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Abstract 

Aim. The purpose of the study was to find out if there is a significant connection between 5-

minute pyramid test (5MPT) and a maximum oxygen uptake test (VO2max) on a treadmill in 

upper secondary students in the social sciences program. The questions were - What are the 

results at 5MPT and in a maximal treadmill test of VO2max with direct measurement of 

oxygen uptake. - How strong is the correlation between these two different variants of aerobic 

tests? - Is there a difference in power between the first and second test times of 5MPT and if 

so, how great is this difference? Since similar studies have been conducted in more well-

trained groups in upper secondary school and in younger adults, it is now interesting to see 

whether the tests correlate significantly also for this group, not all of which have a common 

specific interest in physical activity. If a good correlation is obtained, it is possible to 

conclude that 5MPT can be used for students in upper secondary schools and also in 

corresponding groups of individuals in other health contexts to measure the aerobic ability.  

Method. In the study, 17 people, of which 12 women and 5 men, participated in the ages 16-

18 years. The participants attended Värmdö Gymnasium at the Social Science Program. A 

total of two 5MPT separate tests were performed and a maximum oxygen uptake test on a 

treadmill. Each test was performed at least two days apart and all tests were done within a 

month. In the 5MPT, the individual moves as quickly as possible over a pyramidal stair ramp, 

with a maximum height of 0.62 m and a total distance of 5.50 m. The number of turns was 

recorded for 5 minutes, after which a formula for developed effect was calculated. At the 

maximal treadmill test, the exhalation air was analyzed via an on-line equipment Oxycon Pro.  

Results. A significant relationship (r = 0.90) was found between power (power) at 5MPT 

and VO2max on treadmill. No significant difference was found in power between the first and 

second tests of 5MPT, and the difference between these two tests was shown to be only 

0.44%. In this essay, the equation is presented to calculate the maximum oxygen uptake for 

this group of individuals based on the results for power in 5MPT.  

Conclusion. It is clear that there was a strong correlation between the two different variants 

of aerobic tests. No learning effect was seen between a first and second test opportunity of 

5MPT. The hope is that the relatively simple and inexpensive 5MPT test can be used to 

investigate and monitor the development of aerobic ability in this group of individuals. 

  



 
 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar. Studiens syfte var att ta reda på om det finns ett signifikant 

samband mellan 5-minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt syreupptagningstest 

(VO2max) på löpband hos en gymnasieklass på samhällsvetenskapsprogrammet. 

Frågeställningarna var - Vilka är resultaten vid 5MPT och uppmätt VO2max med direkt 

syrgasmätning vid maxtest på löpband? - Hur stark är korrelationen mellan dessa två olika 

varianter av aeroba tester? - Föreligger en skillnad mellan första och andra testtillfället i 

power vid 5MPT och i så fall hur stor är denna skillnad? Då liknande studier har genomförts 

på mer vältränade grupper av gymnasielever och yngre vuxna är det nu intressant att se om 

testerna korrelerar signifikant även för denna grupp som inte alla har ett gemensamt specifikt 

intresse för fysisk aktivitet. Om en god korrelation erhålls är det möjligt att dra slutsatsen att 

5-minuters pyramidtest (5MPT) kan användas för dessa gymnasielever i skolan och även på 

motsvarande grupper i andra hälsosammanhang för att mäta och följa den aeroba förmågan. 

Metod. I studien deltog 17 personer, varav 12 kvinnor och 5 män, i åldrarna 16-18 år. 

Deltagarna gick på Värmdö gymnasium på samhällsvetenskapsprogrammet. Sammanlagt två 

separata tester utfördes av 5MPT och ett maximalt syreupptagningstest på löpband med direkt 

syrgasmätning. Varje test utfördes med minst två dagars mellanrum och alla tester gjordes 

inom en månad. Vid 5MPT förflyttar sig individen så snabbt som möjligt över en 

pyramidformad trappramp, med högsta höjd 0,62 m och total sträcka 5,5 m. Antal vändor 

registrerades under 5 minuter, varefter en formel för utvecklad effekt beräknades. Vid 

maximalt test på löpband analyserades utandningsluften via en on-line-utrustning Oxycon 

Pro.    

Resultat. Ett signifikant samband (r=0,90) framkom mellan power (effekt) vid 5MPT och 

VO2max på löpband. Ingen signifikant skillnad framkom i power mellan det första och det 

andra testet av 5MPT, och skillnaden mellan dessa båda tester visades vara endast 0,44%. I 

arbetet presenteras ekvationen för att beräkna maximal syreupptagningsförmåga för denna 

grupp av individer baserat på resultaten för power i 5MPT. 

Slutsats. Således framkom en stark korrelation mellan de två olika varianterna av 

undersökta aeroba tester. Ingen inlärningseffekt sågs mellan ett första och ett andra testtillfälle 

av 5MPT. Förhoppningen är att det relativt enkla och billiga testet 5MPT kan användas för att 

undersöka och följa utveckling av aerob förmåga på denna grupp av individer.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

1.1.1 Fysisk aktivitet 

Vi befinner oss i en situation där befolkningen blir allt äldre, både i länder med god välfärd och 

i länder som är under utveckling. Det är med andra ord en världsomspännande angelägenhet för 

både regeringar och populationer att ha kunskap om träningens betydelse och de risker och 

sjukdomar som inaktivitet kan medföra (FYSS 2017). Det finns en mängd positiva effekter med 

ökad fysisk aktivitet och fysisk kapacitet för befolkningen (Blair, Kohl, Paffenbarger, Clark, 

Cooper, Gibbons, 1989). 

 

Personer som lever ett inaktivt liv riskerar att få olika sjukdomar som exempelvis hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, benskörhet, fetma och kortare livslängd (Gremeaux V, Gayda M, Lepers 

R, Sosner P, Juneau M & Nigam A 2012).  

 

Enligt rekommendationerna i FYSS bör barn i åldern 6–17 år vara fysiskt aktiva minst 60 

minuter per dag. Detta då man vet att fysisk aktivitet exempelvis förbättrar konditionen, ger en 

förbättrad skeletthälsa samt förbättrar den metabola och kardiovaskulära hälsan. Ökad mental 

hälsa med minskade symtom på depression, samt ökad självkänsla och även förbättrade 

testresultat i skolan är andra positiva effekter av träning (FYSS 2017).  

 

Att vara fysiskt aktiv och träna regelbunden konditions- eller styrketräning med kontinuerlig 

frekvens, duration och belastning har visat sig höja livskvaliteten för individer (American 

College of Sports Medicine Position Stand 1998). Kontinuerlig konditionsträning förebygger 

även demenssjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar (Ciolac 2013).  

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Gremeaux%20V%5BAuthor%5D&sort=ac&from=/23063021/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Gayda%20M%5BAuthor%5D&sort=ac&from=/23063021/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Lepers%20R%5BAuthor%5D&sort=ac&from=/23063021/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Lepers%20R%5BAuthor%5D&sort=ac&from=/23063021/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Sosner%20P%5BAuthor%5D&sort=ac&from=/23063021/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Juneau%20M%5BAuthor%5D&sort=ac&from=/23063021/ac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/?term=Nigam%20A%5BAuthor%5D&sort=ac&from=/23063021/ac
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1.1.2 Idrott och hälsa i skolan 

I min yrkesroll som idrottslärare på gymnasiet möter jag många elever i undervisningen inom 

idrott och hälsa. Dessa individer har ännu inte helt grundlagt sina vanor inom träning och 

hälsa och är därför formbara gällande sin livsstil. Kanske hittar de någon aktivitetsform som 

är lustfylld och som de vill fortsätta med efter avslutad skolgång. Att skolan har en betydande 

roll, då den kan lägga grunden för en aktiv livsstil som gynnar individens hälsa även senare i                                                                                                                     

livet, har tidigare konstaterats. (Scheerder, Thomis, Vanreusel, Lefevre, Renson, Van den 

Eyende & Beunen 2006; Yang, Telema, Leino & Viikari 1999).  

 

I läroplanen för idrott och hälsa står det att undervisningen ska ge eleverna kunskap kring 

livsstil och vanor för att främja en god hälsa. Eleverna i åk 7-9 ska som det nämns i det 

centrala innehållet lära sig att ”…sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring 

av konditionen. Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska 

aktiviteter och träningsformer. Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska 

aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning” (Skolverket 

2017-05-06). 

 

Det är tydligt att skolan har en viktig funktion i att utbilda och ge kunskap om fysisk aktivitet 

och hälsa. Även i gymnasieskolan visar kursplanen i idrott och hälsa att ämnets syfte är att 

främja hälsa och en aktiv livsstil. ”Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd 

av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven 

översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.”  

(Skolverket 2017-05-06)  

 

Kunskaper om rörelseaktiviteter och hälsa betonas med andra ord i skolans styrdokument 

vilket understryker behovet av kunskap om testmetodik, konditionsträning och dess 

hälsoeffekter. 
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1.1.3 Fysiologiska tester 

I tidigare forskning har det framkommit att det är ett bättre tillvägagångsätt gällande risk för 

hjärt- och kärlsjukdom att undersöka en individs fysiska kapacitet via fysiologiska tester, 

jämfört med att låta individer besvara frågor kring sina fysiska aktivitetsvanor (Williams 

2001). Här framkom att risken för hjärtkärlsjukdom är lägre med en uppmätt god kondition än 

goda rapporterade fysiska aktivitetsvanor. Det finns olika sätt att bestämma en individs status 

vad gäller både styrka och kondition. Inom gymnasieskolan är det vanligt att använda 

standardiserade tester i form av olika styrkeövningar och konditionsmätningar. Min erfarenhet 

bland aeroba tester är att Coopertest och Beeptest (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009) 

samt sex-minuters gångtest (Andersson, Lundahl, Wecke, Lindblom & Nilsson 2011, 

Andersson, Rönquist, Oddsson, Ekblom & Nilsson 2013) har sina styrkor.  

 

För dessa tester finns faktorer som dock behöver beaktas som exempelvis tillgänglighet vid 

olika årstider, att det kan kännas utpekande att delta i tester som utförs i grupp, inklusive 

gruppens storlek vid genomförandet och belastningsnivå. I en studie har visats att 

korrelationen gentemot uppmätt maximal syreupptagningsförmåga mätt med maxtest på 

cykelergometer (VO2max) var svagare för sex minuters gångtest (6MWT) jämfört med det 

utvecklade 5-minuters pyramidtestet, (5MPT, Andersson et al. 2011). Undersökningen jag har 

utfört här utgår bland annat från denna sistnämnda studie. I pyramidtestet (5MPT), förflyttar 

sig personen maximalt antal vändor mellan två pinnar med 5,50 meters mellanrum. På mitten 

av sträckan finns en pyramidtrappa (med 0,62 m som högsta punkt) som man tar sig över 

varje gång, vilket ökar belastningen jämfört med endast en vertikal förflyttning som 

exempelvis sex-minuters gångtest.  

 

En tillförlitlig metod för att undersöka en människas hälsostatus anses vara att just mäta 

konditionen. Genom att göra det får du information om den kardiovaskulära hälsan hos 

individen (Ekblom-Bak, Hellénius, Ekblom, Engström & Ekblom 2010, Blair et al. 1989). 

De allmänna rekommendationerna för fysisk aktivitet som är framtagna av Yrkesföreningar för 

Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet, är att alla vuxna bör vara fysiskt 

aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan på en minst måttlig nivå. Vid hög intensitet är 

rekommendationerna minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där 

måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant 

ökning av puls och andning (FYSS 2017). 
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Det är dock oroväckande att bara hälften av Sveriges vuxna befolkning når de rekommenderade 

nivåerna för fysisk aktivitet. Övriga lever ett relativt inaktivt liv. (Folkhälsomyndigheten, 

Aktivitetsnivå i befolkningen, 2017-03-02). 

I denna studie är syftet att undersöka om 5MPT är en metod som kan spegla konditionen på 

ett någorlunda tillförlitligt sätt på en grupp med gymnasieelever. Om pyramidtestet visar sig 

stämma överens med syreupptagningsförmågan vid ett löptest, det vill säga om det korrelerar 

starkt med direkt mätning av konditionen, finns det flera vinster med undersökningen. Då kan 

pyramidtestet anses vara ett konditionstest som med fördel kan komma till användning i både 

skolan och i andra hälsokontexter i samhället för denna åldersgrupp. Pyramidtestet är ett 

enkelt test som inte kräver kostsam apparatur och kan utföras året om. Genom att utveckla 

enklare mätmetoder kan man förhoppningsvis nå ut till en större population och sprida 

information om olika betydelsefulla aspekter av dessa tester. 

 

 

1.2 Forskningsläge  

För att den aeroba kapaciteten ska öka påtagligt bör konditionsträningens intensitet gärna 

ligga på minst 70-90% av maximal hjärtfrekvens (Wilmore, Costill & Kennedy 2008). Detta 

definierar den ansträngningsnivå som ofta förordas för att förbättra den kardiovaskulära 

kapaciteten.  

 

Om vi vill ha reda på en persons konditionsstatus krävs det att testet mäter det vi önskar på ett 

tillförlitligt sätt och utsätter individen för belastning under en längre tid som varar mer än 

endast någon minut. Exempel på de konditionstester som används ofta i skolan; Coopers test, 

Beep test och Harvards steptest (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi (2009, s. 54-64). 

 

Vid GIH bedrivs forskning bland annat kring fysiologiska tester som mäter grad av kondition, 

det vill säga maximal syreupptagningsförmåga. De senaste åren har det tagits fram ett så 

kallat fem minuters pyramidtest (5MPT, Andersson et al. 2011).  Under ett par 

forskningsprojekt har konditionsmätningar gjorts med hjälp av detta test, exempelvis på 

elever inom ett naturvetenskapligt program på Värmdö gymnasium, med inriktning idrott, 

hälsa och ledarskap (Ryhed & Sandlund 2015). Denna grupp var ovanligt vältränade vilket 
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kan tänkas påverka resultatet. Gruppen i min studie, som studerar samhällsvetenskapligt 

program, antogs generellt ha lägre fysiska aktivitetsvanor. 

 

I en studie från 1999 har det påvisats att god kondition är av stor betydelse för att undvika 

dödlighet generellt och i hjärt- och kärlsjukdom. Deltagare med hög kondition och fetma 

löper mindre risk för kardiovaskulär och generell dödlighet jämfört med personer som har 

sämre kondition och normalvikt (Lee, Blair & Jackson 1999). Detta är en anledning till värdet 

av att mäta och följa konditionsgrad. 

 

 

1.2.1 Maximal syreupptagningsförmåga, VO2max 

Kondition, VO2max, innebär maximalt arbete per tidsenhet. Antingen kan det presenteras i 

liter per minut, (l·min–1) eller i milliliter per minut per kilokroppsvikt, (ml·kg–1·min–1). 

Genom att mäta kroppens maximala förmåga att ta upp syre för utvinning av energi kan man 

få fram dessa värden. (Åstrand & Rhyming 1954; Åstrand 1976, Åstrand, Rodahl, Dahl & 

Strömme 2003; Wilmore et al. 2008, s. 211). Måtten kan användas och jämföras på olika sätt 

då en otränad person med hög kroppsvikt exempelvis ger ett lägre värde i relativa mått 

(ml·kg–1·min–1) jämfört med en person med lägre kroppsvikt, trots att de har lika absoluta 

VO2max-värden (l·min–1). Exempel på tidigare framtagna medelvärden gällande VO2max-

nivåer för en normalpopulation mellan 15 och 30 år är för män 3,0-3,4 i enheten l·min–1 och 

48–50 ml·kg–1·min–1 i relativa mått. För kvinnor är motsvarande värden 2,1–2,2 l·min–1 

respektive 42–43 ml·kg–1·min–1 (Shvartz & Reibold 1990; Andersson 2014).  

 

Medelvärdet för yngre vuxna män respektive kvinnor studerandes på Gymnastik- och 

idrottshögskolan har rapporterats ha medelvärdet 4,2 l· l·min–1 respektive 2,7 l·min–1 med 

motsvarande relativa värden 52,0 respektive 43,5 ml·kg–1·min–1 (Andersson et al. 2011). 

 

 

1.2.2 Direkt mätning av syreupptagningsförmågan 

För att direkt mäta den mängd syre som en person maximalt kan ta upp finns exempelvis 

mätmetoder som görs på cykelergometer eller löpband. Den mängd luft som personen andas 
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ut fångas upp med hjälp av en andningsmask i en flödesturbin för att sedan analyseras utifrån 

syrgas- och koldioxidmängd samt lungventilation. (Davis 2006, s.11f.) Denna mätmetodik 

med direkt syrgasmätning är mycket tillförlitlig men kan endast utföras med avancerad 

laboratorieutrustning som är kostsam och kan endast utföras av de med specialistkunskaper 

inom området. 

 

”Leveling off” är ett läge som ger oss indikation på testdeltagarens VO2max-värde. När detta 

inträffar planar VO2-kurvan av trots att arbetsbelastningen fortgår. Deltagaren har då inte 

kapacitet att ta upp mer syre vilket bestäms av olika faktorer. Dels finns det en ärftlighet som 

påverkar VO2max-nivån, där exempelvis faktorn antalet långsamma muskelfibrer, så kallade 

typ 1-fibrer, spelar roll. Därutöver inverkar hur mycket individen har tränat innan testet, då 

exempelvis grad av intensitet och varaktighet av konditionsträning påverkar förmågan att ta 

upp syre i muskulaturen samt influens av puls och hjärtats slagvolym. Vid aerob träning är ett 

flertal fysiologiska processer involverade vid energiomsättningen. Så beroende på vilken typ 

av konditionsträning personen brukar ägna sig åt spelar in och påverkar förmågan att ta upp 

syre (Hallen & Ronglan 2011, s.106).  Aktivitetsformer som löpning och cykling aktiverar 

stora muskelgrupper som är gynnsamt för ett påtagligt syreupptag i dessa muskler (Hallen & 

Ronglan 2011s.112). ”Leveling off” kan liknas vid ett maximalt steady state. Det är ett 

begrepp som används vid konditionstester för att detektera att VO2max-nivån har uppnåtts. 

Dessutom brukas andra parametrar användas för att se att VO2max har uppnåtts såsom värdet 

för RER (den respiratoriska kvoten), Borgskala för skattad ansträngning samt hjärtfrekvens 

(se nedan).  

 

Användningen av energi från anaeroba processer kan se olika ut för olika individer. Tränade 

personer har en bättre förmåga att utvinna energi anaerobt och också lättare att nå ”leveling 

off” då de kan arbeta med mjölksyra i muskulaturen. Eftersom det ändå är svårt att veta när 

”leveling off” inträffar kan andra mer indirekta mätmetoder användas för att öka 

tillförlitligheten i mätningarna. Gällande information om individens maximala hjärtfrekvens, 

har ofta använts den framtagna formeln 220-ålder. Att mäta mängden producerat 

CO2/konsumerat O2 är ett sätt att ta reda på den respiratoriska kvoten, RER (Howley, Basett 

& Welsh 1995). Om RER når värdet 1,0-1,15 indikerar det att VO2max har uppnåtts. Utöver 

detta bör värdet på Borgskalan vara högt (Borg 1998). Det vill säga att testpersonen skattar 
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ansträngningen som mycket hög, helst > 16. (Bilaga 6). Kön, ålder, hälsostatus och 

kroppssammansättning bör också beaktas, då det bedöms om en individs VO2max-värde kan 

anses vara hälsosam (Åstrand & Rhyming 1954; Åstrand et al. 2003). 

 

 

1.2.3 Indirekt mätning av den maximala syreupptagningsförmågan 

Direkt mätning kräver kostsam apparatur för att analysera utandningsluften. I varierande 

indirekta metoder utgår man från olika framtagna beräkningar för att applicera testpersonens 

data på. Coopers test, Harvards step test, Beep test, sex-minuters gångtest och fem minuters 

pyramidstest är exempel på sådana tester.  

 

Coopers test är ett test där deltagaren ska ta sig så långt som möjligt på plant underlag på tolv 

minuter. Den uppmätta sträckan förs in i en tabell där skattningsvärdet av konditionen kan 

läsas av. I detta test krävs det att individen ligger på hög belastning och har motivation att 

disponera loppet och ta ut sig maximalt. Om löpningen görs i form av intervaller blir 

resultatet missvisande. Det krävs att farten är relativt konstant för att få ett tillförlitligt resultat 

(Cooper 1968; Grant, Amjad, Wilson & Aitchison 1995). Testet är enkelt att genomföra och 

kan varieras med olika startpunkter på en 400-meters bana. 

 

Beeptest är ett test där deltagaren ska löpa intervaller, längs en uppmätt sträcka på 20 meter 

med stegrande intensitet. Ljudsignaler anger när det är dags att påbörja nästa intervall i form 

av ett ”beep”. Testet används i varianter i idrottsrörelse och skola men har sitt ursprung från 

Léger och Lambert i början av 1980-talet. Med hjälp av tabeller utläser man det uppskattade 

VO2max-värdet beroende på det antal sträckor testpersonen klarade av att tillryggalägga i takt 

med intensitetsstegringen (Léger & Lambert 1982). Författarna Bellardini, Henriksson & 

Tonkonogi (2009, s. 64) föreslår utvecklingsmöjligheter av testet för att öka precisionen.  

 

Harvard steptest har tidigare ofta använts ute i fält för soldater. Vid kliv upp på en låda 

förflyttades även tyngdpunkten upp vilket ökade arbetsbelastningen. Vid detta steptest ska 

individen gå i fem minuter upp och ner på en låda med höjden 45 centimeter. Takten är 30 
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steg per minut under 5 minuter eller så länge individen klarar detta och då avslutas testet. 

Hjärtfrekvens tas på individen då testet avslutats efter minut 1, 2 och 3. Med dessa tre värden 

av pulsen beräknas därefter ett index som blir ett värde på konditionen. Ju snabbare 

hjärtfrekvensen sänks desto högre index och bättre aerob fitness bedöms individen ha. 

(Bellardini, Henriksson & Tonkonogi, 2009)   

 

I en undersökning av Harvard steptest noterades ett bristande samband mellan inledande 

pulsvärde och konditionsindex. Vidare framkom även att 40 centimeters höjd på lådan 

resulterade i för låg intensitet för urvalsgruppen på 154 pojkar (13-19) år. Dessutom menade 

författarna att Harvard steptest är gynnsam för att kvickt och ganska noga kunna fastställa 

kondition ”dynamic fitness” enligt Gallagher & Brouha, (1943).  

 
 
I tidigare praktiska testsammanhang inom hälsoprojekten har setts att vissa äldre testpersoner 

har svårt att kontinuerligt hänga med i den stegfrekvens som testet kräver. En annan negativ 

aspekt med steptestet är att ju längre testet pågår desto mindre blir noggrannheten att kliva 

upp ordentligt med sträckta knäleder på översta trappsteget, vilket observerats i praktiska 

testsammanhang för äldre inom hälsoprojekten vid GIH. Detta faktum minskar garantin för att 

kroppstyngden förflyttas uppåt tillräckligt mycket i varje steg genomgående för alla 

testpersoner. 

 

Pyramidtestet (5MPT) är ett test som går ut på att testpersonen ska förflytta sig mellan två 

pinnar med 5,50 meters mellanrum och över en pyramidformad trappramp så många vändor 

som möjligt på fem minuter. Den trappformade pyramiden finns placerad på mitten av 

sträckan och har en högsta höjd på 0,62 som deltagaren måste ta sig över genom att passera 

med fyra fotsteg över rampen. Två fotisättningar görs på den översta/mittre lådan och minst 

en fotisättning sker på ett av de två sidotrappstegen (se figur 1 i metoddelen). Power (W) 

räknas ut med hjälp av en formel med faktorerna kroppsvikt, antal vändor, plinthöjd, 

gravitationskraft och tid för testet (se metodavsnittet). (Andersson et al. 2011, Ryhed & 

Sandlund 2014). 
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Vid Gymnastik- och idrottshögskolan har en studie på 5MPT visat efter 5 minuter på 

signifikant och stark korrelation (r=0,98) med V02max för yngre och äldre vuxna personer 

(20-32 år respektive 64-79 år) vid direkt syrgasmätning under ett maxtest på cykelergometer 

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

målgrupp det var. De äldre deltagarna genomförde testet med en högsta pyramidhöjd på 0,42 

meter och de yngre på 0,62 meter. En ekvation skapades för respektive grupp för beräkning av 

VO2max. Testet visades sig vara snabbt, billigt, enkelt och funktionellt för att mäta den 

maximala syreupptagningsförmågan.  

 

Vid testet framkom dessutom en signifikant korrelation mellan VO2max (l/min) och power i 

5MPT (W) redan efter tre och fyra minuter. Tidigare studier på området visar att VO2max på 

löpband visar på något högre värden jämfört med cykling (Åstrand 1976). För yngre vuxna 

ger test på löpband med lutning ett mer tillförlitligt VO2max-värde än på cykel. VO2-maxtest 

på en normalpopulation visade nå upp till VO2max på löpband med lutning jämfört med på 

cykling där enbart 92-96 procent kom upp till VO2max (Åstrand 1976, s.59; Åstrand et al. 

2003, s.275). Tidigare har det genomförts korrelationsstudier för pyramidtestet i jämförelse 

med direkt syrgasmätning på löpband för relativt idrottsaktiva gymnasielever inklusive yngre 

vuxna kvinnor och män (GIH-studenter, Ryhed & Sandlund 2014). Däremot har inte detta 

utförts för en mer generell gymnasiepopulation vilket var målsättningen med min 

undersökning. 

 

Sex minuters gångtest (6MWT) är ett test som bland annat passar individer som har nedsatt 

fysisk kapacitet. Testet går ut på att testpersonen går så fort och långt som möjligt på sex 

minuter. Jämfört med 5MPT är skattad ansträngningsgrad och pulsnivå lägre vid 6MWT 

(Andersson & Nilsson 2011; Andersson et al. 2011). En hög tillförlitlighet för 6MWT har 

visats för personer med perifer arteriell sjukdom (Montgomery & Gardner 1998; Rikli & 

Jones 1998). Andersson och kollegor (2011) har i en studie visat på att belastningen i detta 

sex-minuters gångtest inte kan spegla aerob förmåga bland yngre vuxna friska aktiva kvinnor 

och män samt relativt friska äldre kvinnor, då inget signifikant samband framkom mellan 

distans i 6MWT och VO2max med direkt syrgasmätning på cykelergometer. Dessa individer 

kommer inte upp till maximal aerob effekt i 6MWT. Det här var orsaken till att 5MPT 

utvecklades med syfte att höja arbetsbelastningen med förhoppningen att testet kan spegla 



10 
 

aerob förmåga för flera olika målgrupper (Andersson et al. 2011). Testet 5MPT ger 

information om en persons aeroba förmåga utan att använda direkt syrgasmätning med 

komplicerad apparatur. De är därför både enklare och billigare att använda. Se även rubriken 

reliabilitet och validitet i metodavsnittet för beskrivning av olika aeroba tester. 

 

 

1.2.4 Hypotes 

Hypotesen är att det föreligger ett signifikant samband mellan power i 5MPT och maximal 

syreupptagningsförmåga vid maximalt test på löpband för denna ännu inte undersökta grupp av 

individer som studerar på gymnasiets samhällsvetenskapsprogram. 

  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan GIH:s 5-minuters 

pyramidtest (5MPT) och ett maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband hos en 

gymnasieklass på samhällsvetenskapsprogrammet. Då liknande studier har genomförts på mer 

vältränade grupper i denna ålderskategori är det nu intressant att se om testerna korrelerar 

signifikant även för denna grupp. Om en god korrelation erhålls är det möjligt att dra 

slutsatsen att 5-minuters pyramidtest (5MPT) kan användas för gymnasielever i skolan och i 

andra hälsosammanhang i samhället för att mäta den aeroba förmågan på denna grupp av 

individer. 

 

 Vilka är resultaten vid 5MPT och uppmätt VO2max med direkt syrgasmätning vid 
maxtest på löpband?  

 
 Hur stor är korrelationen mellan dessa två olika varianter av aeroba tester? 

 
 Föreligger en skillnad mellan första och andra testtillfället i power vid 5MPT och i så 

fall hur stor är denna skillnad? 
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2 Metod 

I denna studie har data från två olika aeroba tester (5MPT vs VO2maxtest på löpband) samlats 

in och jämförts utifrån hypotesen att de korrelerar signifikant. Pyramidtest (5MPT) som 

metod för att mäta maximal syreupptagningsförmåga, har validerats och prövats mot 

VO2max-test på löpband på en annan målgrupp av mer fysiskt aktiva gymnasieelever och 

yngre vuxna (Ryhed och Sandlund 2014). Att använda just VO2max på löpband med 

onlineutrustning Jaeger Oxycon Pro (Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Tyskland) är enligt 

Fosss & Hallén (2005) en tillförlitlig metod. Noggrannheten är i stort densamma som för 

Douglas Bag-metoden. Testerna genomfördes inom tidsramen fyra veckor. 

 

 

2.1  Urval  

Klassen som deltog i studien bestod av 32 elever. Utav dem deltog 17 personer, varav 12 

kvinnor och 5 män i åldrarna 16-18 år i de olika testerna. Eleverna studerar 

samhällsvetenskapligt program på Värmdö gymnasium och kan anses vara en ”vanlig” grupp 

av elever.  

 

Inklusionskriterier för testpersonerna var att de skulle utgöras av gymnasielever som inte gick 

på ett program med inriktning mot fysisk aktivitet. Av den anledningen valdes personer som 

studerade på samhällsvetenskapsprogrammet. Såväl kvinnor som män inkluderades. Vidare 

tillfrågades de som ville vara med, det vill säga frivillighet var ett inklusionskriterium.    

 

Exklusionskriterier var (förutom att de eleverna inte skulle gå på ett gymnasieprogram med 

inriktning fysisk aktivitet) att de skulle ha god hälsa. Exklusionkriterier var vidare om de hade 

svår sjukdom som innebar att testerna inte säkert kunde utföras, där exempel var svåra 

ledbesvär eller annan påtaglig sjukdom som exempelvis hjärtsjukdom. 

 

Förhoppningen var att dessa utvalda elever inte hade samma grad av grad av regelbunden 

träning/fysisk aktivitet som en tidigare utförd studie på gymnasieelever som studerade en 

gymnasieinriktning mot idrott (Ryhed och Sandlund 2015). Tanken var att se om även elever 
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vid samhällsvetenskapsprogrammet visade ett starkt samband mellan 5MPT och VO2max-test 

på löpband. 

 

Inför alla testomgångarna fick eleverna fylla i en hälsodeklaration för att ange att de var fullt 

friska vid genomförandet och de blev även informerade om testerna både skriftligt och 

muntligt (se bilaga 2 och 3). Testerna skedde på frivillig basis utan att ekonomisk ersättning 

betalades ut för deltagandet. Jag träffade klassen inledningsvis för att informera om projektet. 

Under projektperioden har vi även haft kontakt via mail och telefon för att boka in de olika 

testtiderna.  Etiskt godkännande finns för att utföra 5MPT och maximalt test på löpband med 

direkt mätning av syreupptagningsförmåga för yngre inklusive även för äldre vuxna.  

 

 

Tabell 1: Medelvärden ± standardavvikelse (min–max) för ålder, längd, vikt och BMI för deltagarna. 

  

Samtliga deltagare (n=17) 
 

Män (n=5)                                                        
 

Kvinnor (n=12) 
 

Ålder (år) 

 

17,1±0,4 (16-18) 16,8±0,4 (16-17) 17,2±0,4 (17-18) 
 

Längd (m) 

 

1,71±0,08 (1,56-1,90) 1,80±0,07 (1,71-1,90)  1,67±0,06 (1,56-1,76) 
 

Vikt (kg) 

 

65,5±10,2 (52,4-90,9) 75,0±10,1 (63,0-90,9) 61,6±7,1 (52,4-76,0) 
 

BMI 22,2±2,4 (19,6-27,7) 23,1±3,0 (20,3-27,7) 21,9±2,1 (19,6-26,0) 
 

 

 

 

2.2 Tillvägagångssätt  

 

Alla elever fick genomföra ett 5-minuters pyramidtest (5MPT) vid två tillfällen på Värmdö 

gymnasium och ett maximalt syreupptagningstest på löpband på GIH inom en 

fyraveckorsperiod. Om testerna genomförts över ett längre tidsspann än så skulle det finnas en 

risk för att syreupptagningen och därmed resultatet skulle påverkas av eventuell samtidig 

konditionsträning.  
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Vid testerna har använts protokoll som innefattar en uppvärmningsdel samt testdel med 

registrering av puls och skattad ansträngning enligt Borgskalan (se bilaga 6) som har olika 

gradering av svarsalternativ, från 6 (ingen ansträngning alls) upp till 20 (maximal 

ansträngning, Borg 1998). 

 

Inför testerna var omständigheterna de samma, med exempelvis samma matintag och utan 

hård träning dagen innan för att undvika trötthetseffekter. På så vis blev testtillfällena så lika 

och standardiserade som möjligt. Vi testledare var noga med att bemöta deltagarna och peppa 

dem i samma utsträckning med syfte att få alla att ta ut sig till max oavsett träningsbakgrund 

och vana av att prestera vid fysisk aktivitet.  

 

Som uppvärmning fick deltagarna före VO2max-testet genomgå en successiv uppvärmning på 

löpbandet. Detta för att värma upp på ett löpspecifikt sätt inför testet (se nedan). 

 

Som uppvärmning inför pyramidtestet, 5MPT, fick deltagarna värma upp på cykel (Monark 

839E, Monark AB, Vansbro, Sweden) under 10 min på submaximal belastning. Därpå 

fortsatte deltagarna värma upp med några vändor på pyramidtestet för att bana in testet, innan 

det fem minuter långa testet startade igång. 

 

Deltagarnas puls registrerades med pulsband (RS800, Polar Electro OY, Kempele, Finland) 

runt bröstkorgen.  

 

 

2.2.1 GIH:s pyramidtest 

Pyramidtestet (5MPT) är ett skytteltest där testdeltagaren i högsta tempo under fem minuter 

ska genomföra så många vändor som möjligt mellan två pinnar med 5,50 meters mellanrum. 

På mitten av sträckan finns en pyramidformad trappramp med en central låda som är 1,30 

meter lång och som personen ska ta sig över i varje vända. De två lägre förtrappstegen har 

vardera höjden 0,20 meter och den mittre högsta lådan 0,62 meter. Bredvid trapprampen finns 

sidoräcken för att kunna stötta upp om testpersonen skulle tappa balansen vid passagen. 

Trapprampen medför en vertikal förflyttning av kroppen och ger därmed en större 

arbetsbelastning än sex minuters gångtest (6MWT, Andersson et al. 2011). 
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Figur 1. Pyramidtestutrustningen med dess mått visas i figuren. 

 

Innan testet inleddes fick personen prova att ta sig över trapprampen utifrån instruktionerna 

att placera minst en fot på ett av de två förtrappstegen och två fotisättningar på den högsta 

pallen. Vid varje vändning tog deltagaren två fotsteg på golvnivå och vidrörde pinnen med 

den ena handen. Som en vägledning för ansträngningen tillfrågades personen varje minut 

utifrån Borgskalan (Borg 1998). Varje vända registrerades med en manuell räknare där 

testledaren klickade vid varje tillfälle då högsta lådan passerats. Allt detta noterades i 

protokollet. Efter testet gjordes en beräkning för att få fram genomsnittlig power, det vill säga 

effekt i enheten watt med hjälp av den tidigare framtagna formeln (Andersson et al. 2011):  

5MPTpower  =   ﴾ kroppsvikt • 9,81 • antal vändor • 0,62 ﴿  / 300   

       Watt  =         kg         m/s                      m          s  

 

2.2.2 Maximalt syreupptagningstest på löpband, VO2max-test 

Efter uppvärmningen fick testpersonen vila i en minut. Därefter inleddes det maximala 

syreupptagningstestet på löpband där deltagaren fick springa med stegrande belastning och 

lutning för varje minut. Deltagarens uppgift var att springa så länge som möjligt enligt ett för 

testet specifikt protokoll. Utifrån testpersonens RER-värde (respiratorisk kvot mellan syre och 

koldioxid) samt uppskattad ansträngning under sista minuten av uppvärmningsdelen 

bestämdes hur den fortsatta ökningen av hastighet och lutningskulle se ut, anpassat efter 

individen.  

 



15 
 

Syrgasmätning gjordes genom en andningsmask (VO2Mask, Reusable Face Plate, Hans 

Rudolph inc, USA) över näsa och mun för att mäta syrgasen. Masken placerades på ett 

noggrant sätt med en grimma över huvudet och med kontroll av att det inte läckte ut någon 

luft vid sidorna. In- och utandning, gaskoncentrationer och volymflöde registrerades genom 

en slang som var kopplad till utrustningen. Vid inledningen av testet kalibrerades utrustningen 

för att undvika mätfel. 

 

Maxtestet avslutades då deltagaren inte klarade att springa längre, utan valde att kliva av 

bandet. Tid, hjärtfrekvens och den upplevda ansträngningen i ben och andning noterades. 

Värdena för RER och VO2max lades in i programmet Lab Manager. VO2max uttrycktes både 

i absoluta mått (l·min–1) och relativa mått (ml·kg–1·min–1). Så kallad leveling off-nivå gick att 

utläsa i en stagnerande VO2kurva då deltagaren hade kommit upp i maximala VO2-värden. 

Den maximala nivån visades genom att ett leveling off–mönster på kurvan för VO2 uppnåtts 

samt att RER-värdet stegrats över 1,0. En majoritet visade ett RER-värde över 1,1 (alla utom 

fem personer hade ett värde på minst 1,10). Vidare genom att samtliga hade 17 eller högre i 

ansträngningsgrad för både andning och muskulatur i benen. Dessutom framkom en hög 

slutpuls hos samtliga individer (187-214). Luftfuktighet och temperatur i rummet var på 40 

procent och 19 grader Celsius. 

 

På majoriteten av testpersonerna gjordes endast ett maximalt syreupptagningstest på löpband 

för att erhålla ett VO2max-värde med direkt syrgasmätning. Dock gjordes på sju av alla 

deltagare två separata VO2max-test på löpband. Anledningen till detta var att intentionen var 

att samtliga elever skulle utföra ett andra VO2maxtest på löpband, men alla kunde inte 

genomföra detta andra test på grund av tidsbrist. Dock framkom för en av de sju deltagarna, 

som gjorde två maxtest på löpband, att det andra testtillfället visade ett högre VO2max-värde, 

vilket användes i de efterföljande analyserna (se resultatdelen).  

 

Resultaten från de båda typerna av tester jämfördes för att se om signifikant korrelation 

framkom. En sambandsformel beräknades med hjälp av den etablerade matematiska 

ekvationen för en rät linje (y=kx+m). Ekvationen visar på det rätlinjiga förhållandet mellan 

effekt i pyramidtestet och maximal syreupptagningsförmåga från testet på löpband. 
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Förhoppningen innan studiestart var att ett signifikant starkt samband skulle framkomma 

mellan de två olika typerna av tester, och om så var fallet kan enbart 5MPT utföras och 

användas för att indirekt bestämma (räkna ut) maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) 

utifrån resultaten då endast pyramidtestet används i olika sammanhang.  

 

 

2.2.3 Testprotokoll och databearbetning inklusive statistik 

Under testerna användes protokoll där de olika värdena noterades. I protokollet för 

pyramidtestet fördes uppgifter som namn, längd, vikt, BMI, ålder, hjärtfrekvens, antal vändor, 

RPE (skattad ansträngningsgrad utifrån Borgskalan) för varje minut under fem minuter 

inklusive direkt efter avslutat test. 

 

Protokollet för VO2max på löpband innehöll personuppgifter och registrerade parametrar som 

hastighet, antal minuter, lutning på bandet, RPE för andning och ben samt slutpuls. 

 

Värdena sparades i programmet Lab Manager och allt bearbetades sedan i Microsoft Excel. 

För att få reda på gruppens representativitet togs värden om standardavvikelser och 

medelvärden fram för att kunna göra jämförelser på gruppnivå. (Ejlertsson 2012, s.88 ss.) 

 

Via excelberäkningar skapades en ekvation för sambandet mellan power i pyramidtestet och 

VO2max för löptestet. Formeln utgick ifrån den matematiska ekvationen för en rät linje 

(y=kx+m) (ibid, s. 227) och kan användas för att räkna ut VO2max utifrån resultatet av power 

i 5MPT.  Beräkningen av VO2max görs utan att väga in testpersonens kön vilket annars är 

fallet vid Coopertest och Beeptest.  

 

Medelvärden, standardavvikelse, min- och maxvärden redovisas för olika testparametrar i 

resultatavsnittet. Kolmogorov-Smirnov test användes för att påvisa att data var 

normalfördelade, varpå korrelationskoefficienten Pearson användes (Ejlertsson 2012). Med 
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beroende t-test undersöktes om eventuell signifikant skillnad framkom i power mellan det 

första och andra testet av 5MPT. Statisk signifikansnivå sattes till p<0,05. 

 

 

2.2.4 Etiska aspekter 

Alla deltagare blev informerade både muntligt och skriftligt före studien. Jag besökte dem under 

en lektion där jag berättade om de olika testomgångarna och där de fick chans att ställa frågor. 

Varje elev fick med sig formulär med information och medgivandeblankett hem till målsman. 

Innan testet startade igång gick vi på plats igenom upplägget på nytt och deltagaren fick då 

information i samband med att de signerade sin medverkan i testet. Denna procedur upprepades 

vid alla testomgångar och det tydliggjordes att deltagandet skedde på frivillig basis och att det 

var möjligt att avbryta utan specifik anledning. I och med detta uppfylldes de olika krav som 

finns i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer. De olika krav som ställs ur olika 

forskningsetiska aspekter är informationskravet och samtyckeskravet, som beskrivits ovan då 

eleverna har informerats och varit införstådda i frivilligheten i testproceduren. Andra krav är 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som i studien uppfylls genom att alla uppgifter om 

testpersonerna och resultaten behandlas med sekretess då de kodas och enbart behandlas av 

försöksledare. 

 

Bedömningen är att testerna inte var riskfyllda då de kan jämföras med annan träning med hög 

belastning vilket inte är farligt för en frisk individ. Riskerna är med andra ord minimala och 

dessutom fanns legitimerad läkare att konsultera vid testtillfällena. Studien innehöll ingen 

situation som kunde upplevas som kränkande för individen. 

 

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

I undersökningen studerades reliabiliteten genom två upprepade tester av 5MPT. En av 

studiens frågeställning var just om det förekommer det någon skillnad vid de två olika 

mättillfällena av pyramidtestet? I en tidigare studie har man sett hos seniorer att det inte 
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framkom någon signifikant skillnad vid submaximalt konditionstest på cykel mellan två 

testtillfällen med cirka en veckas mellanrum (Andersson et al. 2013). 

 

I denna studie jämförs resultaten vid 5MPT gentemot maximalt syreupptagningstest på 

löpband. Om en mycket stark och signifikant korrelation framkommer för dessa 

gymnasieelever talar resultaten för en god validitet för 5MPT att spegla aerob förmåga (se 

även nedan). En stark och signifikant korrelation har tidigare visats mellan 5MPT och 

maximalt test med direkt syrgasmätning på seniorer (64-79 år) och unga vuxna (20-32 år, 

Andersson et al. 2011). 

 

Åstrand och Rhyming (1954) visade i sin studie att submaximalt cykeltest kan användas för 

att få ett konditionsvärde. En relativt god validitet framkommer med deras mätmetodik som är 

baserad på undersökningar då maximalt test med direkt syrgasmätning jämfördes med stegrad 

puls med olika belastningar på en cykelergometer. Detta test har sedan dess använts i stor 

utsträckning världen runt. En nackdel med detta test är att konditionsvärdet baseras på 

uppmätt puls. Utöver träningsnivå kan den även påverkas av andra faktorer, exempelvis stress 

och koffeinintag. En fördel med pyramidtestet är att inget pulsvärde behövs vid denna 

mätning. 

 

En annan studie har vidareutvecklat det submaximala cykelergometertestet (Ekblom, 

Björkman, Hellenius, Ekblom 2014). Här framkom ett något starkare samband mellan 

submaximalt cykeltest och maximalt test på vuxna (21-65 år) i jämförelse med Åstrands 

mätmetoder (Åstrand och Rhyming 1954). 

 

Ytterligare en annan studie har publicerats för Ekblom-Baks submaximala cykelergometertest 

inklusive maximalt test på löpband med direkt syrgasmätning (Björkman, Ekblom-Bak, 

Ekblom, Ekblom 2016). Här inkluderas även seniorer (65-80 år).  

 

I denna studie har risken för slumpmässiga eller felaktiga mätningar beaktats och utgjort 

grund för att förfarandet vid testerna har varit det samma och så lika som möjligt. 
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Tillförlitligheten har beaktats i både noggrannhet vid enskilda och upprepade mätningar (för 

att försöka uppnå en god reliabilitet) samt i all databearbetning. Validiteten berör vad som 

mäts och att det som mäts är relevant för studien. (Holme & Solvang 1997, s.163). Validiteten 

undersöktes genom kartläggning av sambandet mellan direkt uppmätt VO2max och power vid 

5MPT. Ett känt VO2max-test på löpband med god noggrannhet med on-lineutrustningen 

Oxycon Pro är således lämpligt för valideringen av 5MPT. Vid testtillfällena har samma 

material, information, utförande och muntlig stöttning varit centralt. Detta så att vi testledare 

har agerat lika. Testdeltagarna har också förberett sig på i stort samma sätt inför 

delomgångarna vad gäller matintag och vila från hård träning. 

 

3 Resultat 

Som huvudfynd i denna studie stärktes hypotesen att en signifikant korrelation mellan 

pyramidtest (5MPT) och VO2max på löpband för elever på samhällsvetenskapsprogrammet 

kunde bekräftas. Sambandet visade sig vara starkt (se nedan). 

 

3.1 Resultat och jämförelse av 5MPT  

Ingen signifikant skillnad framkom mellan de båda testerna av 5MPT-power för gruppen som 

helhet, med ett värde som endast var 0,44% högre i det andra jämfört med i det första testet 

(p=0,628).                 

 

För 5MPT-ett vs 5MPT-två var hela gruppens medelvärde ± SD (min-max): 115,6±22,0 (91,9-

154,8) W vs 116,1±22,5 (88,9-162,5) W. Motsvarande värden för kvinnorna var 104,9±13,4 

(91,9-138,7) W vs 106,0±14,4 (88,9-138,9) W och slutligen för männen 141,1±18,9 (113,7-

154,8) W vs 141,6±23,3 (108,2-162,5) W. Således framkom ingen signifikant inlärningseffekt 

(förbättring) för denna målgrupp mellan de båda testerna.  
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Figur 2. Power (W) i 5MPT-ett vs 5MPT-två för alla deltagarna sammantagna samt för 

kvinnor respektive män. 

 

 

Pulsnivåer direkt efter avslutat 5MPT var i stort sett mycket lika mellan det första och det andra 

testtillfället 192,1±7,0 (181-209) vs 192,4±8,8 (177-212). Detsamma gällde uppskattad 

ansträngning enligt Borg 19,5±0,7 (18-20) vs 19,5±0,6 (18-20). Separat för könen gällande 

dessa värden sågs för kvinnorna följande nivåer: 191,8±7,5 (181-209) vs 192,5±8,8 (182-212) 

samt 19,7±0,7 (18-20) vs 19,8±0,5 (19-20) och för männen dessa nivåer: 192,8±6,2 (183-209) 

vs 192,5±9,9 (177-200) samt 19,2±0,8 (18-20) vs 19,0±0,7 (18-20). 

 

Antal vändor var för gruppen som helhet vid första testet 86,8±7,4 (75-102) och vid andra testet 

87,4±7,6 (73-102) utan någon signifikant skillnad mellan de båda testtillfällena. Gällande 

motsvarande värden för kvinnorna sågs följande nivåer: 84,2±5,8 (75-97) vs 85,3±6,5 (73-99) 

och för männen: 93,2±7,3 (84-103) vs 92,6,3±8,4 (83-102) . 

 

3.2 Resultat vid maxtest på löpband 

Resultaten för VO2max vid maxtest på löpband var för gruppen som helhet 3,09±0,82 (2,17-

4,72) l/min och 47,2±9,0 (31,7-64,3) ml/kg/min. Högsta pulsvärdet i slutet av testet var 
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195,9±7,3 (182-214) och skattad ansträngning för andning 19,3±1,0 (17-20) samt RER 

1,12±0,06 (1,02-1,23).  

 

Motsvarande värden för enbart kvinnorna var: 2,68±0,38 (2,17-3,27) l/min och 43,3±6,3 

(31,7-56,9) ml/kg/min. Högsta pulsvärdet i slutet av testet var för enbart kvinnorna 195,9±7,6 

(187-214) och skattad ansträngning för andning 19,5±0,8 (18-20) samt RER 1,10±0,05 (1,02-

1,19).  

Motsvarande värden för enbart männen var: 4,07±0,76 (3,04-4,72) l/min och 56,6±7,5 (49,0-

64,3) ml/kg/min. Högsta pulsvärdet i slutet av testet var för enbart männen 195,8±7,6 (185-

202) och skattad ansträngning för andning 18,8±1,3 (17-20) samt RER 1,15±0,06 (1,08-1,23).  

 

              

Figur 3. VO2max (l/min) på löpband för hela gruppen samt separat för kvinnor respektive 

män. 

 

Ingen signifikant skillnad framkom för de sju elever (fyra kvinnor och tre män) som utförde 

två separata maximala test på löpband med direkt syrgasmätning (p=0,784). Medelvärdet för 

dessa sju individer vid första testet var 3,52±1,06 l/min och vid det andra 3,49±0,97 l/min.  
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Figur 4. VO2max (ml/kg/min) på löpband för alla sammantagna (stapel 1) samt för kvinnor 

(stapel 2) och män separat (stapel 5). Dessutom visas som jämförelse redovisade värden vid 

Coopers test nivåer för god respektive excellent kapacitet för kvinnor (stapel 3 resp. 4) och för 

män (stapel 6 resp. 7) för ungefärliga motsvarande åldersgrupper (Michaelsleen, 2008). 

 

Konditionsnivån för båda könen visade högre värden än tidigare redovisade VO2-max-värden 

enligt Cooper test, med nivåer över ”excellent”, där männen även nådde upp till nästa nivå 

”superior” enligt en redovisad referens om VO2max-nivåer (Michaelsleen, 2008). 
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3.3 Korrelation mellan 5MPT och VO2maxtest på löpband 

 

 

Figur 5. Korrelationen mellan det första testet av 5MPT-power i Watt (y-axel) gentemot 

maximal syreupptagningsförmåga på löpband VO2max i liter/minut (x-axel) på gruppen som 

helhet.  

 

Således har denna linjära regressionsanalys utgått utifrån resultaten för power (W) vid 5MPT 

och VO2max (l·min–1).  I diagrammet ovan (Figur 2) visar y-axeln powervärdet och x-axeln 

VO2max-värdet. Ekvationen erhölls via databearbetning i Excel. Ett starkt signifikant 

samband framkom mellan 5MPT-power (test ett) gentemot maximal syreupptagningsförmåga, 

VO2max, mätt med direkt syrgasmätning på löpband för hela gruppen (Figur 2). Pearsons 

korrelationskoefficient var här r=0,90 (p<0,001). Från det linjära sambandet i denna studie 

framkom följande ekvation som kan användas för att beräkna maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2max) för denna grupp av individer baserat på uppmätt värde av 

power i 5MPT: 

VO2max (l·min–1) = (5MPTpow - 37,467) / 25,032 

y = 25,032x + 37,467
R² = 0,8166

r = 0,90 (p<0,001)
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4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudfyndet var att ett signifikant samband (r=0,90) framkom i studien mellan power (effekt) 

vid 5MPT och VO2max på löpband. Ingen signifikant skillnad framkom i power mellan det 

första och det andra testet av 5MPT, då skillnaden mellan dessa båda tester visades vara 

endast 0,44%. I arbetet presenteras ekvationen för att beräkna maximal 

syreupptagningsförmåga för denna grupp av individer baserat på resultaten för power i 5MPT.  

 

 

4.1.1 Ett starkt samband mellan 5MPToch VO2max på löpband 

Att korrelationsvärdet var så högt som 0,90 är en indikation på att pyramidtestet är en 

undersökning som kan spegla grad av kondition, det vill säga aerob förmåga, för denna 

målgrupp. Resultatet är viktigt eftersom det bekräftar hypotesen att 5-minuters pyramidtest 

korrelerar väl med VO2max-test på löpband. Pyramidtestet är enkelt att organisera då enbart 

en pyramidformad trappramp av plintdelar behövs, samtidigt som det inte kräver kostsam och 

komplicerad apparatur som exempelvis andningsmask (för direkt mätning av maximalt 

syreupptag) med tillhörande utrustning exempelvis på löpband. Vid pyramidtestet behövs inte 

mätmetoderna hjärtfrekvens eller Borgskala registreras vilka ofta används i andra indirekta 

tester för att bestämma aerob förmåga. Borgskalan och pulsmätning användes i denna 

undersökning bara för att få en uppskattning av elevernas nivåer av dessa parametrar. I flera 

andra indirekta mätmetoder används en matematisk ekvation. Det här sammantaget gör 

således pyramidtestet (5MPT) till en lätt metod att använda för att på ett enkelt sätt kunna ta 

reda på en persons konditionsstatus. Konditionsvärdet ger ju oss viktig information om 

individers hälsostatus vilket bekräftas bland annat i olika forskningsrapporter (Williams 2001, 

Blair et al. 1989, Lee et al. 1999, Ekblom-Bak et al. 2010). 

 

Då pyramidtestets material är enkelt att sätta samman och inte särskilt skrymmande är det 

något som är fördelaktigt i skolsammanhang och även i andra idrotts- och hälsokontexter. 

Samtidigt som annan undervisning pågår kan ett antal elever testas parallellt i undervisningen. 

Fördelarna här är att testsituationen blir mindre utpekande och stressande vilket kan öka 

motivationen för testdeltagaren.  
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I en tidigare studie där 5MPT jämfördes med maximalt cykeltest (med direkt mätning av 

maximal syreupptagningsförmåga) framkom en stark signifikant korrelation för alla olika 

separat studerade undergrupper av yngre män (23-32 år), yngre kvinnor (20-30 år), äldre män 

(65-79 år) samt äldre kvinnor (64-77 år), (Andersson et al. 2011). En specifik ekvation för 

yngre vuxna respektive äldre individer skapades där. 

 

 

4.1.2 Reliabilitet 

Man kan spekulera om det är så att för otränade personer kan det vara svårt att nå VO2max 

om man har en sämre koordination, eller är ovan vid liknande rörelser. Testpersonen kan då 

inte pressa sig till maximal kapacitet vilket är viktigt vid maxtester. Motivationen kan också 

se olika ut vid de olika testerna. Detta kan också vara kopplat till personens tidigare 

erfarenheter av fysisk aktivitet och träningsformer. I denna studie fick sju av de 17 

gymnasieeleverna utföra två separata maximala test på löpband med direkt syrgasmätning. 

Sex av dessa sju individer hade högre syreupptagningsvärde vid det första jämfört med det 

andra maximala testet på löpbandet. Således visade alla utom en ett högsta konditionsvärde på 

den första utförda undersökningen, trots sin avsaknad av erfarenhet att utföra detta test 

tidigare. Optimalt hade varit att alla testpersoner hade utfört ett andra maximalt test på 

löpbandet, men detta kunde inte uppnås framför allt på grund av tidsbrist. Ingen statistisk 

signifikant skillnad framkom dock för de sju elever som utförde två separata maximala test på 

löpband med direkt syrgasmätning. Därmed antas den här framtagna formeln relativt väl 

spegla sambandet mellan pyramidtestet och löpbandtestet med registrering av maximal 

syreupptagningsförmåga. 

 

I studien framkom 115,6 W som power för hela gruppen vid 5MPT1. Vid 5MPT2 blev 

motsvarande power 116,1 W. Denna skillnad på enbart 0,44% talar för att det inte är 

nödvändigt att genomföra två pyramidtester för att få tillförlitliga konditionsvärden på denna 

målgrupp. Således räcker det sannolikt att genomföra ett pyramidtest på personer i denna 

målgrupp. Följaktligen sågs inte heller i detta test någon nämnvärd skillnad mellan ett första 

och ett andra test trots att dessa individer inte hade någon tidigare vana av att utföra 

pyramidtestet, vilket alla 17 elever utförde två gånger vid separata tillfällen. 5MPT kan 

således anses vara ett reliabelt och tillförlitligt test för denna målgrupp och kan med fördel 

användas i skolan och i andra hälsokontexter för att undersöka aerob förmåga. I tidigare 
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undersökningar på gymnasielever (som gick en riktning mot fysisk aktivitet) inklusive 

studenter vid Gymnastik- och idrottshögskolan (Ryhed & Sandlund, 2014) sågs en signifikant 

inlärningseffekt vid 5MPT med en förbättring på 2 procent, och vid VO2max-test på löpband 

med 1 procent, mellan ett första och ett andra testtillfälle. Denna inlärningseffekt sågs således 

inte för de här undersökta gymnasieleverna eleverna på samhällsvetarprogrammet. Orsaken 

till denna diskrepans mellan de båda studierna är oklar. 

 

 

4.1.3 Nivå av kondition  

I studien skulle pyramidtestets validitet undersökas hos mera otränade gymnasieelever än som 

testats tidigare. Bland annat har förut undersökts studenter vid Gymnastik- och 

idrottshögkolan (Andersson et al. 2011) samt gymnasieelever som var inskrivna på program 

med inriktning mot idrott/fysisk aktivitet (Ryhed och Sandlund, 2015). Målsättningen med 

min studie var att undersöka gymnasieelever vid samhällsvetenskapsprogrammet och därmed 

förhoppningsvis få ett material där testpersonerna inte var fysiskt aktiva i lika hög grad 

jämfört med tidigare studier.  

 

Dock visade VO2max-värdena på gymnasieeleverna i min studie inte vara låga. Nivåerna var 

emellertid något lägre för mina kvinnor jämfört med gymnasieeleverna som gick ett program 

inriktat mot idrott enligt studien utförd 2015 av Ryhed och Sandlund (2,68 vs 2,94 l/min 

respektive 43,3 vs 48,2 ml/kg/min). Motsvarande värden vid en jämförelse (mellan min studie 

och den tidigare nämnda undersökningen) för manliga gymnasieelever var mer likvärdiga 

(4,07 vs 3, 92 l/min respektive 56,6 vs 56,8 ml/kg/min).  Således var VO2max-värdena i min 

studie högre än förväntat.  

 

Även om det visade sig att framför allt männen hade en likvärdig nivå av VO2max samt att 

kvinnorna hade endast något lägre VO2max-värden, jämfört med den tidigare studien på 

gymnasieelever, så är arbetet av vikt. Min studie visar på likvärdiga starka korrelationsresultat 

i jämförelse med vad som då publicerades (0,90 vs 0,91 i Ryhed och Sandlund 2015). Dessa 

resultat sammantagna förstärker faktumet att 5MPT har ett starkt samband med maximal 

syreupptagningsförmåga för båda dessa olika kategorier av gymnasieelever. Resultaten från 

båda undersökningarna indikerar att det relativa enkla testet 5MPT kan användas för att mäta 

aerob kapacitet på gymnasieelever. Så testresultaten visar ändå på att metoden med 5MPT är 

tillförlitlig, vilket var en förhoppning med studien. Att utvärdera och följa konditionsgrad är 
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av stort värde inte bara inom idrotten för prestation, utan har även ett stort värde för hälsa på 

en mängd sätt. Kondition har positivt samband med längre livslängd och minskad förekomst 

med en mängd olika folksjukdomar, som exempelvis hjärtkärlsjukdomar och diabetes typ-2.   

 

 

4.1.4 Maximal hjärtfrekvens och skattad ansträngning 

Vid 5MPT blev hela gruppens medelvärde för maxpuls 192,1 vid det första tillfället och 192,4 

vid det andra, utan någon signifikant skillnad mellan de två testerna.  Ansträngningen utifrån 

Borgskalan var sammanlagt för hela gruppen 19,5 för andning/allmän ansträngningskänsla. 

     

Vid test av VO2max på löpband blev gruppens maxpuls 195,9 samt upplevd ansträngning för 

andning 19,3. Slutpulsen för löpbandstestet blev med andra ord något högre än för 

pyramidtestet i snitt med drygt tre slag/minut (dock med en skillnad som var signifikant 

endast gentemot 5MPT-ett men inte gentemot 5MPT-två). Även i tidigare undersökningar på 

gymnasielever och/eller unga vuxna (Andersson et al. 2011, Ryhed & Sandlund, 2014) sågs 

något högre maxpuls (cirka tre till fyra slag) vid maximalt syreupptagningstest på cykel eller 

löpband jämfört med i 5MPT. Däremot för seniorer sågs en cirka två slag högre snittpuls i 

5MPT jämfört med maximalt syreupptagningstest på cykel (Andersson et al. 2011). 

     

 I jämförelse med Ryhed & Sandlund (2014, som studerade både gymnasieelever som gick en 

inriktning mot fysisk aktivitet och GIH-studenter, i åldrarna 15-28 år), sågs för alla deras 

testpersoner sammantagna att deras slutpuls var något lägre, med cirka två slag/minut, 

gentemot mina data vid både testet på löpband och i 5MPT. Här ska lyftas fram att i deras 

studie ingick personer med en högre ålder vilket kan vara en förklarande faktor gentemot våra 

resultat. Den skattade ansträngningen var antytt högre (0,6-1,3) för mina gymnasieelever 

jämfört med deras hela studerade material i de båda olika typerna av aeroba testerna, men det 

är dock oklart om denna minimala skillnad är av någon verklig betydelse. Nivåerna på 

slutpuls och skattad ansträngning talar för att pyramidtestet som metod visar på att den relativt 

väl ger testpersonen förutsättningar för att nå maximal belastning på kardiovaskulär nivå.  
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4.2 Testproceduren 

I denna studie deltog varje person i tre tester varav ett (maximalt syreupptagningstest på 

löpband) krävde längre resväg. Dessa fystester var frivilliga. Samtidigt var de också 

involverade i ett projekt på skolan i naturkunskap och idrott. Eleverna bedömdes inte, det vill 

säga påverkades inte deras betyg utifrån om de deltog i testerna eller ej. Som helhet var dessa 

kombinerade uppgifter ett lärtillfälle kring fysiologi och konditionsträning samt en möjlighet 

att få reda på sin kardiovaskulära status. För vissa elever var detta en morot och för andra 

kanske inte tillräckligt motiverande. Det bortfall som blev beror sannolikt på faktorer som att 

man tyckte att det med alla testerna var tidskrävande, jobbigt och inte så roligt. Att gruppen 

bestod av individer med olika bakgrunder kring fysisk aktivitet där vissa tränar på hög nivå 

och andra i liten utsträckning kan också påverka motivationen kring testerna, deltagandet och 

även energin och viljan i själva testsituationen. Vana eller ovana vid en situation där individen 

ska prestera kan både oroa och stimulera.  

 

 

4.2.1 Kön 

Både personlighet och kön kan vara aspekter som kan påverka genomförandet av ett maximalt 

test. Man kan spekulera kring det faktum att det var övervägande del kvinnor som fullföljde 

testerna, eventuellt kan ha påverkat resultatet (12 kvinnor gentemot 5 män). Vid en beräkning 

av korrelationen (5MPT gentemot VO2max-test på löpband) enbart för de 12 kvinnorna 

framkom värdet r=0,73 och för de fem männen r=0,83, som dock endast var signifikant för 

kvinnorna. Dock ska här nämnas att utfallet för signifikansnivåer sannolikt påverkas av 

antalet i respektive undergrupp. Det hade varit intressant att se hur resultaten hade påverkats 

om ett större antal elever hade inkluderats i studien, både för gruppen som helhet samt för 

respektive undergrupper av kön. Tidigare har visats att yngre vuxna kvinnor (n=10) hade 

korrelationskoefficienten r=0,82 och yngre vuxna män (n=10) r=0,78 där båda 

könsgruppernas sambandsvärden var signifikanta (Andersson et al. 2017).  

 

 

4.2.2 Styrkor och svagheter 
Exempel på styrkor med studien är den starka korrelation som framkom mellan 5MPT och 

maximalt VO2max-test på löpband (r=0,90). En annan styrka är att två tester utfördes av 

5MPT för att se testets reliabilitet. Här framkom ingen signifikant skillnad mellan de båda 
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testerna av 5MPT. Vidare var en annan styrka med arbetet att det inte framkom någon 

signifikant skillnad mellan ett första och ett andra VO2max-test på löpband för de sju 

personerna som utförde en upprepning av löpbandstestet med direkt syrgasmätning. 

Användandet av sistnämnda testutrustning är även en styrka i uppsatsen, då denna apparatur 

ger noggrann och mycket tillförlitliga utvärdering av konditionsnivåer. Exempel på svagheter 

med studien är att målsättningen att försöka undersöka gymnasieelever med mycket låg grad 

av fysisk aktivitet inte uppnåddes. Vidare hade det varit av värde om samtliga 17 undersökta 

elever hade utfört två maximala VO2max-test på löpband. Dessutom hade det varit önskvärt 

att det totala antalet studerade elever hade varit större. Men trots dessa svagheter visar data i 

min studie på att 5MPT kan vara lämpligt att använda för att utvärdera och följa aerob 

kapacitet för gymnasielever.  

 

 

4.3 Pyramidtestet i jämförelse med andra aeroba tester 

Harvard steptest (Gallagher & Brouha, 1943; Bellardini et al. 2009) är ett test som är enkelt 

att använda då det likt 5MPT tar cirka 5 minuter att genomföra det. Materialet som krävs är 

enbart något stadigt att kliva upp på med en tillräcklig höjd. Pyramidtestet kräver mer material 

i form av pyramidtrappan och ändpinnarna. Utförandet av Harvard steptest medför att 

testpersonen erhåller en lägre arbetspuls eller ansträngningsgrad (Borg 1998) jämfört med vad 

som ses i 5MPT.  För att Harvard steptest ska genomföras korrekt med tillförlitliga resultat 

krävs det att testledaren är vaksam så deltagaren kommer upp med hela kroppstyngden i varje 

steg på lådan. Vid detta test kan det förekomma att testpersonen inte kliver upp ordentligt på 

lådan. När jag har genomfört detta test med gymnasieelever är det inte lätt att kunna följa var 

och en väl. I en klass på 32 elever är det omöjligt. Vid 5MPT regleras detta problem genom 

att en adekvat tyngdpunktsförflyttning automatiskt sker på grund av att två fotisättningar ska 

ske på den översta pyramiddelen, vilken testpersonen måste passera över. En annan svårighet 

med Harvard steptest är att det krävs att stegen görs i en specifik takt vilket kan vara 

problematiskt för exempelvis äldre personer.  

 

Coopers test har visats korrelera starkt med VO2 max (r=0,897, Cooper, 1968). Vid 

jämförelse mellan Coopers test och 5MPT kan man se att intensiteten i Coopers test är lite av 

ett bekymmer. Min egen erfarenhet av testet i idrottsundervisningen är att det är svårt för 

eleverna att disponera loppet och orka ligga på i ett jämnt och hårt tempo i 12 minuter, precis 
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som Bellardini, Henriksson & Tonkonogi (2009) beskriver. I 5MPT är det relativt lätt att gå ut 

hårt och sedan ligga på ett högt tempo testet igenom menar Lindstam och Schoultz (2013). 

Vid testutförande kan eleverna arbeta i par och uppdatera varandra under loppet. Testledare 

kan ge kontinuerlig information om hur lång tid det är kvar (vilket generellt sker.)  Det finns 

praktiska aspekter att beakta med Cooper-testet som exempelvis att det tar längre tid, 12 

minuter, medan 5MPT tar endast 5 minuter och redan efter 3 minuter i pyramidtestet har ett 

signifikant samband funnits (Andersson et al. 2011).  

 

Vidare vad som kan ska lyftas fram med 5 MPT, är att detta test till skillnad från övriga ovan 

nämnda tester även ger ett värde i effekt (enhet Watt), vilket är betydelsefullt i många olika 

idrottssammanhang enligt Augustsson och Wenbom (2007).  Att utveckla en så stor kraft med 

så hög hastighet som möjligt ger en stor effekt, kallas power på engelska. För människans 

funktionella kapacitet speciellt hos äldre är en god effekt av betydelse för hälsa och att minska 

fall (Hunter, McCarthy & Bamman, 2004).  

 

 

4.4 Framtida forskning 

Exempel på framtida forskning inom ämnesområdet skulle kunna vara att kartlägga 

sambandet mellan 5-minuters pyramidtest gentemot maximalt syreupptagningstest på löpband 

hos skolbarn i flera olika åldrar samt hos personer inom olika idrottskategorier. Andra grupper 

av intresse är medelålders individer. 

 

För att undersöka om det vid pyramidtestets resultat i power/effekt sker ett bidrag från 

anaeroba utöver aeroba processer skulle det vara intressant att studera halter av mjölksyra i 

blod under 5MPT och gärna jämföra dessa värden gentemot de laktatnivåer som erhålls vid ett 

maximalt syreupptagningstest på löpband. Här kan flera provtagningar av blodlaktat i olika 

tidsintervaller vara av värde under respektive tests genomförande.  

 

 

4.5 Konklusion 

Således framkom en stark korrelation mellan de två olika varianterna av undersökta aeroba 

tester. Ingen inlärningseffekt (det vill säga signifikant förbättring) sågs mellan ett första och 

ett andra testtillfälle av 5MPT. Förhoppningen är att det relativt enkla och billiga testet 5MPT 
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kan användas för att undersöka och följa utveckling av aerob förmåga hos denna målgrupp av 

individer på gymnasienivå. 
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Bilaga 1: 

Litteratursökning 

  

Syfte och frågeställningar:  

Studiens syfte är att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan GIH:s 5-minuters 

pyramidtest (5MPT) och ett maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband hos en 

gymnasieklass på samhällsvetenskapsprogrammet. Då liknande studier har genomförts på mer 

vältränade grupper i denna ålderskategori är det nu intressant att se om testerna korrelerar 

signifikant även för denna grupp. Om en god korrelation erhålls är det möjligt att dra 

slutsatsen att 5-minuters pyramidtest (5MPT) kan användas för gymnasielever i skolan och i 

andra hälsosammanhang i samhället för att mäta den aeroba förmågan på denna grupp av 

individer. 

 

 Vilka är resultaten vid 5MPT och uppmätt VO2max med direkt syrgasmätning vid 
maxtest på löpband?  

 
 Hur stor är korrelationen mellan dessa två olika varianter av aeroba tester? 

 
 Föreligger en skillnad mellan första och andra testtillfället i power vid 5MPT och i så 

fall hur stor är denna skillnad? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 

minute pyramid test, oxycon pro, power, FYSS 2017, fysisk inaktivitet 
fysiologiska tester, träning, hälsa, kondition, health, physical activity, physical fitness,  
risker stillasittande, metoder för att främja fysisk aktivitet, borgskalan, fysisk kapacitet,  
Coopers test, 5MPT, pyramidtest, Harvards test, VO2max, hälsa, hjärtkärlsjukdom, 
livslängd, Beeptest, 
maximal syreupptagningsförmåga, health, cardiorespiratory 
aerobic fitness, idrott och hälsa, Skolverket, measurement, konditionstest, steptest, 
cardiovascular, oxygen uptake, 
correlation, heart rate, treadmill, 6MWT, RER, respiratory exchange ratio, steady state, the 
five pyramidtest, maximal aerobic power, kapillärer konditionsträning, period 
konditionsträning,effekter konditionsträning träningslära, ökad livslängd 
Åstrand, Rhyming, FMS, Andersson, Lindstam, Ryhed, Scheerder, Ekblom-Bak 
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Var har du sökt? 

PubMed, DIVA, Google, GIH:s bibliotekskatalog, Ebsco 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Pubmed: cardiovascular training and longevity 

PubMed: aerobic fitness and health 

PubMed: Åstrand 
 
PubMed: Physical activity 
 
PubMed: Ekblom-Bak 
 
PubMed: VO2max 
 
PubMed: 5MPT 
 
PubMed: Physical fitness 
 
Google: Idrott och hälsa 
 
Google: Skolverket 
 
Google: FYSS 
 
Google: rekommendationer fysisk aktivitet 
 
DIVA:   Pyramidtest 
 

 

Kommentarer 

Det var svårt att hitta en studie som beskriver den specifika tidsperiod som krävs för att nå 
resultat av konditionsträning i form av distansträning. Likaså vad gäller kapillärers 
utbredning och syreupptaget i muskulatur, i samband med konditionsträning.  

Jag har återfunnit delar av referenserna och forskningen i andra litteraturlistor via liknande 
studier och framförallt fått betydande hjälp av min handledare. 
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Bilaga 2: 

 

Information till försökspersoner 
 

Projekttitel: 

Resultat vid samt korrelation mellan maximalt syreupptagningstest och 5-minuters modifierat 

s.k. steptest. 

Ansvariga: Forskningshuvudman: Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). 

Försöksledare: Cecilia Stålman, högskoleadj., idr.lär. (070-684 05 53), 

cecilia.stalman@gih.se , Manne Godhe, hälsopedagog (0735-03 37 72), 

manne.godhe@gih.se , Anna Ryhed, idr.lär. (0736-64 87 58), ANNA.RYHED@student.gih.se 

, Johnny Nilsson, professor (070-699 22 98), johnny.nilsson@gih.se  och Eva Andersson, 

leg.läk. (0739-46 00 34), eva.andersson@gih.se.  

Plats för undersökningen: Värmdö gymnasium och Laboratoriet för tillämpad 

idrottsvetenskap (LTIV), GIH, Lidingövägen 1, 114 86 Stockholm (T-bana Stadion). 

 

Bakgrund/syfte: 

Fysisk kapacitet (kondition) har visats i högre grad, jämfört med fysiska aktivitetsvanor, vara 

associerat med minskad risk av antingen hjärtkärlsjukdomar eller kranskärlssjukdom i olika 

forskningsstudier. För olika hälso- och sjukvårdssammanhang är det av vikt att objektivt 

kartlägga olika typer av funktionella tester som är tillförlitliga gällande i hur stor omfattning de 

kan belasta hjärtlungsystemet. Detta för att undersöka om de i tillräckligt hög grad har 

signifikant samband med maximal syreupptagningsförmåga, dvs kondition. 

Syftet är att denna undersökning ska tillföra ny kunskap om resultat vid och sambanden / 

korrelationen mellan maximal syreupptagningsförmåga (på löpband) och 5-minuters 

modifierat steptest. Resultaten är av värde i olika frisk- och sjukvårdssammanhang i 

bidragandet till en förbättrad individuell hälsa men även för folkhälsoarbetet i stort.  

Hur går studien till?: 

Det första steget är att du infinner dig för en hälsoundersökning då du fyller i en 

hälsodeklaration samt en enkät om fysiska aktivitetsvanor. Därefter utförs testerna. Här ingår 

som nämnts (efter kort uppvärmning på stationär cykel) 5-minuters s.k. stepptest (där du går 

upp och ned på två trappsteg) och senare även ett maximalt löptest löpband för bestämning 

av kondition.  

Vilka är riskerna?: 

Det finns ett visst obehag i samband med testerna i form av ansträngningskänsla fr.a. vid 

maximalt syreupptagningstest på löpband. Du har rätt att avbryta försöket när som helst. Vi 

bedömer att risken för etiska problem skall uppstå är mycket liten. All insamlad data kodas 

och endast ansvariga försöksledare, medverkande forskare och projektassistent har tillgång 

till denna kodlista. Deltagaren får tillgång till sina egna data om så önskas. 

mailto:cecilia.stalman@gih.se
mailto:manne.godhe@gih.se
mailto:ANNA.RYHED@student.gih.se
mailto:johnny.nilsson@gih.se
mailto:eva.andersson@gih.se
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Deltagaren erhåller viss information om sitt hälsotillstånd och träningsstatus. Riskerna för 

deltagaren vid själva testerna bedöms som minimala. Legitimerad läkare finns att  konsultera 

under alla testtillfällen. 

Fysiska tester såsom maximala tester för bestämning av maximal syreupptagningsförmåga 

samt 5-minuters modifierade steptestet har utförts vid GIH och i andra sammanhang under 

många år. Dessa tester påminner mycket om den fysiska belastningen som denna kategori 

individer normalt utsätter sig för under träning.  

Gällande enkäterna (om vanor av fysisk aktivitet) innehåller de, enligt bedömning av oss, 

inga frågor som kan uppfattas som kränkande av person eller personlig integritet. Dessutom 

föreligger möjlighet att avbryta medverkan om så önskas. 

Bedömningen av oss är att nyttan vida överstiger riskerna för de försökspersoner som deltar. 

Hantering av data/sekretess: 

Undersökningsresultaten kommer att kodas. Endast försöksledare och medverkande 

forskare kan koppla resultaten till namn. Dina resultat kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av dem. Vid publicering av forskningsdata kommer dessa inte kunna 

kopplas till dig som individ. Efter studiens avslutande kan du kontakta försöksledaren och få 

möjlighet att ta del av dina resultat. Resultatdata är kodade och kan inte utan kodnyckel 

hänföras till en viss person.  

Försäkring/ersättning: 

Patientskadeförsäkringen gäller för undersökningen. För deltagande i försöket utgår ingen 

ersättning. Projekt: Resultat vid samt korrelation mellan maximalt syreupptagningstest och 5-

minuters modifierat s.k. steptest. 

Jag har muntligen informerats och har fått tillfälle att ställa frågor. Jag har tagit del av 

ovanstående skriftliga information och samtycker till deltagande i studien.  

Jag samtycker till att resultaten från de fysiologiska testerna och hälsoenkäten får användas 

och sammanställas anonymt på gruppnivå för vetenskaplig publicering. Jag är medveten om 

att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag närsomhelst och utan närmare förklaringar kan 

avbryta mitt deltagande. 

 

…………         ………………...……………………..………………………………. 

datum         namnteckning och namnförtydligande för deltagaren 

 

…………         ………………...……………………..………………………………. 

datum         namnteckning och namnförtydligande för deltagarens 

målsman 

 

                                                       …………………………………………………….. 

             Försöksledare 
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Bilaga 3: 

 
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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Bilaga 4:

 

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
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Bilaga 5: 

 

Testprotokoll  

 

Maxtest på löpband      

Förväntad maxpuls:________ Förväntad VO2max:__________ 

       

       

Tid Hastighet Lutning  Kriterier maxtest:  

0.00        RQ>1.1 

         levelling off 

         RPE ≥ 18 

         Arbete över 6 min 

         

Puls inom 10 slag 

från  

        åldersmax 

          

       Borg ben: Maxpuls klocka: 

       Borg and: 

Dator VO2max 

(l/min): 

       Borg overall:   
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Bilaga 6: 

Borgskala 

 

 


