning, inklusive; förbättrad fysisk kapacitet, ökad 

inspirationsmuskelkraft, minskade ventilationskrav och minskad dynamisk hyperinflation i 

lungorna [10]. 

Som tidigare nämnt finns det många studier kring hur träning och konditionsträning påverkar 

lungfunktionen, och även PEF, hos både friska personer och hos patienter med olika 

sjukdomstillstånd. Det som forskningen bland annat har fokuserat på är hur fysisk träning 

påverkar andningsmuskulaturen. Om fysisk träning bidrar med starkare andningsmuskulatur, 

skulle det då kunna påverka lungfunktionen och PEF-värdet positivt genom en starkare 

utandningskraft? Det finns flertalet studier inom området som visar på att träning och motion 

förbättrar lungfunktionen och ökar PEF-värdet [5,8,11,12]. Dock finns det även studier som 

säger att konditionsträning och förstärkt andningsmuskulatur inte påverkar PEF-värdet, då 

PEF beror på flödesbegränsande faktorer från luftvägarna och lungorna och inte av kraften 

och hastigheten från andningsmuskulaturen [13].  
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De flesta studier inom området är inriktade mot en specifik grupp i samhället, antingen mot 

idrottare på hög nivå eller mot speciella patientgrupper med olika sjukdomstillstånd [8-

12,14,15]. Av den anledningen ville därför denna studie genomföras där fokus istället riktades 

mot den allmänna populationen i samhället. I en studie från 2011 (Chaitra et al.) jämfördes 

PEF-värdet hos friska frivilliga unga vuxna genom en slumpmässigt utvald 

interventionsstudie (kliniskt försök), där hälften av deltagarna fick genomgå ett 16 veckor 

långt träningsprogram av aerob träning. Resultaten från PEF-mätningarna jämfördes sedan 

med kontrollgruppen för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan grupperna [5]. 

Resultatet från studien visade att det fanns en signifikant skillnad, och att PEF-värdet ökade 

hos interventionsgruppen, vilket ledde fram till slutsatsen om att konditionsträning kan bidra 

med en förbättrad lungfunktion [5].  

 

Med vetskapen om att det finns studier som visar att PEF-värdet kan påverkas av 

konditionsträning vill vi därför i vårt examensarbete genomföra en liknande studie, i form av 

en tvärsnittsstudie, för att undersöka om vi får ett motsvarande resultat hos friska vuxna 

individer i vila. Om det skulle visa sig att PEF-värdet är bättre hos personer som har bra 

kondition, i jämförelse med personer som har lägre kondition, skulle det kunna användas som 

motivation för att få fler människor att börja röra på sig mer och på så vis förbättra sin hälsa 

och lungfunktion, vilket skulle gynna både sjukvården och samhället. 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om friska vuxna individer med bra kondition har 

ett högre PEF-värde, jämfört med motsvarande individer med lägre kondition, för att studera 

om konditionsträning påverkar PEF-värdet.  

Material och metod 

Deltagare 
Urvalet i studien bestod av ett stickprov där friska vuxna individer med olika 

träningsbakgrund ingick. Data samlades in från sammanlagt 52 deltagare, varav 21 män och 

31 kvinnor, med en åldersvariation mellan 21-70 år [16].  
 

Deltagarna delades in i fyra grupper, beroende på träningsvanor. Grupperna kategoriserades 

från att inte träna alls (endast vardagsmotion) till att träna minst tre konditionspass per vecka. 
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Deltagarnas träningsvanor och svar skulle spegla de tre senaste månaderna. Deltagandet i 

studien var helt frivilligt och alla personer som ville vara med fick delta. 

Exklusionskriterierna för studien var; ålder (under 20 år och över 70 år), lungsjukdom (t.ex. 

astma, KOL), rökning och förkylning (luftvägsinfektioner). Av studiens 52 deltagare blev fyra 

exkluderade på grund av förkylning och rökning. 
 

Material 
Resultaten från datainsamlingen grundar sig på ett deltagandeformulär, som vid de olika 

insamlingstillfällena fylldes i av deltagare och av närvarande forskningsansvarig (Bilaga 1). 

Data och mätvärden samlades in med hjälp av PEF-mätare, toppflödesmätare (Clement Clarke 

Internationals, Mini-wright - Peak Flow Meter, standard range), med EU-skala mellan 60-800 

liter/minut [17]. Munstycket på PEF-mätarna spritades av med desinfektionsmedel (DAX 

ytdesinfektionsservett) mellan varje deltagare. Resultaten från PEF-mätningarna jämfördes 

med standardiserade normalvärden för vuxna (efter kön, ålder och längd) inför analys (Bilaga 

2) [18].  
 

Fakta och information i examensarbetet är inhämtat från kurslitteratur, litteratur och 

vetenskapliga artiklar inom ämnet. De vetenskapliga artiklar som använts i arbetet är sökta 

och inhämtade från Pubmed och Medline med access från universitetsbiblioteket i Jönköping. 
 

Metod och datainsamling 
Studien är en kvantitativ tvärsnittsstudie, där oberoende grupper jämfördes med varandra [16]. 

Insamling av data genomfördes på olika platser runt om i Sverige, och genomfördes av 

studiens forskare (studenter). Datainsamlingen ägde rum under perioden: vecka 7 – 15, 2016. 

PEF-mätning är en metod som inte kräver någon större erfarenhet och lämpade sig därför bra i 

ett examensarbete. Metoden är enkel, smidig och går snabbt att genomföra vilket gynnade 

insamlingen.  
 

Tillvägagångssättet vid datainsamlingen följde metodbeskrivningen för PEF-mätning enligt 

vårdhandbokens angivelser [19]. Vid genomförandet informerades deltagarna att fylla i ett 

enkelt formulär, där de fick svara på frågor kring bland annat; ålder, kön, längd, rökvanor och 

träningsvanor. Deltagarna blev även ombedda att fylla i om de var förkylda eller hade varit 

det inom den senaste tiden, då förkylning (eller annan typ av luftvägsinfektion) kan påverka 

resultatet och ge ett falskt värde [3]. Även rökning bidrar med nedsatt lungfunktion och var 
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därför också ett exklusionskriterie [9]. Deltagarna informerades att stå upp (och sträcka på 

sig) under PEF-mätningen, för att insamlingen skulle ske i så lika kroppsposition som möjligt 

mellan de olika deltagarna. Deltagarna fick information om att ta ett djupt andetag (fylla 

lungorna till max) och placera PEF-mätaren (munstycket) i munnen och sluta tätt med 

läpparna, för att därefter, så explosiv som möjligt, göra en kraftig maximal utandning med 

mätaren i ett horisontellt läge. PEF-värdet registrerades och lästes av på den linjära skalan på 

mätaren av forskningsansvarig, och antecknades på formuläret. Samma procedur upprepades 

ytterligare två gånger (för att sammanlagt få tre mätvärden) och det högsta uppmätta värdet 

dokumenterades.  Resultaten från PEF-mätningarna jämfördes i efterhand med normalvärden, 

framtagna för PEF-mätning av vuxna, inför analysen (Bilaga 2) [18]. 
 

Analys 
Resultaten från datainsamlingarna analyserades med hjälp av diagram, tabeller och statistiska 

analyser. Rådata delades in och kategoriserades i olika grupper efter kön och konditionsnivå, 

och deltagarnas medelålder och standardavvikelse (ålder) räknades ut. Deltagarnas 

presterande PEF-värden jämfördes med de normalvärden som förväntades utifrån kön, längd 

och ålder (Bilaga 2), och kategoriserades därefter in i olika grupper utefter resultatet. 

Grupperna kategoriserades i tre undergrupper: över referensvärde, i referensvärde samt under 

referensvärde i ordinalskala [16]. Variationsvidden för gruppen i referensvärde valdes att 

lägga på ± 10 från det angivna normalvärdet. Deltagarnas PEF-värden jämfördes med 

respektive deltagares konditionsnivå, som kategoriserades i fyra nivåer utifrån träningsvanor 

(tränar inte, tränar ibland, 1-2 konditionspass/vecka och ≥3 konditionspass/vecka) och 

sammanställdes därefter i ett flödesdiagram (skapat i Microsoft Word, 2011). 
 

Resultatet presenterades även med hjälp av stapeldiagram och tabeller. Stapeldiagrammen är 

skapade i Microsoft Word och redovisar undersökningsresultatet från samtliga deltagare och 

resultatet från respektive kön. Tabellen är också skapad i Microsoft Word, men dess innehåll 

och värden är hämtade och uträknade i IBM SPSS (Statitical Package for Social Sciences) 

version 21 genom en korstabell (crosstabs) med flera variabler. Tabellen redovisar resultaten 

för de olika grupperna, samt könsskillnader och det totala resultatet, i både antal och procent 

[20].  
 

För att undersöka om någon signifikant skillnad fanns mellan grad av konditionsnivå och 

PEF-värde mellan de olika grupperna genomfördes en variansanalys i form av en envägs-
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ANOVA (ANalysis Of VAriance) med Welch-test i SPSS, med en signifikansnivå på 5 % 

[15,20,21].  

 

Etiska överväganden 
De etiska aspekter som övervägdes i studien var bland annat sekretess. Vid datainsamlingen 

samlades personuppgifter in från deltagarna i form av ålder, längd och kön. Men då varken 

deltagarnas namn eller identitet registrerades behövdes ingen avidentifiering utföras, och 

deltagarnas medverkan går inte att spåra utifrån resultatet och studien uppnår därför kravet av 

konfidentialitet [22]. Studien har, tillsammans med handledare, genomgått en etisk 

egengranskning enligt Hälsohögskolans anvisningar (Bilaga 3).  
 

En tydlig observation som gjordes under datainsamlingen var att en stor majoritet av 

deltagarna blev nervösa och fick prestationsångest inför utförandet. För att minska 

nervositeten hos deltagarna blev de informerade om ”att ta det lugnt” och ”göra sitt bästa”, 

och att det är helt normalt att bli nervös i prestationskrävande situationer. Prestationsångest 

observerades i störst utsträckning hos de personer som var mest fysiskt aktiva. Orsaken till 

detta kan bero på flera olika faktorer, men en möjlig hypotes är att dessa individer är mer 

tävlingsinriktade, och är så kallad tävlingsmänniskor, och därför har större krav på sina 

resultat.         
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Resultat  

Det totala urvalet i studien bestod av 52 deltagare, varav 31 kvinnor och 21 män. 

Åldersspannet hos kvinnorna låg mellan 21-70 år, och hos männen mellan 21-67 år. Männens 

medelålder och standardavvikelse var 32,9±14,5 år, och kvinnornas medelålder och 

standardavvikelse var 30,4±11,8 år. Medelåldern och standardavvikelsen för hela urvalet var 

31,4±12,9 år. Flödesdiagrammet (Figur 3) visar fördelningen av alla deltagare, respektive 

bortfall, och dess gruppindelning. I diagrammet redovisas könsfördelning, antal och PEF-

värde i respektive grupp. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Flödesdiagram över det totala urvalet och dess gruppindelning. Ref.= referensvärde 

(utifrån normalvärden för PEF hos vuxna (Bilaga 2) för män respektive kvinnor). 

 

Resultatet från datainsamlingen visar att majoriteten av alla deltagare hade ett PEF-värde över 

sitt referensvärde, närmare bestämt 30 av 48 sammanlagt vilket motsvarar 62,5 %. 11 

deltagare låg inom sitt referensvärde (22,9 %) och 7 låg under (14,6 %) (Figur 4). 

Stapeldiagrammet visar även att av de 12 deltagare som tränar 3 eller fler konditionspass per 

vecka hade 10 ett PEF-värde över sitt referensvärde (83,3 %), och endast 1 låg under sitt 

referensvärde (8,3 %). Av de 10 deltagare som inte tränar hade 4 ett PEF-värde över sitt 
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referensvärde (40,0 %) och 3 låg under sitt referensvärde (30,0 %). Samtliga resultat går att 

läsa av i stapeldiagrammet (Figur 4) och i tabellen (Tabell 1). 

 
Figur 4. Stapeldiagram över samtliga deltagare. Illustrerar antalet deltagare inom varje grupp 

och deras respektive PEF-värde.  
 

Tabell 1. Korstabell över samtliga deltagare med flera variabler. Deltagarna delas in i variablerna kön 

(man/kvinna samt total) och konditionsnivå (över-, i- och under referensvärde). Tabellen visar även totalen. 

Tabellvärdena redovisas i både antal och procent. 
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För att tydligare studera könsskillnaderna, och hur PEF-värdet förhåller sig till 

konditionsnivån hos kvinnor respektive män, gjordes två stapeldiagram för att ytterligare 

illustrera könsskillnaderna (Figur 5). 

Figur 5. Stapeldiagram över kvinnliga, respektive manliga, deltagare. Illustrerar antalet kvinnor/män inom varje 

grupp och deras respektive PEF-värde.  

 

Då syftet var att studera om det fanns någon signifikant skillnad mellan PEF-värde och 

konditionsnivå genomfördes en variansanalys i form av en envägs-ANOVA [16]. 

Signifikansnivån bestämdes till 5 % (0,05).  

 

För att studera variansen mellan de olika grupperna genomfördes Levenes test (Levene 

Statistic) som gav ett P-värd på 0,042, vilket innebär att det föreligger olika varians mellan 

grupperna då värdet understiger signifikantnivån på 0,05. Av den anledningen utfördes en 

”Welch-ANOVA” (som är en typ av envägs-ANOVA) där kravet på lika varians är upphävt 

[21]. Resultatet av Welch-testet gav ett P-värde på 0,104 som innebär att det inte föreligger 

någon statistisk signifikant skillnad i PEF-värde mellan de olika konditionsnivåerna. 
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Diskussion 

Resultatet i studien visade att friska vuxna individer med bra kondition hade ett generellt 

högre PEF-värde jämfört med individer som hade en lägre konditionsnivå och inte tränade. 

83,3 % av deltagarna som angav att de tränade 3 eller fler konditionspass per vecka hade ett 

PEF-värde över sitt referensvärde, jämfört med deltagarna som inte tränade, där endast 40 % 

blåste över sitt referensvärde. Trots att resultatet indikerar på att det finns en skillnad i PEF-

värde hos personer med olika konditionsnivå och träningsvanor uppnådde resultatet ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan deltagarna. 

 

Orsaken till varför resultatet inte uppnådde en statistisk signifikant skillnad mellan deltagarna 

kan bero på olika faktorer. En faktor, som med stor sannolikhet ligger bakom resultatet, är 

antalet deltagare i studien. För att en studie ska kunna uppvisa statistisk styrka (power) krävs 

det att studien har ett tillräckligt stort urval [23]. Hur stort ”ett tillräckligt stort urval” är, är 

svårt att definiera i ett exakt antal då urvalets storlek beror på både studiedesign och typ av 

variabler. Urvalets storlek är beroende av standardavvikelsen i undersökningen, och urvalet 

storlek bör därför anpassas korrekt för att uppnå den önskade signifikanta skillnaden i testet 

[23]. Denna studie hade sammanlagt 48 deltagare som räknades in i resultatet, vilket i 

perspektiv till andra studier kan anses som väldigt litet. De allra flesta studier som uppnår ett 

negativt statistiskt resultat, där inga relativa skillnader upptäcks, beror i de flesta fall på ett för 

litet urval [23,24]. En tänkbar spekulation skulle också kunna vara att slumpen påverkade 

resultatet, och skulle kunna vara orsaken till varför resultatet inte uppnådde en statistisk 

signifikant skillnad. För att förhindra att slumpen påverkar resultatet är urvalets storlek, ännu 

en gång, en viktig faktor. Ju större urval en studie har desto större statistisk säkerhet och 

styrka uppnås, och risken för ett slumpmässigt resultat minskar [16,23]. 

 

PEF och PEF-värde är i sig inget optimalt mått på lungfunktionen, då PEF påverkas av flera 

olika faktorer [8]. För att få en tillförlitlig bild över lungfunktionen krävs det att en 

spirometriundersökning genomförs. Även om en deltagare blåste under sitt referensvärde 

behöver det inte betyda att personen hade en sämre lungfunktion än vad den ”egentligen” 

borde ha. Genetiska faktorer, som t.ex. lungstorlek och thorakala dimensioner, har en 

avgörande roll i hur resultatet av PEF-mätningen blir och stämmer därför inte alltid överens 

med de normalvärden som är utformade. Det går inte heller att utesluta den dygnsvariation 

som finns i luftvägarnas tonus [8], eller den faktorn att en deltagare kan ha haft en ”dålig dag” 
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vid datainsamlingen. En annan faktor som troligtvis ligger bakom en stor felkälla i resultatet 

är det tekniska utförandet hos deltagarna, som tydligt skilde sig åt mellan de olika individerna. 

Även om utförandet vid datainsamlingen följde vårdhandbokens metodbeskrivning för PEF-

mätning [19], och alla deltagare fick samma instruktioner om hur de skulle blåsa i PEF-

mätaren, var det tydligt att det fanns en mänsklig faktor inblandad. Det framgick vid 

insamlingen att deltagarna som blåste bland de högsta värdena hade en bra ”blåsteknik”, 

samtidigt som deltagarna som uppnådde lägre värden hade en betydligt sämre teknik. Trots de 

nackdelar som finns med att mäta PEF med toppflödesmätare anser vi ändå att de uppfyllde 

sin funktion i denna studie, och lämpade sig väl i en kandidatuppsats, där syftet var att studera 

skillnaden i PEF-värde mellan olika individer. 

 

I studien skriven av Chaitra et al. (2011) undersöktes effekten av aerob träning på PEF-värdet 

hos friska frivilliga individer i ett slumpmässigt kliniskt försök [5], där hälften av deltagarna 

fick genomgå ett 16 veckor långt träningsprogram. Resultatet visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna och att konditionsträning ökar PEF-värdet och bidrar 

med en förbättrad lungfunktion.  Resultatet i studien stämmer bra överens med resultatet i vår 

studie där vi tydligt kunde se ett samband mellan högt PEF-värde och hög konditionsnivå, 

trots saknaden av statistisk signifikans.   

I en amerikansk studie skriven av Tzelepis et al. (2005), där syftet var att undersöka 

andningsmuskulaturens förmåga att påverka PEF-värdet, blev slutsatsen att PEF endast 

bestäms av flödesbegränsande mekanismer i luftvägarna och inte av hastigheten och kraften 

från andningsmuskulaturen [13]. I en metaanalys från 2012, med syftet att undersöka effekten 

av respiratorisk muskelträning på träningsprestandan hos friska individer, blev slutsatsen att 

respiratorisk muskelträning avsevärt förbättrar uthålligheten hos friska individer under fysisk 

träning [25]. I slutsatsen beskrivs även att mindre vältränade personer har större nytta av 

respiratorisk muskelträning än vältränade idrottare, vilket kan tolkas som att vältränade 

personer har en starkare andningsmuskulatur genom idrotten och därmed inte får lika stor 

effekt av ytterligare träning av andningsmuskulaturen. Med vetskapen om att 

andningsmuskulaturen aktivt används under fysisk träning och att andningsmuskulaturen 

förstärks [1-3,26], samt att PEF-värdet ökar vid ökad konditionsträning [5,8,11,12], finns det 

därför skäl att ifrågasätta resultatet från Tzelepis studie [13].  

Resultatet i denna studie visade även att det fanns en viss könsskillnad mellan kvinnor och 

män i presterat PEF-värde (jämfört med varje deltagares förväntade PEF-värde utifrån 
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normalvärden (Bilaga 2)). Figur 3 i resultatdelen illustrerar att männen hade en tydligare 

ökning av PEF-värdet i relation till ökad konditionsnivå än vad kvinnorna hade, men hur 

säkert detta samband är, är svårt att avgöra då antalet kvinnor och män i studien inte var lika, 

och inte heller antalet deltagare inom respektive undergrupp. I en studie, skriven av Boezen et 

al. (1994), presenterades att kvinnor generellt sett har ett mer dygnsvarierat PEF-värde och ett 

lägre maxvärde än vad män i jämförelse har [27], och i en annan studie upptäcktes att män har 

lättare att lära sig tekniken för att använda en PEF-mätare (toppflödesmätare) och därmed 

snabbare når sitt maxvärde i jämförelse med kvinnor [28]. Om dessa faktorer påverkat 

resultatet i denna studie är dock oklart, men det skulle kunna vara en möjlig spekulation 

bakom resultatet.  

I en studie från 2010, skriven av Radziavicius et al., studerades PEF-värdet hos barn, där 

resultatet visade att det fanns en medelvärdesskillnad i PEF mellan pojkar och flickor i 

åldrarna fem till tio år, och där PEF-värdet var högre hos långa, friska och äldre pojkar i 

jämförelse med flickor i samma ålder [29]. Om detta resultat även skulle kunna appliceras på 

vuxna, istället för på barn, skulle det stärka studiens resultat om att män har ett generellt högre 

PEF-värde än kvinnor, jämfört med de normalvärden som finns.  

Vid granskning av studiens resultat måste validiteten hos deltagarnas angivna svar i 

deltagandeformuläret diskuteras, dvs. går det att lita på deltagarnas svar?  Det finns alltid en 

risk när resultatet bygger på deltagarnas egna svar, då det inte finns någon möjlighet att 

kontrollera om svaren är sanningsenliga eller inte. I denna studie fick deltagarna svara på ett 

deltagandeformulär där svaren bestod av fasta svarsalternativ (förutom ålder och längd) vilket 

gav formuläret en hög grad av strukturering [22] (Bilaga 1). Vid datainsamlingen var alltid 

minst en av forskningsansvariga närvarande och gav deltagarna utrymme att ställa frågor om 

något i formuläret upplevdes som svårtolkat, vilket ökade tillförlitligheten i deltagarnas svar. 

Frågan om ”hur mycket deltagarna tränar per vecka” var svårast att utforma, och upplevdes 

även som svårast att för deltagarna svara på. Att skapa fyra svarsalternativ, där alla deltagare 

ska känna samhörighet med minst ett av alternativen, skapade svårigheter. Träning och 

motionsvanor är individuellt mellan olika individer och är därför svårt att kategorisera in i få 

alternativ. Begreppet ”kondition” är ett begrepp som kan tolkas olika av olika individer, och 

konditionsträning för en person kan innebära vardagsmotion för en annan. För att minimera 

risken för oliktolkningar av begreppet adderades en liten kort beskrivning om vad studien 

menar med konditionsträning i anslutning till frågan i formuläret, för att öka validiteten i 

svaret. 
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Hur vida deltagarnas svar angående hur mycket de tränar är sant eller inte är svårt att avgöra. 

En möjlig teori kan vara att en del av deltagarna upplevde det som ”jobbigt” och/eller 

”pinsamt” att fylla i sina träningsvanor, då dagens samhälle har en stark åsikt om att alla bör 

träna och vara hälsomedvetna [4]. I dessa situationer är det viktigt att förmedla hur 

deltagarens angivna svar kommer användas i studien, om uppgifterna är konfidentiella eller 

inte. Genom att informera deltagarna om att studien var konfidentiell ökade trovärdigheten i 

deltagarnas angivna svar [22].  

Urvalet i studien bestod av fler kvinnor än män, och antalet deltagare inom varje grupp var 

inte jämnt fördelat. Trots den större gruppen kvinnor, och det ojämna antalet mellan 

grupperna, visade ändå resultatet på en skillnad i PEF-värde mellan grupperna och mellan 

könen och resultatet kunde knytas till studiens syfte. Medelåldern hos alla deltagare var 31,4 

år, med ett åldersspann på 21-70 år, vilket visar att majoriteten av alla deltagarna var unga 

(under 30 år) och det fanns därmed ingen jämn åldersfördelning inom åldersspannet. Dock var 

det aldrig tänkt att studien skulle lägga vikt vid att ha en jämn åldersfördelning, utan strävan 

var istället att samla in data från så många deltagare som möjligt och att alla individer som 

ville fick delta.  Naturligtvis hade det varit intressant att se om resultatet hade sett annorlunda 

ut om åldersfördelningen, könsfördelningen och gruppindelningen hade varit mer jämn, men 

det lämnas vidare som förslag till vidare forskning.  

 

Vid datainsamlingen informerades alla deltagare om studien och dess syfte. Vid samtliga 

insamlingstillfällen fanns alltid en forskningsansvarig på plats för att instruera och svara på 

frågor, vilket gjorde att studien inte krävde ett skriftligt informerat samtycke av deltagarna. 

 

Studien genomfördes i form av en tvärsnittsstudie, där all data samlades in från ett och samma 

tillfälle och där deltagarna endast kontaktades en gång [23]. Fördelen med den valda 

studiedesignen är att det gick relativt snabbt att samla in data, och fler deltagare kunde tänka 

sig att delta. Det som även är intressant med en tvärsnittsstudie är att resultatet blir en 

direktbild av hur det ser ut inom det valda urvalet vid ett specifikt tillfälle. Sett i efterhand 

kanske inte en tvärsnittsstudie är den mest lämpade metoden för den här typen av studie. Av 

anledningen att PEF kan påverkas av flertalet olika faktorer hade en interventionsstudie varit 

att föredra. Vid en interventionsstudie påverkas det naturliga skeendet och utfallet studeras 

därefter [16]. En interventionsstudie i likhet med Chaitra et al. (2011), där urvalet delades in i 

två grupper i form av en interventionsgrupp och en kontrollgrupp, hade varit ett bra alternativ 
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i en studie som denna. Genom att ha en interventionsgrupp, där hälften av deltagarna får 

genomgå ett träningsprogram av konditionsträning under en bestämd tidsperiod, skulle många 

av de faktorer som påverkar PEF vid en tvärsnittsstudie elimineras [5]. Den genetiska 

variationen, variationen i kroppsammansättning och skillnaden i det tekniska utförandet 

mellan deltagarna skulle indirekt elimineras i en interventionsstudie, då PEF-värden från 

samma deltagare skulle inhämtas både innan och efter interventionen och jämföras med 

kontrollgruppens värden. 

 

Att fysisk aktivitet och träning har en positiv påverkan på hälsa, välbefinnande och livskvalité 

är väl känt [4,30]. Enligt Cheng et al. (2003) leder fysisk aktivitet, och icke-rökning, till 

positiva effekter för både hjärta och kärl och på lungfunktionen [9]. Det finns även studier 

som visar att fysisk aktivitet har positiv inverkan på patienter med olika sjukdomstillstånd, 

och därmed kan användas i rehabiliteringssyfte [4,5,8]. Med detta sagt vill vi avslutningsvis 

betona vikten av fysisk aktivitet i samhället, för både friska och sjuka individer, och förorda 

att konditionsträning i olika former kan främja lungfunktionen. Genom en enkel 

livsstilsförändring (från fysisk inaktiv till fysisk aktiv) är det möjligt att påverka hälsan och 

livskvalitén till det bättre, och upprätthålla en god hjärt- och lungfunktion [9], vilket skulle 

gynna både sjukvården och samhället [30].  
	
Förslag till vidare forskning 
Som förslag till vidare forskning föreslås att en liknande studie genomförs i form av en 

interventionsstudie, med lika könsfördelning och antal deltagare inom varje grupp. För att 

uppnå ett mer säkerhetsmässigt och tillförlitligt resultat föreslås även att PEF mäts med 

spirometer istället för med toppflödesmätare.		

Slutsatser 

Friska vuxna individer med bra kondition har ett generellt högre PEF-värde än motsvarande 

individer som inte tränar. Konditionsträning och en aktiv livsstil bidrar med flertalet positiva 

effekter på hälsan och lungfunktionen. Resultatet i denna studie visar ett samband mellan 

konditionsnivå och PEF-värde, och tyder på en könsvariation i PEF, men för att fastställa 

dessa resultat krävs vidare forskning.  
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Omnämnanden 

Stort tack till alla deltagare som ställt upp och medverkat i vår studie, utan er hade det inte 

varit möjligt att genomföra detta projekt. Vi vill även tacka vår handledare Armanos 

Beniamin som hjälpt oss med den vetenskapliga delen i arbetet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
	
	 	

 

Deltagandeformulär!
Ålder:'_________'''' ' ' ' (20%70!år)'
' '
Kön:'
!Man!
!Kvinna! ! ! !

'
Längd:__________! ! ! ! (centimeter)!

!

Är'du:'

• Rökare?'
'
'Ja! ! ! ! !
!Nej!

'
• Förkyld,!eller!har!varit!det!inom!den!senaste!veckan?!

!
!Ja!! ! ! ! ! '
!Nej!

!
• Lungsjuk!(t.ex.!astma!eller!KOL)?!

!
!Ja!
!Nej!

!
! Hur'mycket'tränar'du?'

Med$träning$menar$vi$konditionsträning,$dvs.$pulshöjande$träning$där$du$får$upp$flåset.$$
% Ditt$svar$ska$spegla$de$tre$senaste$månaderna$(på$ett$ungefär)$
$
!Tränar!inte,!men!vardagsmotionerar!ibland!(t.ex.!cyklar/går!till!jobbet,!promenerar,!städar!etc.).!!
!Tränar!ibland,!med!jämna!mellanrum!(periodiskt).!
!1!–!2!konditionspass/vecka.!
!Minst!3!konditionspass/vecka!(minst!30!minuter/pass).!

!

! PEF<mätning:'

Mätning'1:_______________!liter/minut'
'
Mätning'2:_______________!liter/minut'
'
Mätning'3:_______________!liter/minut''''''''''Högsta'värdet:________________!liter/minut'
''
Tack'för'din'medverkan!'" ''
Lina'&'Ida''
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Bilaga 2 

Normalvärden vid PEF-mätning av vuxna, för män respektive kvinnor [18]. 

 

Normalvärden för PEF (liter/minut) 
 
	
Längd	
(cm)	

Ålder	
(år)	
70	

	
	
65	

	
	
60	

	
	
55	

	
	
50	

	
	
45	

	
	
40	

	
	
35	

	
	
30	

	
	
25	

	
	
20	

150	 381	 394	 407	 420	 433	 446	 458	 471	 484	 497	 501	
155	 399	 412	 425	 438	 451	 464	 477	 490	 503	 516	 528	
160	 418	 431	 444	 457	 469	 482	 495	 508	 521	 534	 547	
165	 436	 449	 462	 475	 488	 501	 514	 527	 539	 552	 565	
170	 455	 468	 480	 493	 506	 519	 532	 545	 558	 571	 584	
175	 473	 486	 499	 512	 525	 538	 550	 563	 576	 589	 602	
180	 492	 504	 517	 530	 543	 556	 569	 582	 595	 608	 621	
185	 510	 523	 536	 549	 562	 574	 587	 600	 613	 626	 639	
190	 528	 541	 554	 567	 580	 593	 606	 619	 632	 644	 657	
195	 547	 560	 573	 585	 598	 611	 624	 637	 650	 663	 676	
200	 565	 578	 591	 604	 617	 630	 643	 655	 668	 681	 694	
	
	
	
	
Längd	
(cm)	

Ålder	
(år)	
70	

	
	
65	

	
	
60	

	
	
55	

	
	
50	

	
	
45	

	
	
40	

	
	
35	

	
	
30	

	
	
25	

	
	
20	

150	 302	 311	 320	 329	 338	 347	 356	 365	 374	 383	 392	
155	 319	 328	 337	 346	 355	 364	 373	 382	 391	 400	 409	
160	 335	 344	 353	 362	 371	 380	 389	 398	 407	 416	 425	
165	 352	 361	 370	 379	 388	 397	 406	 415	 424	 433	 442	
170	 368	 377	 386	 395	 404	 413	 422	 431	 440	 449	 458	
175	 385	 394	 403	 412	 421	 430	 439	 448	 457	 466	 475	
180	 401	 410	 419	 428	 437	 446	 455	 464	 473	 482	 491	
185	 418	 427	 436	 445	 454	 463	 472	 481	 490	 499	 508	
190	 434	 443	 452	 461	 470	 479	 488	 497	 506	 515	 524	
195	 451	 460	 469	 478	 487	 496	 505	 514	 523	 532	 541	
200	 467	 476	 485	 494	 503	 512	 521	 530	 539	 548	 557	
	
 
 
 
 
 

MÄN	

KVINNOR	
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Bilaga 3 
Etisk egengranskning. 

 
 
 
 


