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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar. Syftet med studien är att, hos äldre personer, över 65 år, samt 

hos yngre vuxna, mellan 20-30 år, jämföra syreupptagningsförmågan med två olika metoder, 

fem-minuterspyramidtest (5MPT) samt VO2max-test på löpband. Vid båda mätmetoderna 

används direkt syrgasmätning. 

 

Metod. Totalt deltog 36 personer i studien, varav 17 äldre personer 65 till 85 år (9 kvinnor 

och 8 män) samt 19 yngre med en ålder mellan 20 till 35 år (10 kvinnor och 9 män). 

Deltagarnas syreupptagningsförmåga mättes under 5MPT vid två tillfällen som sedan 

jämfördes med VO2max mätt via ett maximalt test på löpband vid ett tillfälle. Således 

utfördes sammanlagt tre mätningar med direkt syrgasmätning, via andningsmask, under ett 

maximalt löpbandstest samt under två separata tester av 5MPT med minst 48 timmar mellan 

varje testtillfälle. Utandningsluften analyserades sedan, vid 5MPT för alla, via det trådlösa 

portabla systemet Jaeger Oxycon Mobile och vid test på löpband för testgruppen med yngre 

deltagare. För den testgrupp med äldre deltagare användes, vid testet på löpband, den fasta 

on-line-utrustningen Jaeger Oxycon Pro som är en liknande mätmetod för syreupptag. 5MPT 

är ett fem minuter långt test där individen från golvnivå, med högsta möjliga tempo, förflyttar 

sig fram och tillbaka på en 5,50 meter lång sträcka med en centralt placerad trappramp som är 

pyramidformad och med en högsta central höjd på 0,62 meter.  

 

Resultat. Det primära fyndet i studien var att en stark signifikant korrelation (r = 0,99) 

visade sig mellan direkt uppmätt VO2max under maximalt test på löpband gentemot 

syreupptagningsförmågan vid 5MPT då båda åldersgrupperna var sammanslagna, uppmätt i 

l·min–1.  

 

Slutsats. Då det i undersökningen visades en stark signifikant korrelation mellan direkt 

uppmätt VO2max vid 5MPT och ett maximalt test på löpband i l·min–1 för äldre och yngre 

vuxna ger det indikationer på att 5MPT kan används som en tillförlitlig metod vid 

undersökning och uppföljning av en persons aeroba förmåga. Fyndet kan vara av värde då det 

genom mindre kostsamma och enklare metoder går att få ett mått på en persons hälsa i form 

av aerob kapacitet, vilket är betydelsefullt ur flera hälsoaspekter på individ- och samhällsnivå. 

 
 



 

 

Abstract 
Aim. The purpose of the study was to investigate the results and correlation between oxygen 

uptake levels (VO2max) at five-minute pyramid test (5MPT) against maximal oxygen uptake 

test (VO2max) on a treadmill test, both measured by direct oxygen measurement, in elderly 

people over 65 years and younger adults aged 20-30 years. 

 

Method. A total of 36 people participated in the study, 17 elderly people aged between 65 to 

85 years (9 women and 8 men) and 19 younger adults aged between 20 to 35 years (10 

women and 9 men). The participants' oxygen uptake was measured twice during 5MPT and 

then compared with VO2max measured by a maximal treadmill test at one occasion. Thus a 

total of three measurements with direct oxygen measurement, via the breathing mask, during 

a maximum treadmill test and two separate tests of 5MPT with at least 48 hours between each 

test. The exhaled air was analyzed at 5MPT for all, through the wireless portable system 

Jaeger Oxycon Mobile and also during the test on treadmill for the test group with younger 

participants. The test group of older participants, got their exhaled air analyzed through a 

stationary on-line equipment Jaeger Oxycon Pro instead of the portable system which is a 

similar reliable method to measure VO2max. 5MPT is a five minute test where the subjects 

from floor level, with the highest possible speed, moves back and forth at a measured distance 

of 5.50 meter with a central staircase ramp, which is pyramid-shaped, with a maximum center 

height of 0.62 meters. 

 

Results. The main finding of the study was that there was a strong significant correlation (r = 

0.99) between directly measured VO2max during a maximum treadmill test compared to 

oxygen uptake at 5MPT when both the elderly people and the younger adults were combined, 

measured in l·min–1. 

 

Conclusion. The study showed a strong significant correlation between directly measured 

VO2max at 5MPT and a maximal treadmill testing l·min–1 for older and younger adults. This 

indicates that 5MPT can be used as a reliable method for investigation and monitoring a 

person’s aerobic capacity. This finding may be of value because it shows that less expensive 

and easier methods can be used to measure a person's health in terms of aerobic capacity, 

which is important from several aspects of health at both the individual and society level. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Stillasittande och fysisk inaktivitet har en negativ påverkan på oss människor och ses som en 

riskfaktor för ökad mortalitet och diverse sjukdomar såsom insulinresistens, diabetes och 

hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2016-01-01; Henderson, Gray-Donald, 

Mathieu, Barnett, Hanley, O’Loughlin, Tremblay & Lambert 2012; Brage, Wedderkopp, 

Ekelund, Franks, Wareham, Andersen & Froberg 2004; Rizzo, Ruiz, Hurtig-Wennlöf, Ortega 

& Sjöström 2007; Hurtig-Wennlöf, Ruiz, Harro & Sjöström 2007). I de industrialiserade 

länderna har fysisk inaktivitet visat sig vara en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till 

reducerad livskvalitet, invaliditet och dödsfall (Trost, Owen, Bauman, Sallis & Brown 2002). 

Fysisk aktivitet, å andra sidan, främjar hälsa, bidrar till god livskvalitet och kan användas för 

att både förebygga och behandla sjukdom. Två tredjedelar av Europas befolkning uppnår inte 

rekommendationerna för fysisk aktivitet och det är således av värde att öka insatser som i sig 

bidrar till ökad fysisk aktivitet hos befolkningen. (Folkhälsomyndigheten 2016-01-01) De 

som arbetar med människor och hälsofrämjande insatser, inom såväl hälsovården som inom 

skolan, är med och påverkar allmänhetens hälsa (Scheerder, Thomis, Vanreusel, Lefevre, 

Renson, Van den Eyende & Beunen 2006; Yang, Telama, Leino & Viikari 1999) och en 

ökning av fysisk aktivitet är den åtgärd som skulle kunna ge störst positiv effekt på hälsan hos 

Sveriges befolkning (Statens folkhälsoinstitut FYSS-2008, s. 5).  

 

1.1.1 Mäta hälsa  
Då hälsan till stor del påverkas av hur aktiva vi är anses det viktigt att kunna få ett mått på en 

persons hälsotillstånd. Att mäta fysisk kapacitet med fysiologiska tester har i en reviewstudie 

av Williams (2001) visats vara av större hälsovärde än att endast registrera fysiska 

aktivitetsvanor genom olika sorters enkäter. En människas hälsostatus kan avgöras med 

exempelvis kroppsmorfologiska mätningar och blodtryck (Hagströmer & Hassmén 2008, s. 

93 f.) men den mest tillförlitliga faktorn för att fastställa en individs hälsostatus anses vara att 

mäta den kardiovaskulära hälsan, det vill säga kondition. (Ekblom-Bak, Hellénius, Ekblom, 

Engström & Ekblom 2010). För att mäta den kardiovaskulära hälsan och utvärdera kroppens 

aeroba potential används aeroba tester. Då testas hela kroppens kapacitet att klara av uthålligt 

fysiskt arbete som aktiverar förhållandevis stora muskelgrupper (Åstrand 1976; Åstrand, 

Rodahl, Dahl & Strømme 2003; Wilmore, Costill & Kenney 2008). Ju högre aerob potential 
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kroppen har desto längre kan en person fortsätta arbeta trots hög koncentration av mjölksyra i 

blodet. (Howley, Basett & Welch 1995) 

 

Denna studie syftar till att på äldre och yngre vuxna utvärdera/validera en enklare metod för 

att mäta kondition, så kallat fem-minuterspyramidtest (5MPT). Under testet kommer 

syreupptagningsförmågan mätas med en avancerad och kostsamt standardiserad utrustning via 

Jaeger Oxycon mobile-systemet (Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Tyskland). Data kommer 

att erhållas om tillförlitligheten i detta test gällande jämförande mätningar av kondition med 

direkt syrgasmätning gentemot de i vanliga fall använda indirekta konditionsberäkningar via 

effektutveckling under 5MPT. Målsättningen med projektet är bland annat att försöka bidra 

med kunskaper inom det hälsofrämjande området så att mätning av fysisk kapacitet ska kunna 

bedrivas med mindre kostsamma och enklare medel. Genom att utveckla enklare tillförlitliga 

mätmetoder kan man förhoppningsvis nå ut med kunskap till en större population om de 

gynnsamma effekter som relateras till kondition.  

1.2 Forskningsläge 

Kondition är ett vidsträckt begrepp som ofta benämns som maximal syreupptagningsförmåga 

(VO2max). Det ses som golden standard när det kommer till mått på fysisk prestation och 

kondition och talar om hur starkt hjärtat är (Armstrong 2013) baserat på hjärtfrekvens, 

slagvolym och skillnaden i syrehalt mellan artärer och vener (Andersson 2014 s. 14). Det 

innefattas av hela kroppens förmåga till aerob uthållighet och kroppens kapacitet att tolerera 

längre dynamisk fysisk aktivitet för relativt stora muskelgrupper. För att den aeroba 

uthålligheten ska förbättras bör träningens intensitet motsvara 70-90 procent av maximal 

hjärtfrekvens. (Åstrand 1976; Åstrand et al. 2003; Wilmore et al. 2008) God kondition har 

visats innebära en betydande minskad risk för generell dödlighet och död i hjärt- och 

kärlsjukdom. Personer med hög kondition men med fetma löper mindre risk för 

kardiovaskulär och generell mortalitet jämfört med personer med låg kondition och 

rekommenderad vikt enligt en studie av Lee, Blair & Jackson. (1999) Liknande gäller då 

individer med god kondition och högt blodtryck har lägre risk för generell död jämfört med 

individer med låg kondition och ett blodtryck enligt rekommendationerna (Blair, Kohl, 

Paffenbarger, Clark, Cooper & Gibbons 1989).  
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1.2.1 Maximal syreupptagningsförmåga, VO2max 

Kondition uttrycks som VO2max och innebär maximalt aerobt arbete per tidsenhet. Det anges 

antingen i liter per minut och uttrycks l·min–1, och talar då om den absoluta maximala 

kapaciteten, alternativt i milliliter per minut per kilokroppsvikt och skrivs ml·kg–1·min–1, där 

det absoluta måttet relateras till individens kroppsvikt. Värden erhålls genom att mäta 

kroppens maximala förmåga att ta upp syre för utvinning av energi. (Åstrand & Rhyming 

1954; Åstrand, Rodahl, Dahl & Strømme 2003; Wilmore et al. 2008) Det relativa värdet 

beskriver således prestationsförmågan vid arbeten där kroppsvikten förflyttas som vid 

exempelvis gång eller löpning. Båda typerna av mått kan vara användbara och jämföras på 

olika sätt. De skiljer sig då exempelvis en person med stor kroppsvikt som är otränad får ett 

lägre värde i relativa mått jämfört med det absoluta värdet.  

Tabell 1 – Framtagna medelvärden för VO2max för en normalpopulation i l·min–1 och ml·kg–1·min–1 

från en studie av Andersson, Lundahl, Wecke, Lindblom & Nilsson (2011). 

 
 

Likt många andra fysiska förutsättningar skiljer sig också VO2max mellan kvinnor och män 

och procentuell skillnad har tagits fram i en sammanställning av Andersson där 

könsskillnaderna över lag är större i absoluta mått (l·min–1) jämfört med i relativa (ml·kg–

1·min–1) (2014, s. 15 f.). Exempelvis för en normalpopulation med äldre med en medelålder 

på 69–70 var kvinnornas värde 68 procent av männens i l·min–1 (Andersson et al. 2011). 

Motsvarande för yngre människor i en normalpopulation mellan 20–33 år var kvinnornas 

värde 79 procent av männens i l·min–1. (Ekblom, Engström & Ekblom 2007) 

 

1.2.2 Direkt mätning av VO2max 
Ett VO2max-test kan genomföras under olika former av arbetstester, men vanligast 

förekommande är på cykel eller löpband. För direkt fastställande av VO2max-värdet mäts 

respirationen med teknisk gasspirometrisk utrustning där utandningsluften, i form av 

lungventilation, syrgas- och koldioxidhalt, analyseras med hjälp av en andningsmask med en 

flödesturbin. (Davis 2006, s. 11 f.) Liknande utrustning kan numera användas ute i fält genom 
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en mobil enhet som är ett trådlöst portabelt system för mätning av direkt 

syreupptagningsförmåga (Intramedic AB 2016-01-03). VO2max begränsas av hjärtat och dess 

förmåga att hinna transportera ut syre till kroppen (Brink-Elfegoun, Kaijser, Gustafsson & 

Ekblom 2007) och för att fastställa en persons VO2max och försäkra sig om att värdet är 

tillförlitligt genom direkt mätning används olika bedömningsgrunder. Ett av kriterierna är när 

personen, trots en ökande belastning, inte längre är kapabel att ta upp mer syre. Tillståndet är 

en tydlig indikator på ett uppnått VO2max, benämns som ”leveling off” och visar sig genom 

att VO2kurvan planar av trots den ökande arbetsbelastningen. För att detta ska kunna vara 

möjligt krävs att personen kan fortsätta utveckla kraft och energi även när det aeroba systemet 

inte längre räcker till och att personen kan arbeta med hög mjölksyrekoncentration i blodet. 

Det är således inte säkert att en person som inte är van att ta ut sig maximalt uppnår denna 

platå och då krävs istället att andra kriterier uppnås. Dessa kriterier är mer av indirekt karaktär 

och kan omfattas av indikatorer som maximal hjärtfrekvens, som antingen är känd sedan 

tidigare alternativt uträknat genom 220 minus personens ålder. Det sistnämnda tenderar att 

missklassificera den maximala hjärtfrekvensen och bör således inte tas med som ett kriterium 

utan användas mer som ett riktmärke. Andra kriterier är respiratorisk kvot (RER) som uppnår 

ett värde av 1,0–1,15. RER-värdet kan utläsas genom producerat CO2 delat med konsumerat 

O2. (Howley, Basett & Welch 1995) En ytterligare indikator som bekräftar att personen 

ansträngt sig maximalt är en hög uppskattad ansträngning enligt Borgskalan (Borg 1998). För 

att ha möjlighet att avgöra om en persons maximala syreupptagsförmåga är inom hälsosamma 

gränser måste aspekter som ålder, kön, kroppssammansättning och övrigt hälsotillstånd tas 

hänsyn till. (Åstrand & Rhyming 1954; Åstrand et al. 2003) 

 

1.2.3 Indirekta tester för bestämning av VO2max  

Då ett värde på VO2max kan användas som hälsoprediktor är det viktigt att få fram metoder 

som inte kräver den mer komplicerade och kostsamma utrustning som ofta fordrar 

laboratoriemiljö såsom metoden med direkt syrgasmätning. Av den anledningen utvecklas 

således vissa tester som kräver minimal utrustning, enkelt kan genomföras även utanför 

laboratoriet, testpersonen utsätts för mindre risker och ett beräknat värde av VO2max erhålls 

istället för det direkt uppmätta (Åstrand 1960; Ekblom-Bak, Björkman, Hellenius & Ekblom 

2014). Exempel på framtagna tester är Coopers test, Beep-test, Harvard step test, fem-

minuters pyramidtest och sex-minuters gångtest. (Cooper 1968; Grant, Corbett, Amjad, 

Wilson & Aitchison 1995; Léger & Lambert 1982; Brouha, Graybeal & Heath 1943; 

Andersson et al. 2011; Andersson & Nilsson 2011)  



5 

 

 

Coopers test har visat hög korrelation med VO2max och är enkelt att genomföra då uppgiften 

är att personen ska ta sig fram så långt som möjligt på ett jämnt underlag under tolv minuter. 

Den passerade sträckan mäts och sedan kan ett skattningsvärde av konditionen utläsas med 

hjälp av en tabell. Testets utformning kräver maximal arbetsbelastning under tolv minuter 

vilket upplevs som mycket ansträngande och ställer krav på att testpersonen kan ta ut sig 

maximalt, är fullt frisk samt har en hög motivation. Om testpersonen inte är van vid tiden eller 

sträckan för arbetet kan det innebära en ojämn farthållning som skulle kunna bidra till 

missvisande resultat. (Cooper 1968; Grant et al. 1995) 

 

Ett annat test som förekommer är det så kallade Beep-testet där testpersonen springer mellan 

två markerade streck som oftast har ett avstånd på 20 meter. Farten ökas successivt och anges 

av en ljudsignal som påvisar när varje streck ska ha passerats. Testet togs fram i början av 

1980-talet av Léger och Lambert och har utvecklats till flera varianter efter det. Beroende på 

antalet sträckor som personen klarar av kan ett uppskattat värde av VO2max utläsas från 

tabeller. (Léger & Lambert 1982) Precisionen i uppskattningen har dock på senare tid fått 

kritik för att inte hålla tillräckligt hög nivå vilket motiverar till utveckling av andra lösningar 

som ger ett mer tillförlitligt värde på VO2max (Tomkinson, Léger, Olds & Cazorla 2012). 

 

Ett test som likt Coopers kräver minimal utrustning och är enkelt att utföra är Harvard step 

test. Det utvecklades under andra världskriget vid Harvards Universitet och kan med enkelhet 

genomföras av en bred målgrupp vid ett och samma tillfälle. Testpersonen ska gå upp och ned 

från en pall på en given frekvens, 30 gånger per minut. Frekvensen anges via en metronom 

som är inställd på 120 slag per minut där ett slag motsvarar ett steg. Tiden för testet pågår 

under maximalt fem minuter och pallens höjd är maximalt 50centimeter och de två 

parametrarna varierar beroende på testpersonens kön och ålder. Efter testets slut ska personen 

vila medan hjärtfrekvensen noteras efter en, två och tre minuter under återhämtningsskedet. 

Konditionens mätvärde tas fram genom att använda dessa tre värden i en formel som sedan 

beräknar ett index. En snabbare pulssänkning ger ett högre mätvärde och bedöms följaktligen 

som bättre kondition. (Brouha et al. 1943) 

 

Ytterligare ett test som är framtaget i samma syfte är fem-minuters pyramidtest (5MPT) som 

har vissa likheter med Harvards steptest. På samma sätt gäller det att förflytta kroppens 

tyngdpunkt men istället för att endast ta ett steg upp på en pall nu ta minst två steg upp på en 
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längre central plint just för att säkerställa kroppens tyngdförflyttning uppåt. Uppgiften är att 

förflytta sig maximalt antal vändor, under fem minuter, över en pyramidformad trappramp, se 

schematisk bild i figur 1 i avsnittet med metod. Personen förflyttar sig från golvnivå fram och 

tillbaka 5,50 meter där den centralt placerade pyramidformade trapprampen med högsta höjd 

på 0,62 meter ska passeras över. Enligt en formel baserad på antal avklarade vändor på fem 

minuter, kroppsvikt, högsta plinthöjd, gravitationskraften och total tid för testet räknas power 

(W) ut vid 5MPT. Se vidare i avsnittet som beskriver metod. 5MPT har visat sig ha en stark 

och signifikant korrelation (r = 0,98) med VO2max vid direkt syrgasmätning under ett 

maximalt test på cykelergometer på yngre och äldre vuxna (20–32 år respektive 64–79 år) 

(Andersson et al. 2011). Testet utfördes då med olika höjd på pyramiderna beroende på 

målgrupp. Den yngre testgruppen utförde testet med den högsta höjden 0,62 meter medan den 

äldre testgruppen genomförde testet med en pyramidhöjd på 0,42 meter. Två separata 

ekvationer togs därefter fram, en för äldre (64–79 år) och en för yngre vuxna (20–32 år). Det 

beskrivs i studien att mätmetoden är ett snabbt, billigt, funktionellt och enkelt verktyg för 

mätning av aerob effekt. (ibid.) 

 

Tidigare studier visar att något högre värden av VO2max kan erhållas vid maximalt test på 

löpband jämfört med på cykelergometer (Åstrand 1976). Mätning av syreupptagningsförmåga 

på löpband med lutning har sannolikt visat sig ge ett mer tillförlitligt värde jämfört med 

mätning på cykel. Vid test på en normalpopulation påvisades ett värde av VO2max på löpband 

med lutning medan de på cykel endast nådde upp till 92–96 procent av värdet på löpband. 

(Åstrand 1976, s. 59; Åstrand, Rodahl, Dahl & Strømme 2003, s. 275) Av den anledningen 

gjordes 2014 (på yngre vuxna och gymnasielever) en korrelationsstudie för pyramidtestet 

gentemot maximalt löpbandstest med direkt syreupptag vid Gymnastik och idrottshögskolan 

som även då visade en stark signifikant korrelation (r = 0,91) mellan power vid 5MPT och 

VO2max på löpband. (Ryhed & Sandlund 2014) 

 

För personer som på grund av någon nedsatt fysisk förmåga inte kan ta ut sig maximalt kan 

sex-minuters gångtest (6MWT) vara aktuellt att använda. Under sex minuter ska testpersonen 

gå längsta möjliga sträcka på en plan yta. Utöver sträckan kan hjärtfrekvens och upplevd 

ansträngning vara av intresse vid utläsande av resultat. (Andersson & Nilsson 2011; 

Andersson et al. 2011) Testet har visat sig vara lämpligt för individer med uttalad hjärtsvikt 

men inte lika passande för personer med mild hjärtsvikt enligt slutsatser i en studie på 

Cardiothoracic Institute and National Heart Hospital i London (Lipkin, Scriven, Crake & 
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Poole-Wilson 1986). Det har också visat på hög reliabilitet vid mätning av personer som lider 

av perifer arteriell sjukdom vilket innebär sjukdom som orsakats av obstruktioner i de stora 

artärerna som transporterar blod till extremiteter, mage och huvud. (Montgomery & Gardner 

1998; Rikli & Jones 1998). Belastningsformen vid sex-minuters gångtest har dock inte visat 

sig passande för att nå aerob effekt hos yngre vuxna fysiskt aktiva kvinnor och män och 

samma gällande relativt friska äldre kvinnor. 5MPT utvecklades därav med motivet att höja 

arbetets intensitet samtidigt som belastningen hålls på en nivå där olika urvalsgrupper kan 

genomföra samma typ av test. (Andersson et al. 2011) 

 

De nämnda framtagna testen är exempel på mätmetoder som används för att få ett uppskattat 

värde på en persons kondition utan att använda direkt syrgasmätning som både är mer 

komplicerad och kostsam.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, hos äldre personer, över 65 år, samt hos yngre vuxna, mellan 20-30 

år, jämföra syreupptagningsförmågan med två olika metoder, 5MPT samt VO2max-test på 

löpband. Vid båda mätmetoderna används direkt syrgasmätning. 

• Vilka resultat erhålls av syreupptagningsförmågan under direkt syrgasmätning vid 

5MPT för äldre och yngre vuxna kvinnor och män?  

• Hur ser korrelationen ut mellan syreupptagningsförmågan mätt med bärbar utrustning 

vid 5MPT jämfört med mätning på löpband?  

 

1.4 Hypotes 

Hypotesen är att VO2max vid 5MPT korrelerar starkt med VO2max mätt via maximalt test på 

löpband.  

 

2 Metod 
Studien är experimentell då fem-minuters pyramidtest (5MPT) valideras. Data har samlats in 

från 5MPT samt VO2max-test på löpband som sedan jämförts. Sammanlagt har mätningar 

utförts med direkt syrgasmätning via mask under ett maximalt löpbandstest samt under två 

separata tester av 5MPT. På samtliga personer mättes direkt syreupptag på de båda testerna av 
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5MPT med hjälp av utrustningen Jaeger Oxycon Mobile, som är ett bärbart mätsystem för 

registrering av syreupptag. Denna mobila mätmetod har tidigare validerats mot Douglas Bag-

metoden. (Rosdahl, Gullstrand, Salier-Eriksson, Johansson & Schantz 2010)  

 

De tre testtillfällena genomfördes per individ som längst inom en fyraveckorsperiod, där 

hälften av deltagarna började med VO2max-testet på löpband och de resterande med 5MPT. 

På den sistnämnda gruppen av individer, som utförde sitt första test med direkt syrgasmätning 

under 5MPT, användes vid deras maxtest på löpband den mobila mätutrustningen. För 

deltagarna som började med VO2max-testet på löpband mättes syreupptaget istället med den 

fasta on-line-utrustningen Jaeger Oxycon Pro (Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Tyskland) 

som också har en noggrannhet jämförbar med Douglas Bag-metoden (Rietjens, Kulpers, 

Kester & Keizer 2001; Carter & Jeukendrup 2002). I den aktuella undersökningen användes 

den fasta mättekniken så kallat breath by breath-systemet, vilket är likvärdigt med det mobila 

systemet (Jaeger Oxycon Mobile) för registrering av syrgasmätningar.  

2.1 Urval  

Totalt deltog 36 personer i studien. 17 äldre personer 65 till 85 år (9 kvinnor och 8 män) samt 

19 yngre med en ålder mellan 20 till 35 år (10 kvinnor och 9 män) (Tabell 1). Deltagarna i 

båda åldersgrupperna ansågs som relativt friska. Individer som exkluderades i studien var de 

som tidigare hade haft en hjärtinfarkt, hade nuvarande besvär med kärlkramp i hjärtat, 

uttalade besvär i höft-, knä- eller fotleder eller hade pågående behandling med så kallad 

betablockerare för högt blodtryck. Samtliga uppgav att de är något fysiskt aktiva på fritiden 

och förväntades således kunna utföra olika former av maximala tester utan problem vilket 

gjorde det till en lämplig testgrupp. Vid rekrytering informerades möjliga deltagare via 

personlig kontakt på Gymnastik- och idrottshögskolan alternativt via telefonkontakt för att 

sedan boka in testtider. Den största majoriteten av deltagarna befann sig vid tillfället på 

Gymnastik- och idrottshögskolan i den fria träningen (äldre) respektive i utbildningen (yngre 

vuxna). Bland de yngre deltagarna rekryterades ett par individer som var bekanta till studenter 

på GIH. Ingen finansiell kompensation mottogs och medverkan var frivillig. Ett skriftligt 

medgivande fick signeras av deltagarna vid första testtillfället i samband med information 

kring studien och tillvägagångssättet. Deltagarna fick inför varje testtillfälle delge sin 

hälsostatus genom att fylla i en hälsodeklaration, se bilaga 1. Den användes som en garanti att 

de medverkande individerna var friska för att kunna genomföra respektive test. För att kunna 

anstränga sig maximalt krävs det att den som testas är fullt frisk. På grund av ett antal skador 
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respektive sjukdomsfall blev urvalsgrupperna något mindre än vad som initialt var önskvärt. 

Gruppen bestod från början av totalt 40 deltagare, 20 äldre och 20 yngre med jämn fördelning 

mellan män och kvinnor, vilket resulterade i fyra bortfall. 

Tabell 2. Medelvärden ± standardavvikelse (min–max) för ålder, längd och vikt (inklusive utrustning) 

för deltagarna i grupperna äldre kvinnor, äldre män, yngre kvinnor och yngre män. 

 

 

2.2 Procedur  

Som kort nämnts genomförde samtliga deltagare två separata 5MPT med den mobila enheten 

Jaeger Oxycon Mobile och ett VO2max-test på löpband med samma apparatur, alternativt 

med den fasta on-line-utrustningen Jaeger Oxycon Pro för den testgrupp med äldre deltagare. 

Anledningen till att den fasta utrustningen användes för den äldre gruppen var att den gruppen 

rekryterades initialt i samband med att ett separat maximalt test på löpband var av intresse att 

utföra på just detta klientel.  

En anledning till två upprepade test av 5MPT i denna studie är att för enheten W (power) har 

en procentuell förbättring på cirka två procent tidigare visat sig ske, som förmodligen beror på 

tillvänjning mellan ett första och ett andra testtillfälle (Ryhed & Sandlund 2014). Resultat och 

korrelation mellan de båda testerna klarlades sedan i detta förnyade arbete som även 

inkluderade direkt syrgasmätning under 5MPT. För varje individ genomfördes samtliga tre 

tester inom en period av fyra veckor och minst 48 timmar mellan varje testtillfälle. Samtliga 

testtillfällen påbörjades genom att fylla i en hälsodeklaration följt av mätning av längd och 

vikt. 

För att förberedas inför VO2max-testet på löpband fick de yngre vuxna testpersonerna av båda 

könen genomgå en uppvärmning på löpbandet som innefattades av gång och för de som inte 

hade några fysiska hinder inbegreps även jogg och löpning i uppvärmningsdelen. Allteftersom 

hastigheten ökade under uppvärmningen noterades hjärtfrekvens och individens upplevda 

ansträngning i både ben och andning, med hjälp av Borgs RPE-skala, se bilaga 2. Skalan är en 

skattning av graden av den upplevda fysiska ansträngningen och består av svarsalternativ 
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mellan 6 (ingen ansträngning alls) upp till 20 (maximal ansträngning) (Borg 1998).  

De äldre kvinnorna och männen fick inför maxtestet på löpband en uppvärmning på 

cykelergometer under 8 minuter på två submaximala belastningar under ett så kallat Ekblom-

Bak cykeltest (Ekblom-Bak et al. 2014). Testet användes enbart som uppvärmning och inga 

resultat inkluderas i den aktuella studien. Innan start av maxtestet på löpbandet fick de äldre 

testpersonerna göra sig familjära med testsituationen genom att initialt gå eller springa på 

några olika hastigheter. På samtliga testpersoner användes säkerhetssele under löpbandstestet.  

Inför 5MPT fick alla testpersonerna genomgå en standardiserad uppvärmning på cykel 

(Monark 839E, Monark AB, Vansbro, Sweden), 10 minuter på 1kP med en trampfrekvens på 

60 RPM. Uppvärmningen fortsatte sedan med först två sedan fyra och sist sex vändor i 

pyramiden med 30 sekunders vila emellan. Inför start av mätningen vid 5MPT fick individen 

vila tills pulsen nått under 100 slag per minut för att sedan starta det fem minuter långa testet.   

Under båda testmetoderna kontrollerades testpersonernas hjärtfrekvens med hjälp av ett 

pulsband (RS800, Polar Electro OY, Kempele, Finland) fäst kring bröstkorgen. Testet på 

löpband utfördes i ett klimatreglerat rum i laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) 

på Gymnastik- och idrottshögskolan och 5MPT i samma laboratorium men utanför 

klimatrummet.  

2.3 Mätmetoder  

2.3.1 Pyramidtest 
Pyramidtestet är ett skytteltest där testpersonen i högsta möjliga tempo under fem minuter ska 

ta sig fram och tillbaka mellan två pinnar i en pyramidformad trappramp som sammanbinds 

av tre olika delar med sidoräcken. Personen förflyttar sig från golvnivå fram och tillbaka 

mellan pinnar, en sträcka på 5,50 meter, med en centralt placerad pyramidformad trappramp 

med högsta centrerade höjd 0,62 meter. Mittendelen på pyramiden är 1,30 meter lång och 

båda kortändorna består av en lägre del med två trappsteg som har en total längd på 0,60 

meter och varje steg har en höjd på 0,20 meter. (Andersson et al. 2011) Hela trapprampen är 

täckt av mjukt material med en tjocklek på 3 centimeter för att minimera skaderisk vid 

eventuellt fall. Pyramidens mittendel har sidoräcken som kan användas vid behov för att 

underlätta vid obalans. 
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Figur 1 – Förenklad bild av pyramiduppställningen från sidan, utan sidoräcken. 

Proceduren förklarades för testpersonen inför varje test. I högsta möjliga tempo under fem 

minuter ska förflyttning ske mellan pinnarna som berörs med handen vid varje vändning. För 

att säkerställa kroppstyngdförflyttningen uppåt tas minst två steg upp på den centralt 

placerade plinten. På översta avsatsen måste således alltid minst två fotisättningar utföras och 

minst en på ett av de lägre trappstegen. Även på golvnivå tas minst två fotisättningar vid 

respektive vändning. Varje minut får testpersonen uppskatta sin ansträngning enligt 

Borgskalan, vilket sedan noteras av testledaren (Borg 1998). Här fås en indikator på 

testpersonens ansträngningsgrad och prestation. Med hjälp av en manuell räknare 

registrerades även antalet vändor varje minut. Direkt vid avslutat test noterades totalt antal 

utförda vändor tillsammans med värdena för hjärtfrekvens och uppskattad ansträngning.  

Power, det vill säga effekt i Watt, vid 5MPT räknas ut enligt en tidigare utvecklad formel som 

baseras på antal vändor, kroppsvikt, högsta plinthöjd, gravitationskraften samt total tid för 

testet. Kroppsvikt (kg) × 9,81 (m/s2) × antal vändor (N) ×0,62 (m) /300 (s) (Andersson et al. 

2011). Under detta test skedde även en direkt syrgasmätning och då användes en 

andningsmask över näsa och mun (VO2 Mask, Reusable Face Plate, Hans Rudolph inc, USA) 

som är kopplad till den mobila enheten, Jaeger Oxycon Mobile, som fästes på testpersonens 

rygg. För att optimera maskens passform och placering provades den noggrant ut vid första 

testtillfället och samma mask användes sedan vid de efterföljande två tillfällena. Detta för att 

minska eventuellt felaktiga värden som kan orsakas av läckage. Som en kontroll för att 

upptäcka eventuella läckage fick testpersonen, när masken var placerad med en grimma över 

huvudet, göra en utandning samtidigt som andningsvägen täcktes för. Vid tecken på läckage 

omplacerades masken. Med hjälp av flödesturbinen med tillhörande samplingsslang som fästs 

i maskens andningshål kunde in- och utandning, volymflöde och gaskoncentrationer 

registreras i den mobila enheten som kalibrerades inför varje test. De uppmätta värden av 
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VO2max sparades sedan i programmet Lab Manager där de redovisas i både absoluta mått 

(l·min–1) och relativa mått (ml·kg–1·min–1).  

 

2.3.2 VO2max-test på löpband 
VO2max-testet på löpband har en design med successivt ökande lutning och hastighet. Efter 

uppvärmningen fick testpersonen vila en minut innan denne fick kliva på bandet igen för att 

sedan genom att stegra både hastighet och lutning på bandet varje minut nå sitt maximala 

värde av syreupptag. Det innebar att deltagaren skulle gå alternativt springa så länge som 

möjligt medan stegring av hastighet och lutning på löpbandet skedde varje minut. Beroende 

på deltagarens uppskattade ansträngning under sista minuten av uppvärmningsdelen samt 

dennes RER-värde (respiratorisk kvot mellan syre och koldioxid) bestämdes sedan kommande 

ökning av hastighet och lutning. Som nämnts användes samma utrustning som vid 5MPT för 

den testgrupp med yngre vuxna, det vill säga pulsband, andningsmask med flödesturbin och 

tillhörande samplingsslang som var kopplad till Jaeger Oxycon Mobile på ryggen. För 

testgruppen med äldre deltagare användes samma utrustning såsom pulsband, andningsmask, 

flödesturbin och samplingsslang men med undantaget att luften analyserades med hjälp av 

den fasta on-line-utrustningen Jaeger Oxycon Pro (Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, 

Tyskland).  

Testpersonen blev informerad att försöka ta sig fram så länge som möjligt på bandet för att 

sedan kliva av vid sidan när personen absolut inte orkade mer. Vid det tillfället är testet 

avslutat och sluttid, hjärtfrekvens samt upplevd ansträngning vid den tidpunkten noterades. 

De uppmätta VO2max-värdena i både absoluta mått (l·min–1) och relativa mått (ml·kg–1·min–

1) sparades, likt för 5MPT, i programmet Lab Manager. För att säkerställa att maximala 

värden uppnåtts kunde det bekräftas genom att en stagnerande kurva i VO2 utläsas (leveling 

off), ett RER-värde som för majoriteten översteg 1,1 samt att ansträngningsgraden 

uppskattades till ett värde över 17 på Borgsskalan och ett maximalt hjärtfrekvensvärde 

uppnåddes. Rummets klimat hade en konstant luftfuktighet på 44 procent samt en temperatur 

på 19 grader. 

 

2.4 Databearbetning 

Samtliga uppgifter såsom ID-namn, kön, födelseår, vikt, längd och testdatum sammanställdes 

i Microsoft Excel. Till dessa kompletterades mätvärden från 5MPT som antal vändor, upplevd 
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ansträngning, hjärtfrekvens och power. Det uppmätta värdet VO2max i relativa och absoluta 

mått från Lab Manager fördes sedan in i varsin kolumn och på samma sätt med VO2max-

värdena från löpbandstestet samt RER-värde från 5MPT. Medelvärden av VO2max för 

jämförelser på gruppnivå och standardavvikelser beräknades sedan för att få en bild av 

gruppens representativitet. (Ejlertsson 2012, s. 88 ff.)  

 

2.4.1 Statistik 
Materialet undersöktes med hjälp av Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest och visade 

sig vara normalfördelat. Således användes Pearsons korrelationskoefficient för att beräkna hur 

stark korrelation mellan power vid 5MPT och direkt mätning av syreupptag på 5MPT samt 

korrelationen mellan 5MPT och uppmätt VO2max på löpband (Ejlertsson 2012 s. 139). För att 

undersöka eventuell signifikant skillnad mellan testtillfällena användes parade t-test där 

signifikansnivån sattes till p<0,05 (ibid., s. 139).  

 

2.5 Etiska överväganden  

Studien utgår från riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt, 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Till grund för denna studie ligger det 

grundläggande individskyddskravet som består av de fyra huvudkraven informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I linje med informationskravet 

fick deltagarna muntlig och skriftlig information om syftet med studien, proceduren samt de 

gällande villkoren, se bilaga 4. Enligt samtyckeskravet och informationskravet fick deltagarna 

upplysning om att de deltar frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan 

att behöva klargöra orsak. Personuppgifterna och resultaten bearbetas med stor säkerhet i 

enlighet med konfidentialitetskravet och kodas så att endast testledare och medverkande 

forskare kan koppla samman resultat med individ. Som nyttjandekravet belyser kommer 

datainsamlingen uteslutande användas i forskningens syfte. Studien är utformad utan moment 

som kan anses vara av kränkande karaktär vare sig av person eller integritet. Testerna 

innefattar mindre risker och legitimerad läkare finns att konsultera vid samtliga tillfällen samt 

är närvarande vid de maximala testerna på äldre. Nyttan med studien anses överväga riskerna 

och en godkänd etikansökan finns från Etikprövningsnämnden i Stockholm för att få utföra de 

båda maximala testerna på yngre och äldre vuxna. 
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2.6 Reliabilitet och validitet  

Materialet bearbetades noggrant och kritiskt genom hela processen, från planeringsstadiet till 

sammanställning av resultatet, för att få en tillfredsställande nivå av både reliabilitet och 

validitet. Tillförlitligheten, reliabiliteten, bestäms till viss del genom tillvägagångssättet och 

graden av noggrannhet i både genomförandet och databearbetningen vilket är genomgående 

för studien. Validiteten behandlar vad vi mäter och att det är relevant för att besvara 

frågeställningen. (Holme & Solvang 1997, s. 163) I den aktuella studien undersöks 

reliabiliteten då det första och andra testet av 5MPT jämförs. En validering av 5MPT utförs 

sedan genom att undersöka sambandet mellan direkt uppmätt VO2max vid 5MPT och på 

löpband samt uträknad power vid 5MPT. Dessa värden jämförs sedan med de direkt VO2max-

uppmätta värdena på löpband. Den direkta mätningen med Jaeger Oxycon Mobile och Jaeger 

Oxycon Pro som båda har en känd hög noggrannhet är således lämplig att använda vid denna 

validering. Proceduren har varit densamma för samtliga deltagare och vid löpbandstestet var 

rummets klimat konstant gällande både temperatur och luftfuktighet. Alla fick ta del av 

samma förberedelser, information och verbal uppmuntran inför samtliga testtillfällen. 

3 Resultat 
Det primära fyndet i studien var att ett starkt signifikant samband visade sig mellan direkt 

uppmätt VO2max vid 5MPT och på löpband för båda åldersgrupperna och separat för kvinnor 

respektive män uppmätt i l·min–1.  

3.1 VO2max vid 5MPT och test på löpband 

Resultaten presenteras nedan i medelvärden ± standardavvikelse (min–max). Något högre 

medelvärden för power framkom vid andra testtillfället jämfört med första vid 5MPT (se 

nedan). Av den anledningen valdes att i detta arbete göra en jämförelse av den direkta 

syrgasmätningen vid det andra testtillfället för 5MPT gentemot maxtestet på löpband.   

 

För samtliga deltagare, äldre och yngre, var VO2max-värdet likvärdigt och utan signifikant 

skillnad mellan andra testtillfället av 5MPT och vid test på löpband. Se figur 2.   
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Figur 2 – Uppmätta medelvärden (±SD) för VO2max vid andra testtillfället av 5MPT och test på 

löpband, angett i l·min–1. Samtliga testpersoner är här inkluderade. 

 

I tabell 3, nedan, återfinns värden i l·min–1 för kvinnor och män i de båda åldersgrupperna vid 

andra testtillfället av 5MPT och för test på löpband utan några signifikanta skillnader.  

 

Tabell 3 – Medelvärden ± standardavvikelse (min–max) för VO2max vid 5MPT och vid löpband i 

l·min–1. 

 
 

VO2max relaterat till kroppsvikt var vid andra testtillfället av 5MPT för äldre kvinnor 

26,1±4,58 (19,9–30,5) ml·kg–1·min–1 och vid test på löpband 26,4±3,82 (20,4–32,0) ml·kg–

1·min–1. Vid andra testtillfället av 5MPT blev motsvarande värde för äldre män 31,2±5,14 

(22,1–37,7) ml·kg–1·min–1 och vid test på löpband 32,7±6,32 (22,3–41,7) ml·kg–1·min–1. 

 

De yngre kvinnornas VO2max vid 5MPT vid andra testtillfället av 5MPT var relaterat till 

kroppsvikt 45,9±4,7 (39,5–55,0) ml·kg–1·min–1 och vid test på löpband 46,3±3,9 (41,1–52,0) 

ml·kg–1·min–1. För yngre män blev värdet vid 5MPT 53,7±3,67 (47,2–57,4) ml·kg–1·min–1 och 

vid test på löpband 51,6±5,0 (42,2–58,9) ml·kg–1·min–1.  
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3.2 Korrelation mellan VO2max vid 5MPT och test på löpband 

För syreupptagningsförmågan vid det andra testtillfället av 5MPT gentemot maximalt test på 

löpband framkom en stark signifikant korrelation (r = 0,99) sammantaget för de båda 

testgruppernas alla deltagare.  
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Figur 3 – Regressionslinjen, den heldragna, visar korrelationen mellan VO2max-test på löpband och 

andra testtillfället av 5MPT angett i l·min–1 för samtliga testpersoner sammantagna. De två streckade 

linjerna markerar det 95-procentiga konfidensintervallet. 

 

För grupperna separat framkom också stark signifikant korrelation då gruppen med äldre 

deltagare visade r = 0,96 (r = 0,84 för äldre kvinnor och r = 0,86 för äldre män) och den 

testgrupp med yngre deltagare visade r = 0,97 ( r =0,96 för yngre kvinnor och r = 0,84 för 

yngre män).  
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3.3 Övriga resultat 

Samtliga deltagare genomförde likt ovan två 5MPT. Sammantaget för alla deltagare skedde 

en signifikant förbättring på 2,3 procent (p<0,001) i power (W) mellan första och andra 

testtillfället, se figur 4. 

 

 
Figur 4 – Uppmätta medelvärden (±SD) för power vid 5MPT vid första och andra testtillfället, angett i 

W. Samtliga testpersoner är här inkluderade. 

 

Även vid direkt mätning av VO2max förbättrades värdet mellan första och andra tillfället med 

1,4 procent, dock ej signifikant.    

 

 
Figur 5 – Uppmätta medelvärden (±SD) för syreupptagningsförmågan (VO2max) vid 5MPT vid första 

och andra testtillfället, angett i l·min–1. Samtliga testpersoner är här inkluderade. 
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Maximala pulsen var för de äldre deltagarna vid andra testtillfället av 5MPT 162±15 (132–

183) slag/minut och den upplevda ansträngningen i andning för samtliga äldre deltagare var 

18±2 (14–20). På löpband var den maximala pulsen för äldre 162±14 (144–183) slag per 

minut vilket var samma slagantal som vid 5MPT. Den upplevda ansträngningen i andning 

skattades av de äldre deltagarna vid testet på löpband till 17±1 (15–19) vilket var något lägre 

än vid 5MPT, men inte signifikant. 

 

Maxpulsen för de yngre deltagarna vid andra testtillfället av 5MPT 188±6 (177–196) slag per 

minut och signifikant högre vid testet på löpband, 191±7 (177–202) slag per minut. Den 

upplevda ansträngningen uppskattades till 19±1 (16–20) och liknande vid testet på löpband, 

19±1 (17–20). 

 

Medelvärdet för den respiratoriska kvoten (RER) var sammantaget för alla deltagare 

1,13±0,07 (1,0–1,26) vid andra testtillfället för 5MPT och vid testet på löpband 1,16±0,08 

(0,91–1,25). Ingen signifikant skillnad framkom i denna jämförelse.  

 

4 Diskussion 
Hypotesen var att VO2max från 5MPT korrelerar signifikant med VO2max som uppmätts via 

test på löpband. Det primära fyndet var ett starkt signifikant samband mellan VO2max från 

5MPT och VO2max i l·min–1 på löpband hos äldre och yngre vuxna. Korrelationsvärdet för 

samtliga deltagare som grupp var 0,99 vilket indikerar på att 5MPT kan användas vid 

uppskattning av en persons VO2max. Fem-minuters pyramidtest kan således vara av värde att 

använda då det på ett mer enkelt och kostnadseffektivt sätt kan mäta befolkningens hälsa i 

form av kardiovaskulär förmåga, VO2max, jämfört med direkta mätningar i laboratoriemiljö. 

Det är av vikt att kunna få ett värde på kardiovaskulära förmågan vid bestämning av en 

individs hälsostatus där den mest tillförlitliga faktorn anses vara genom att mäta den 

kardiovaskulära hälsan. Ekblom-Bak et al. (2010). 

 

Intressant var att syreupptagningsförmågan inte skiljde sig nämnvärt i l·min–1 (VO2max) vid 

andra testtillfället av 5MPT gentemot det maximala testet på löpband. Inte heller visades 

någon signifikant skillnad mellan dessa båda typer av test. Genom att använda 5MPT kan en 

individ få ett relativt tillförlitligt värde av sitt VO2max på ett enkelt sätt som kräver minimal 
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tidsåtgång (se även nedan). Förflyttningen i höjdled är sannolikt en bidragande orsak till att 

individerna når maximalt syreupptag under den relativt korta tiden då stora muskelgrupper 

aktiveras under det fem minuter långa dynamiska arbetet. Aktivering av stora muskelgrupper 

vid dynamiskt arbete speglar kroppens förmåga till aerob uthållighet, det vill säga kondition 

(Åstrand 1976; Åstrand et al. 2003; Wilmore et al. 2008). 5MPT innefattar fler explosiva 

moment, i form av att ta sig över trapprampen samt vända, jämfört med snabb gång på plan 

mark, och aktiverar således rimligen engagerad muskulatur mer samt eventuellt fler 

muskelgrupper vilket kan vara en orsak till att 6-minuters gångtest inte alls eller i mycket 

lägre grad korrelerar med maximala tester med direkt syrgasmätning på dessa studerade 

deltagargrupper (Andersson et al. 2011). En fördel med 5MPT kan också vara den bestämda 

sluttiden, då vetskapen om tidsomfånget möjligen kan hjälpa utövaren att ta ut sig maximalt 

till och med testets slut. Vid testet på löpband finns inte en given sluttid i samma utsträckning 

och det är testledaren som styr bandets hastighet och lutning. Gällande hur alla tester utfördes 

i studien var testproceduren standardiserad och liknande verbal uppmuntran gavs till 

deltagarna vid samtliga testtillfällen och bidrar till att eventuella felkällor kring den yttre 

påverkan kan ha minimerats eller undvikits. 

 

Mellan första och andra testtillfället vid 5MPT skedde en signifikant förbättring i power (W), 

på cirka två procent, vilket bekräftar Ryhed & Sandlunds resultat från 2014 där en liknande 

signifikant förbättring visades. Av den anledning att en förbättring sker, vilket kan förmodas 

bero på tillvänjning, användes resultat från det andra testtillfället vid jämförelse av VO2max 

på löpband. Tillvänjningen visar sig genom att deltagarna generellt klarar fler antal vändor 

och kan förmodas grunda sig i bättre teknik och eller rörelseekonomi. Att förbättringen i 

VO2max mellan första och andra testtillfället inte var signifikant kan å andra sidan visa på att 

det är möjligt att nå en maximal nivå av syreupptag även vid första testtillfället vilket 

framöver kan studeras vidare.  

 

De uppmätta VO2max-värden som framkom i undersökningen kan jämföras mot de framtagna 

medelvärdena för en tidigare studerad population i åldersspannet 64–77 för kvinnor och 65–

79 för män samt 20–30 för kvinnor och 23–32 för män (Andersson et al. 2011). För den äldre 

testgruppen, sett till det högsta medelvärdet i den nuvarande undersökningen, sågs högre 

värden gentemot dessa tidigare publicerade data för kvinnor (1,8 vs 1,5 l·min–1 respektive 

26,4 vs 22,9 ml·kg–1·min–1) och även för män (2,7 vs 2,2 l·min–1 respektive 32,7 vs 26,8  

ml·kg–1·min–1). För den yngre testgruppen visades samma tendens gällande att medelvärdena 
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i denna studie var något högre jämfört med den tidigare publikationen för kvinnor (3,0 vs 2,7 

l·min–1 respektive 46,3 vs 43,4 ml·kg–1·min–1) och för män (4,4 vs 4,2 l·min–1 respektive 53,7 

vs 51,9 ml·kg–1·min–1 för män). (ibid.) En möjlig förklaring till diskrepansen mellan 

studiernas något olika nivåer av aerob kapacitet för de olika subgrupperna kan vara skillnader 

i grad av fysisk aktivitet per vecka hos testdeltagarna. Procentuellt innebär det att de äldre 

kvinnorna i det aktuella arbetet hade 67 procent av de äldre männens VO2max-värde (l·min–1) 

och de yngre kvinnorna hade 68 procent av de yngre männens värde. Jämfört med tidigare 

sammanställningar (Andersson et al. 2011) hade den äldre gruppen liknande värde (68 

procent). De yngre hamnade 11 procent lägre i detta arbete jämfört med en tidigare 

sammanställning på en normalpopulation, där värdet var 79 procent (Ekblom et al. 2007). Det 

kan bero på att de yngre kvinnorna i den tidigare publicerade generellt hade högre VO2max-

värde jämfört med i detta arbete och således eventuellt var en mer aerobt vältränad grupp av 

kvinnor alternativt samma orsak men gällande de yngre männen i det aktuella arbetet. 

 

Direkt efter avslutat test vid andra omgången av 5MPT var maxpulsen för den äldre gruppen 

162 slag per minut och samma vid test på löpband. För samma grupp var den upplevda 

ansträngningen 17 vid 5MPT och 18 vid test på löpband. För den testgrupp med yngre 

deltagare var den maximala pulsen vid andra testtillfället av 5MPT 188 slag per minut och 

signifikant högre vid test på löpband 191. Ingen påtaglig skillnad framkom vid jämförelse av 

dessa värden mellan de båda typerna av tester. Den upplevda ansträngningen skattades 

likvärdigt både vid 5MPT och test på löpband. 5MPT innefattas av en kort sträcka som 

involverar kroppstyngdförflyttning uppåt samt vändningar vilket kan spekuleras kring om det 

kan leda till viss bildning av mjölksyra som eventuellt kan begränsa att nå ett maximalt värde 

av VO2max. Dock brukar inte testpersoner som utför 5MPT i slutet av testet uppge att 

tröttheten primärt är i benen utan i andningen. Den aeroba potentialen styrs av 

mjölksyrekoncentrationen i blodet och personens förmåga att kunna fortsätta arbeta trots en 

hög koncentration. (Howley, Basett & Welch 1995) De likartade nivåerna av 

syreupptagningsförmåga mellan 5MPT och det maximala testet på löpband talar för att 

maximal aerob nivå har uppnåtts i båda testutförandena.  

 

Som nämnts tidigare finns det flera framtagna test för att få ett mått på kondition. (Cooper 

1968; Grant et al. 1995; Léger & Lambert 1982; Brouha et al. 1943; Andersson et al. 2011; 

Andersson & Nilsson 2011) Harvard steptest är likt 5MPT fördelaktig ur den aspekten att det 

kräver minimal tidsåtgång, endast fem minuter per genomförande, bortsett från uppvärmning 
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(Brouha et al. 1943). Harvard steptest kräver dock mindre utrustning än 5MPT och därmed 

något mindre kostsam då den är enklare ur transportsynpunkt. Likväl behövs hjärtfrekvens 

läsas av vid steptestet och för att få ett tillförlitligt resultat krävs det att personen förflyttar 

hela sin kroppstyngd upp på lådan, vilket i flera förekommande fall inte sker optimalt. Det 

ställer således krav på testledaren att kontrollera att hela tyngdpunkten och kroppsvikten 

förflyttas hela vägen upp på lådan. En nackdel med testet kan därför vara att testpersonen inte 

sträcker benet uppe på lådan och då inte förflyttar upp hela tyngdpunkten vilket kan påverka 

resultatet. Samma sak gäller om testpersonen visar svårigheter att hålla metronomens takt. 

Vid 5MPT krävs ingen förinställd takt som ska följas, ingen pulskontroll och då testpersonen 

tvingas till två fotisättningar på den översta avsatsen säkerställs att kroppsvikten och 

tyngdpunkten lyfts fullt ut. 

 

Coopers test är längre än 5MPT då den sträcka som personen transporterar sig under tolv 

minuter mäts och innebär tungt fysiskt arbete och kan vara mindre lämpligt för äldre personer 

eller personer med diverse sjukdomstillstånd (Cooper 1968). Det testet kräver att ett arbete 

utförs under längre tid och kan uppfattas som mer ansträngande jämfört med 5MPT. Coopers 

test har likt 5MPT visat på en stark korrelation vid jämförelse med VO2maxtest på löpband 

(Cooper 1968; Grant et al. 1995). En fördel med Coopers test är att det med enkelhet fungerar 

att flera personer utför testet samtidigt och kräver inte mer än en testledare. Ett problem som 

kan uppstå är att ojämn farthållning kan förkomma (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 

2009, s. 58). Liknande problem kan uppstå vid 5MPT då svårigheter med testpersonens 

disponering av sin ansträngningsförmåga i relation till testets tid. En bidragande orsak till att 

varje deltagare fick genomföra två stycken 5MPT var just att undersöka och förhoppningsvis 

kunna utesluta påverkan av problem med farthållning vid andra testtillfället.  

 

Då det framkom att power för 5MPT var cirka två procent bättre vid det andra jämfört med 

det första testtillfället ses dock en viss tillvänjningsfaktor, vilket även noterats tidigare (Ryhed 

och Sandlund 2014). Ett sätt att finna en lösning på detta är att ta fram två olika 

sambandsekvationer för att beräkna syreupptagningsförmågan baserat på enbart enheten 

power i 5MPT. Detta har tidigare gjorts för yngre vuxna och gymnasieelever (Ryhed och 

Sandlund 2014). Gentemot VO2max på löpband, uträknas en första formel gentemot första 

testet av 5MPT och en andra formel mellan VO2max på löpband och andra testet av 5MPT. 

Den första formeln kan användas då en individ utför ett första test av 5MPT och den andra 

formeln vid ett andra och alla uppföljande test (ibid.). 



22 

 

 

Att testpersonerna frivilligt valde att delta i undersökningen kan visa på ett intresse för studien 

och således att de med hög motivation genomförde testerna och maximerade sin insats. Detta 

kan ha bidragit till att resultatet säkerställs som tillförlitligt. Att deltagarnas värde av VO2max 

ansågs som tillförlitligt bekräftas av att kriterier uppnåtts, såsom bland annat att RER-värdet, 

producerat CO2 delat med konsumerat O2, översteg 1,1 samt en hög skattning (över 17) av 

ansträngning enligt Borgskalan sågs, liksom leveling off och höga maxpulsnivåer (Howley et 

al. 1995; Borg 1998).  

 

För att validera 5MPT och få en hög grad av tillförlitlighet ansågs test på löpband vara den 

bäst lämpade metoden då den aktiverar fler muskelgrupper än exempelvis vid cykelergometer 

(Åstrand 1976, s. 59; Åstrand et al. 2003, s. 275). För att kunna utföra en direkt 

syrgasmätning vid 5MPT blev alternativen till utrustning begränsad och valet blev således 

Jaeger Oxycon Mobile som är ett validerat trådlöst portabelt system för direkt 

syreupptagningsförmåga. (Rosdahl et al. 2010) En brist i undersökningen är att den 

testgruppen med äldre deltagare utförde testet på löpband med den fasta on-line-utrustningen 

Jaeger Oxycon Pro (Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Tyskland). Användandet av olika 

system skulle kunna ha påverkat resultaten, men förmodligen inte i allt för stor utsträckning, 

då både mobila systemet, Jaeger Oxycon Mobile, och det fasta, Jaeger Oxycon Pro, är 

validerade mot Douglas Bag-metoden och anses som ett likvärdigt sätt för registrering av 

syrgasmätning (Rosdahl et al. 2010; Rietjens et al. 2001; Carter & Jeukendrup 2002). En 

annan parameter som kan ha påverkat är den extra vikt som utrustningen innebär att bära på 

ryggen under testets gång, vilket skulle kunna studeras vidare. De två grupperna hade olika 

ordningsföljd av testerna då den grupp med äldre började med test på löpband följt av två 

stycken 5MPT och gruppen med yngre började med två 5MPT följt av test på löpband för att 

kunna utesluta eventuella förändringar beroende på testordning. En variant gällande, vilket 

test som skulle ha utförts först, kunde ha varit slumpvis fördelat på alla individer i de fyra 

testgrupperna. Pyramidtestets uppbyggnad består av en trappramp och vändningar och kan 

följaktligen vara mindre lämpligt för personer som har uttalade besvär i höft-, knä- eller 

fotleder eller har mycket svåra problem med balansen.  

4.1 Framtida forskning 

Då fysisk aktivitet är hälsofrämjande, bidrar till god livskvalitet och kan användas för att 

förbygga och behandla sjukdom är det av stor vikt att på ett enkelt och tillförlitligt sätt kunna 
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få ett mått på en individs hälsotillstånd. Det behövs verktyg för att främja en aktiv livsstil som 

kan påverka individens hälsa senare i livet och även ur ett större folkhälsoperspektiv. En av de 

mest tillförlitliga faktorerna för att fastslå en persons hälsostatus har visat sig vara just genom 

att mäta den kardiovaskulära hälsan, via uppmätt aerob förmåga, det vill säga kondition. 

(Ekblom-Bak et al. 2010) För detta ändamål kan förslagsvis 5MPT användas, som jämfört 

med andra likvärdiga testmetoder är en mindre kostsam och enkel metod, och på så vis erhålla 

och följa ett tillförlitligt mått på en persons hälsa. Genom att utveckla enklare och mer 

tillförlitliga mätmetoder kan förhoppningsvis en större population nås oberoende av 

förutsättningar och tidigare kunskap om de gynnsamma effekter som relateras till kondition. 

VO2max begränsas bland annat av hjärtat och dess förmåga att hinna transportera ut syre 

(Brink-Elfegoun et al. 2007). För att jämföra grad av anaerobt arbete vid 5MPT och test på 

löpband vore det intressant att framöver undersöka grad av mjölsyrebildning. 

4.2 Konklusion 

I undersökningen visades en stark signifikant korrelation mellan direkt uppmätt VO2max vid 

5MPT och ett maximalt test på löpband i l·min–1 för äldre och yngre vuxna. Det ger 

indikationer på att 5MPT kan används som en tillförlitlig metod vid undersökning och 

uppföljning av en persons aeroba förmåga.  Fyndet är av värde då det genom mindre 

kostsamma och enklare metoder går att få ett mått på en persons hälsa i form av aerob 

kapacitet. Det är betydelsefullt ur hälsosynpunkt på individ- och samhällsnivå att utvärdera 

befolkningens kardiovaskulära kapacitet med funktionella tester. Ekblom-Bak et al. 2010; 

Williams 2001) 
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Bilaga 1 
 

PERSONUPPGIFTER, HÄLSODEKLARATION & TESTINFORMATION 

 

Personuppgifter 

Namn: .......................................................................  Längd: ……………. 

Personnr: .................................................   Vikt: ……………… 

Testdatum: .............................................. 

 

 

Medicinering och hälsostatus 

Använder du mediciner regelbundet? 

� Jag använder inga mediciner 

�  Jag använder följande mediciner: 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Är Du allergisk mot något? 

� Ja   �Nej 

Om Ja, ange mot vad: ....................................................................................................................... 

 

Har du undvikit eller avbrutit träning de senaste dagarna p g a skada eller av hälsoskäl? 

� Ja   �Nej 

Om Ja, ange orsak: 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

Förutsättningar för deltagande i test och hälsodeklaration 

Undertecknad testperson har erhållit information om test/er och deltar frivilligt i dessa och på egen risk med 

vetskap om möjligheten till avbrytande av test när som helst och utan krav på förklaring till detta. Undertecknad 

testperson uppfattar sig som fullt frisk och ser inga medicinska hinder för deltagande i test/er. 

Stockholm den     /     År 20 

 

………………………………………       …………………………………… 
Testpersonens namnteckning    Underskrift Testledaren 
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Namn
2 92 Ålder år Datum
4 94 Vikt kg Klockslag
6 96
8 98 Plinthöjd 0,42	  cm 0,62	  cm
10 100 Ändmarkering Pinnar Mattor
12 102
14 104 Testledare
16 106
18 108
20 110
22 112 Minutmarkeringar	  under	  testet
24 114
26 116
28 118
30 120
32 122
34 124
36 126
38 128
40 130
42 132
44 134
46 136
48 138 Testpersonens	  position	  vid	  avslut	  (addera	  vändor)
50 140 På	  väg	  åt	  samma	  håll	  som	  vid	  start	  och	  befinner	  sig…
52 142 ...på	  marken	  innan	  pyramiden
54 144 …uppe	  på	  högsta	  plinten	  (eller	  längre	  fram)
56 146
58 148 På	  väg	  åt	  motsatt	  håll	  som	  vid	  start	  och	  befinner	  sig…
60 150 …på	  marken	  innan	  pyramiden
62 152 …uppe	  på	  högsta	  plinten	  (eller	  längre	  fram)
64 154
66 156
68 158
70 160
72 162
74 164
76 166
78 168
80 170
82 172
84 174
86 176
88 178
90 180

+	  2
+	  1

RPE-‐20 Antal	  vändor

5
6
7
10

Antal	  vändor:	  5	  minuters	  pyramidtest

Min Puls

+	  0
+	  1

Antal	  vändor

3

1
2

4



 

Bilaga 4 

Information till deltagare 

Projekttitel 

Syreupptagningsförmåga vid fem-minuterspyramidtest gentemot maximalt test på löpband 

hos äldre och yngre vuxna.  

Ansvariga 

Forskningshuvudman: Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Försöksledare: Anna Ryhed, 

0736648758, anna.ryhed@student.gih.se  

Bakgrund/syfte 

Fysisk aktivitet främjar hälsa, bidrar till god livskvalitet och kan användas för att både 

förebygga och behandla sjukdom. Den mest tillförlitliga faktorn för att fastställa en individs 

hälsostatus anses vara att mäta den kardiovaskulära hälsan, det vill säga kondition. 

Målsättningen med projektet är att bland annat att försöka bidra med kunskaper inom det 

hälsofrämjande området så att mätning av fysisk kapacitet ska kunna bedrivas med mindre 

kostsamma och enklare medel. Genom att utveckla enklare tillförlitliga mätmetoder kan 

förhoppningsvis kunskap om konditionens gynnsamma effekter nå ut till en större population, 

oavsett förutsättningar. Denna studie syftar till att på äldre och yngre vuxna utvärdera/validera 

en enklare metod för att mäta kondition, så kallat fem-minuterspyramidtest (5MPT).  

 

Hur går studien till? 

Deltagaren får fylla i en hälsodeklaration samt mäta vikt och längd innan testerna utförs. 

Testerna som ingår är ett maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband samt ett fem-

minuters pyramidtest (5MPT) bärandes en andningsmask över näsa och mun och ett pulsband 

är fäst kring bröstkorgen.  5MPT upprepas sedan under ytterligare ett tillfälle. 

Vilka är riskerna? 

GIH har under mångårig erfarenhet av olika fysiska tester såsom maximala 

syreupptagningstester. Testerna innefattar mindre risker och legitimerad läkare finns att 

konsultera vid samtliga tillfällen samt närvarande vid testerna på äldre. Ansträngningskänslan 

kan framkalla ett visst obehag och deltagaren medverkar helt frivilligt och har när som helst 



 

rätt att avbryta testen utan förklaring. Om medicinska problem framkommer vid 

hälsodeklarationen genomförs inga fysiologiska tester. Nyttan av denna studie bedöms vara 

högre än riskerna för deltagarna.  

Hantering av data/sekretess 

Studiens resultat är anonym och insamlad data kodas så att enbart ansvarig testledare, 

medverkande forskare och projektassistent har tillgång till materialet. Risken för att etiska 

problem ska uppstå värderas som mycket liten. 

Försäkring/ersättning 

För medverkande i studien gäller patientskadeförsäkring. Ingen ersättning utgår för 

deltagandet.  

Inför tester 

Deltagaren bör helst inte utföra någon ansträngande träning 24 timmar innan testtillfället och 

intag av kraftig måltid, kaffe samt nyttjande av tobak bör ej ske 2 timmar före testets start. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknad testperson har erhållit information om undersökningens utformning, deltar 

frivilligt och lider inte av hjärt-/kärlsjukdom.  

Stockholm den             /               2016 

 

…………………………………  
Testpersonens namnteckning    


