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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att hos äldre studera förändring av fysisk 

kapacitet, i början och i slutet av en tvåmånadersperiod utan ledarledd träning eller rådgivning.  

Frågeställningarna ser ut som följande: Ses någon förändring av olika kroppsmått och fysiologiska 

testresultat (kondition, styrka, rörlighet och balans) i början jämfört med i slutet av en 

åttaveckorsperiod utan ledarledd träning? Hur skiljer sig förändringen mellan för- och eftertester för 

personer som fått ledarledd träning och rådgivning jämfört med en grupp som inte fått det men 

genomfört samma fysiologiska tester under motsvarande tidsomfång? 

Metod. I Testgruppen fullföljde 18 personer (7 män och 11 kvinnor) med en medelålder på 71 (66-

78) år. Motsvarande siffror för Träningsgruppen, deltagare i hälsoprojekt vårterminen 2013, var 37 

(16 män och 21 kvinnor), 70 (64-84) år. För att kunna mäta och jämföra eventuella förändringar 

utförde deltagarna två standardiserade förtest innan projektets start och åtta veckor senare ett 

eftertest varpå det kunde noteras eventuella förändringar utan att deltagarna påverkats mellan 

testerna med varken fysisk aktivitet, rådgivning eller kosthållning. Dessa resultat kunde sedan 

jämföras med deltagarna som fått ledarledd träning och rådgivning mellan testerna. 

Resultat. Både Testgruppen och Träningsgruppen visade en signifikant, om än liten, minskning i 

midjemått, höftmått och bukhöjd mellan andra förtestet och eftertest, som dock var något mer 

utpräglad för Träningsgruppen. Styrketester såsom Axelpress, Ryggtest och Buk/höftböjtest 

påvisade signifikanta förbättringar för Testgruppen, men inte vid benstyrketestet Uppresningar från 

stol. Träningsgruppen visade signifikanta förbättringar, vanligtvis i liknande omfattning, i alla dessa 

tester för uthållighetsstyrka, förutom i Buk/höftböjtestet. Konditionstesterna med cykelergometer 

och pyramidtestet samt balans- och rörlighetstester förbättrades signifikant enbart för 

Träningsgruppen, men inte för Testgruppen. Procentuella förändringar för de båda grupperna 

presenteras i arbetet. 

Slutsats. Slutligen kan konstateras att vissa förbättringar i fysisk kapacitet kan ske genom enbart 

fysiologiska tester som följs upp efter en tvåmånadersperiod med förnyade mätningar för 

motiverade relativt friska äldre deltagare. Flera av testerna för styrka, 6-minuters-gångtest samt 

buk- och höftmått gav förbättrat resultat vid eftertestet jämfört med förtest hos Testgruppen. 

Testgruppen visade inga anmärkningsvärda förbättringar vid konditionstesterna. Möjligen kan det 

vara så att ledarledd träning krävs för att konditionsförbättringar ska ske, medan det måhända kan 

vara lättare att öka sin styrka på egen hand om regelbundna fysiologiska tester sker. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

Fysisk aktivitet och inaktivitet påverkar oss människor på olika sätt. Fysisk aktivitet har 

visat sig främja hälsa medan fysisk inaktivitet kan ses som en riskfaktor för diverse 

sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, fetma, psykisk ohälsa och 

vissa cancerformer med flera. Genom att bibehålla en aktiv livsstil genom hela livet bidrar 

det till ett mer självständigt vardagsliv högre upp i åldrarna. (Statens folkhälsoinstitut 2013-

09-13) Ett problem inom detta område är att en tredjedel av Sveriges befolkning rör sig för 

lite, unga som gamla (Statens folkhälsoinstitut 2013-12-01).  

 

Som ovan nämns påverkas hälsan i stor utsträckning av hur mycket vi rör på oss. De som 

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

skolan, är med och påverkar den svenska folkhälsan. Genom att yrkesgrupper som 

friskvårdskonsulenter, hälsopedagoger, hälsoutvecklare, lärare i ämnet hälsa och i ämnet 

idrott och hälsa, studerar vilka faktorer som har samband med vår hälsa kan dessa generera 

kunskap inom området. Vi som blivande lärare i ämnena hälsa och idrott och hälsa 

intresserar oss för lärarens möjligheter till påverkan. Att det inom skolan finns olika 

möjligheter till påverkan för hälsofrämjande insatser kan kopplas till genomförda studier. De 

individer som har många olika erfarenheter och positiva upplevelser av fysisk aktivitet i 

unga år har en större benägenhet för en fysisk aktiv livsstil i vuxen ålder. (Scheerder, 

Thomis, Vanreusel, Lefevre, Renson, Van den Eyende & Beunen 2006; Yang, Telama, 

Leino & Viikari 1999) Av denna forskning kan man utläsa att skolan har en betydande roll, 

då man här kan lägga grunden för en aktiv livsstil som gynnar individens hälsa även i senare 

i livet. I läroplanen för ämnet idrott och hälsa påtalas vikten av fysisk aktivitet: 

”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen 

fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet.” (Skolverket 2013-11-25) Skolan utgör inte främst en grund för en fysisk aktiv 

livsstil för den egna individen, utan syftar även till att medvetandegöra metoder för hur man 

som individ kan hjälpa andra till en mer hälsosam livsstil. Detta framhålls i läroplanen för 

ämnet hälsa som bland annat uttrycker att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla kunskaper om hälsorelaterade levnadsvanor och hur de påverkar hälsan samt hur 

folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter ger effekter på 
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hälsan. Ämnet belyser hälsa och hälsofrämjande metoder utifrån ett individ-, grupp- och 

samhällsperspektiv. (Skolverket 2013-11-26)  

 

Ett övergripande dilemma som visats intressant och ligger till grund för denna studie är på 

vilka sätt allmänheten kan stimuleras till ökad fysisk aktivitet för en friskare och mer 

välmående befolkning. Problemet är sällan brist på aktivitetsformer utan snarare på vilket 

sätt de människor som inte utför regelbunden motion kan bli mer fysiskt aktiva. Med detta i 

åtanke undersöks huruvida regelbundna fysiologiska tester kan vara en motivator för en 

bibehållen alternativt ökad fysisk kapacitet. 

 

1.2 Forskningsläge 

Vikten av att ha en aktiv livsstil och vilka fördelar det innebär för hälsan är idag allmänt 

känt. I takt med att vardagen ger allt mindre utrymme för rörelse, samtidigt som arbeten och 

fritid många gånger kräver mindre fysisk ansträngning än tidigare, väljer många en 

stillasittande livsstil. (Ågren 2008, s. 5) Just fysisk inaktivitet är en av de vanligaste 

bakomliggande faktorerna till reducerad livskvalitet, invaliditet och dödsfall i de 

industrialiserade länderna (Trost, Owen, Bauman, Sallis & Brown 2002). En ökning av 

fysisk aktivitet är däremot den åtgärd som skulle ge den största positiva hälsoeffekten hos 

Sveriges befolkning idag. (Ågren 2008, s. 5) 

Regelbunden fysisk aktivitet motverkar de vanligaste folkhälsosjukdomar så som hjärt- och 

kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma, vissa cancerformer och depression, men även tillstånd 

som högt blodtryck, försvagat immunförsvar och benskörhet. För en god hälsa 

rekommenderas för vuxna personer måttlig fysisk ansträngning motsvarande 30 minuters 

rask promenad, minst fem och helst sju dagar i veckan. Som alternativ rekommenderas 

intensiv fysisk aktivitet under minst 20 minuter och minst tre gånger per veckan. Utöver 

ovan nämnda rekommendationer betonas det att vuxna bör styrketräna minst två gånger per 

vecka för att bibehålla eller öka muskelstyrkan. (Axelsen, Danielsson, Nordberg & Sjöberg 

2009, s. 243 f.) Vid styrketräning ökas styrkan till en början av så kallad neural adaptation. 

Det innebär att samspelet mellan muskler och nerver blir bättre. Muskelfibrer och muskeln 

aktiveras effektivare vilket innebär att tekniken i styrkeövningen förbättrats. (Thomeé, 

Augustsson, Wernbom, Augustsson & Karlsson 2008, s. 20) Enligt något som kallas 
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Specificitetsprincipen blir man bra på det man tränar. Det gäller för bland annat 

styrketräning, balans och rörlighet. (Thomeé et al. 2008, s. 21)   

Komplikationer i rörelseapparaten, bland annat ländryggsbesvär, utgör idag en stor kostnad 

för såväl individ som samhälle. Med kunskap om träningsmetoder för styrka, töjning och 

kondition kan mycket av besvären förebyggas av individen själv. (Andersson 2001)  

I en amerikansk studie från 2005 framkom det att äldre människor, utan fysiska hinder, med 

en fysiskt inaktiv livsstil har en signifikant högre medicinsk kostnad än de i samma ålder 

som har en fysiskt aktiv livsstil (Jones & Rose 2005). 

Fysisk aktivitet, bestående av 20 minuter ergometercykling per dag och 60 minuter av 

gruppträningsformen Aerobic per vecka, ger fler goda hälsoeffekter för individer med stabil 

kranskärlsjukdom jämfört med den operativa metoden med kranskärlsvidgning. Samma 

studie visade även att träningen var mer kostnadseffektiv än metoden med operation. 

(Hambrecht, Walther, Möbius-Winkler, Gielen, Linke, Conradi, Erbs, Kluge, Kendziorra, 

Sabri, Sick, Schuler 2004) I en reviewstudie framkom att det är så pass kostnadseffektivt 

med främjandet av fysisk aktivitet att det bör vara en standardbehandling för: patienter med 

förhöjd risk för sjukdom eller försämrad hälsa som beror på fysisk inaktivitet, äldre med 

dålig hälsa och då främst de med hög risk för fallolyckor och patienter i behov av 

rehabilitering efter hjärtinfarkt. Studien påvisade också att bäst evidens för 

kostnadseffektivitet finns för äldre samt personer med hjärt- kärlsjukdom. (Hagberg & 

Lindholm 2006) 

Med stigande ålder förändras kroppen. Hos äldre människor minskar muskelmassan vilket 

bidrar till förändrad gångförmåga. Detta gör att även benmassan minskar, vilket leder till 

större risk för frakturer vid fallolyckor. Även ledrörligheten blir påverkad med stigande 

ålder och orsakar begränsningar i rörelseomfånget. Balansen blir också nedsatt hos äldre då 

den är beroende av bland annat syn, muskler och leder. (Lexell et al. 2008, s. 196 f.) De 

negativa förändringar som sker i samband med stigande ålder beror inte uteslutande på 

åldrandet i sig utan till betydande del på ett mer stillasittande liv (Jones & Rose 2005). 

Tidigare ansågs styrketräning vara för belastande för äldre. Dagens forskning pekar dock på 

att äldre får positiva effekter av tung styrketräning. En styrketräningsstudie gjord på 90-

åringar, som bodde på ett sjukhem, visade en dubblering av muskelstyrkan genom tung 

styrketräning i åtta veckor samtidigt som deras ADL-funktion ökade med 10 procent. 

(Fiatarone, Marks, Ryan, Meredith, Lipsitz & Evans 1990) I en annan studie fann man 
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likartade fynd, där äldre män (68-70 år) fick genomföra regelbunden styrketräning. 

Muskelmassan hos de äldre männen kunde därefter likställas med yngre otränade män med 

en genomsnittsålder på 28 år. Den kontrollgrupp män (68-70 år) som inte erbjöds 

styrketräning, och var inaktiva, hade 32-44 procent lägre maximal muskelstyrka än de som 

tränat styrketräning under studien. (Klitgaard, Mantoni, Schiaffino, Ausoni, Gorza, Laurent-

Winter, Schnohr & Saltin 1990) En svensk studie utförd på 600 personer som var äldre än 

65 år visar att äldre i Sverige har en mycket positiv attityd till styrketräning. Majoriteten 

upplevde att styrketräning gav positiva effekter på deras livskvalitet. Äldre personer som 

styrketränar har visat sig behöva betydligt mindre medicinsk vård än deras icke 

styrketränande jämnåriga. (Tonkonogi & Bellardini 2013)  

I en studie påvisades konditionsträningen som den främsta orsaken till att undvika dödlighet 

i hjärt-och kärlsjukdomar. Personerna med fetma som hade hög kondition löpte mindre risk 

för kardiovaskulära sjukdomar och generell mortalitet jämfört med de personer som hade 

rekommenderad vikt och låg kondition. (Lee, Blair & Jackson 1999) Personer som har högt 

blodtryck och hög kondition har lägre risk för generell död än personer som har blodtryck 

enligt rekommendationerna och låg kondition (Blair, Kohl, Paffenbarger, Clark, Cooper & 

Gibbons 1989). 

Den maximala syreupptagningsförmågan, VO2-max, minskar med 5 till 10 procent per 

decennium efter 30 års ålder. Konditionsträning i form av bland annat cykling och löpning 

har hos äldre visat en ökning mellan 10 och 30 procent i VO2-max. Att träna regelbundet 

och vara fysiskt aktiv kan leda till att ohälsa undviks och att livskvaliteten bibehålls när man 

blir äldre. (Lexell, et al. 2008, s. 195) I en studie har det visat sig att rörlighetsträning under 

endast sex veckor ökar rörligheten betydligt (Cowen 2010).  

Genom att med fysiologiska tester mäta fysisk kapacitet har visats i en reviewstudie vara av 

större hälsovärde än endast registrering av fysiska aktivitetsvanor genom formulär av olika 

slag (Williams 2001). Det går att spekulera i värdet av fysiologiska tester, vilket påtalas i 

artikeln ”Äldre blir starkare av Hälsoprojektet”. Artikeln framhåller vikten av att mäta fysisk 

kapacitet och fokuserar på sambandet mellan ledarledd träning och fysisk kapacitet. 

Slutsatsen i artikeln är att ledarledd fysisk aktivitet för äldre under åtta veckor kan bidra till 

bättre fysisk kapacitet i form av styrka och kondition. (Andersson, Rönquist, Oddsson, 

Ekblom & Nilsson 2013) Betydelsefullt är att studera inverkan av att endast utföra 

fysiologiska tester för inverkan på den fysiska kapaciteten utan att ge ledarledd träning 
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under en tvåmånadersperiod. Forskning inom detta område med effekter av enbart 

fysiologiska tester är till mångt och mycket inte studerat. Tidigare forskning visar att äldre 

som deltar i ledarledd träning kan uppnå bättre fysisk kapacitet. En studie genomförd på 

äldre män visade att många som deltog i ledarledd träning gjorde det för att kroppen mår bra 

av fysisk aktivitet, för att känna social tillhörighet och för att få drivkraft och engagemang 

för att fortsätta vara fysiskt aktiv. (Kallio & Möller 2012, s. 22) 

Undersökningar som följer i texten nedan är sammanställningar av Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU). SBU är en svensk myndighet som har i uppgift av regeringen 

att utvärdera metoder som används inom vården. Detta innebär att de systematiskt söker, 

kvalitetsgranskar och sammanställer resultat av forskning från hela världen på ett opartiskt 

och vetenskapligt tillförlitligt sätt. Dessa översikter har genomförts av SBU sedan 1987 

vilket gör dem till ett av världens äldsta Health Technology Assesment-organisationer. 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering 2013-12-09) 

 

Rådgivning om fysisk aktivitet från personal inom hälso- och sjukvården till patienter är 

främjande för folkhälsan. Patienter som har fått denna rådgivning har en klart ökad fysisk 

aktivitet minst ett halvår efter samtalet. Rådgivning till patienter i klinisk vardagsmiljö leder 

till att de ökar sin fysiska aktivitet med 12–50 procent under minst sex månader efter 

rådgivningstillfället. En ökad frekvens och intensitet av rådgivning, genom upprepad 

kontakt genererar ytterligare ökad fysisk aktivitetsnivå. Rådgivning som kompletterats med  

exempelvis FaR (fysisk aktivitet på recept) leder ofta till ytterligare 15–50 procents ökning 

av den fysiska aktiviteten. (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2007, s. 71) Att 

inom vården identifiera en individs riskfyllda alkoholkonsumtion har i stor utsträckning 

visat sig leda till minskad alkoholkonsumtion och färre alkoholproblem (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering 2001, s. 26). Detta kan ses i relation till studiens fysiologiska 

tester och mätningar som blir en identifiering och kartläggning av varje individs hälsostatus. 

Vid testerna blir deltagarna medvetna om bland annat deras totala andel kroppsfett, bukhöjd 

och midjemått och syreupptagningsförmåga i relation till angivna rekommendationer. 

Därutöver får de i studien även reda på och kan följa andra fysiska förmågor såsom styrka, 

balans och rörlighet.  

 

För att man inom hälso- och sjukvården ska lyckas uppnå målet att öka människors fysiska 

aktivitet är en av de viktiga och evidensbaserade åtgärderna att uppföljning eller återbesök 
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utförs. (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2006, s. 31) Om studier med 

fysiologiska tester utförs kan det således vara av värde att uppföljning görs med varje 

deltagare, vid ett så kallat eftertest. Detta förfarande går alltså i linje med rekommendationer 

av Statens beredning för medicinsk utvärdering (ibid.). I det följande undersöks om en 

uppföljning av fysiska tester kan vara en motivator för att erhålla ökad fysisk kapacitet. 

Baserat på denna bakgrund och forskning har vi frambringat hypotesen att äldres fysiska 

kapacitet förbättras av vetskapen av återkommande fysiologiska tester som utförs med ett 

par månaders mellanrum utan ledarledd träning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att hos äldre studera förändring av fysisk kapacitet, i början och i slutet 

av en tvåmånadersperiod utan ledarledd träning eller rådgivning.  

 

Frågeställningar: 

• Ses någon förändring av olika kroppsmått och fysiologiska testresultat (kondition, 

styrka, rörlighet och balans) i början jämfört med i slutet av en åttaveckorsperiod 

utan ledarledd träning?  

• Hur skiljer sig förändringen mellan för- och eftertester för personer som fått 

ledarledd träning och rådgivning jämfört med dem som inte fått det men genomfört 

samma fysiologiska tester under motsvarande tidsomfång? 

 

2 Metod 
Studien är en experimentell undersökning där en hypotes testas för att ta reda på om 

återkommande fysiologiska tester räcker som motivator för att förbättra den fysiska 

kapaciteten. Denna grupp som utför fysiologiska tester kommer sedan jämföras med en 

grupp som genomgår samma tester men även deltar i ledarledd träning samt får rådgivning 

om fysisk aktivitet.  

2.1 Urval  

Inför studien kontaktades äldre deltagare med varierande hälsostatus som tidigare själva 

ansökt om att vara med i hälsoprojekt på Gymnastik- och idrottshögskolan men inte kommit 

med. På detta sätt medverkar deltagarna helt frivilligt och har själva visat ett intresse i att 

delta i fysiska tester och aktiviteter. Vissa av dem anses fullt friska medan andra lever med 
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olika sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlproblem, övervikt/fetma eller sjukdomar 

relaterade till rörelseapparaten. Deltagarna är mellan 66 och 78 år och bosatta på Lidingö i 

Stockholm. 22 personer deltog från start och 18 av dem fullföljde interventionen (11 kvinnor 

och 7 män). Vid studiens start hade gruppen en medelålder på 71 år och ett medel-BMI på 

25,1 vilket klassas som övervikt. Initialt fick de ange skriftligen hur deras fysiska 

aktivitetsvanor såg ut. Den vanligast förekommande fysiska aktiviteten för denna grupp var 

promenader och diverse hushållsarbeten. Det kunde även utläsas att majoriteten av 

deltagarna inte uppnår rekommendationer för fysisk aktivitet som enligt Statens 

folkhälsoinstitut är 150 minuter per vecka med minst måttlig intensitet. (Statens 

folkhälsoinstitut 2013-09-13) Övervägande delen av deltagarna har uppgett att de varken 

röker eller snusar. 

 
Tabell 1. Medelvärden ± standardavvikelse, SD (min-max) för deltagarnas ålder, vikt, längd 
och BMI. 
 

	  

Medelvärde	  ±	  SD	  	  
(min-‐max)	  alla	  

Medelvärde	  ±	  SD	  	  
(min-‐max)	  kvinnor	  	  

Medelvärde	  ±	  SD	  	  
(min-‐max)	  män	  

Ålder	  
(år)	   71	  ±	  2,91	  (66-‐78)	   70,7	  ±	  2,70	  (66-‐77)	   71,6	  ±	  3,29	  (67-‐78)	  
Vikt	  
(kg)	   74,8	  ±	  12,48	  (45,5-‐98,6)	   70,78	  ±	  12,69	  (45,4-‐92,5)	   81,85	  ±	  8,89	  (67,2-‐98,6)	  
Längd	  
(m)	   1,71	  ±	  0,09	  (1,55-‐1,86)	   1,66	  ±	  0,07	  (1,55-‐1,76)	   1,80	  ±	  0,04	  (1,75-‐1,86)	  
BMI	  
(kg/m2)	   25,17	  ±	  3,57	  (18,3-‐34,7)	   25,31	  ±	  4,27	  (18,3-‐34,7)	   24,93	  ±	  2,05	  (21-‐28,2)	  

 

 

Denna testgrupp jämfördes med en grupp som fick rådgivning om fysisk aktivitet och deltog 

i träning, som leddes av oss, mellan testtillfällena under vårterminen 2013. Denna grupp 

påvisade ens statistisk säkerhetsställd förbättring gällande kondition, styrka. Vårterminens 

grupp hade liknande förutsättningar och bestod av 37 deltagare (16 män och 21 kvinnor), 

bosatta i Solna i Stockholm, med medelvärdet ± SD (min-max) för ålder 70 ± 4,26 (64-84) 

och BMI 25,3 ± 2,68 (19,8-30,9) vid studiens start. Motsvarande värden för vikt var 72,8 ± 

11,28 (52,9-95,9) och för längd 1,69 ± 0,08 (1,52-1,95). Den vanligaste fysiska aktiviteten 

uppgavs vara promenader och majoriteten av denna grupp påstod även de att de varken röker 

eller snusar. Knappt hälften av vårterminens deltagare nådde inte upp till 

rekommendationerna med 150 minuter fysisk aktivitet per vecka i minst måttlig intensitet 

enligt skriftliga svar de gav initialt under hälsoprojektperioden. Således är de två grupperna 
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likartade i bland annat medelålder, vikt, längd och BMI och därmed jämförbara i denna 

studie. I statistiska jämförelser kan det utläsas att både Solna och Lidingö har en högre 

medianinkomst och en högre andel av eftergymnasial utbildning jämfört med Stockholms 

län i sin helhet. (Karolinska institutets folkhälsoakademi 2010, s. 99) Detta kan indikera på 

en liknande socioekonomisk status mellan de två grupperna Det som dock skiljer grupperna 

åt är tidpunkten för medverkan, då den ena gruppen undersöktes på våren och den andra 

under hösten.  

2.2 Tillvägagångssätt  

För att kunna mäta och jämföra eventuella förändringar utfördes olika standardiserade för- 

och eftertester på samtliga deltagare. Deltagarna genomförde de två förtesterna vid 

projektets start och åtta veckor senare utförde deltagarna samma tester varpå eventuella 

förändringar kunde noteras, utan att deltagarna påverkats mellan testerna med varken fysisk 

aktivitet, rådgivning eller kosthållning. Inga restriktioner om förändring av deras fysiska 

aktivitetsvanor gavs till deltagarna under testperioden. Dessa resultat kunde sedan jämföras 

med studien där deltagarna istället fått ledarledd träning mellan testerna samt rådgivning. 

Träningsperioden var då två månader med två till tre pass per vecka. Vid varje testtillfälle 

utfördes kroppsmorfologiska mätningar, blodtryck, puls samt olika fysiologiska tester vilka 

innefattar styrka, kondition, rörlighet samt balans. 

 

Eftersom deltagarna är informerade om att de deltar frivilligt och på egen risk kunde de när 

som helst välja att avbryta sin medverkan utan vidare förklaring. Vi båda testledare var 

konsekventa med att ej ge extra beröm eller uppmuntran vid något av testtillfällena samt 

vara enhetliga i testsituationerna. För att ytterligare öka standardiseringen uppmanades 

samtliga deltagare att förbereda sig inför testerna på liknande sätt vid varje tillfälle vad 

gäller exempelvis kost, sömn och fysisk aktivitet. Deltagarna uppmanades även att använda 

samma utrustning vid samtliga tester eftersom exempelvis olika skor vid förslagsvis 

balanstestet kan ge olika förutsättningar och därmed påverka resultatet. 

2.2.1 Kroppsmätningar 

De standardiserade mätmetoderna som användes innefattar mätning av längd, vikt, BMI-

beräkning, bioimpedansmätning, blodtrycksmätning, bukhöjd, hals-, midje- och höftmått. 

Nedan presenteras en beskrivning av respektive kroppsmätning. 
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Midjemått: Midjan mäts mitt emellan tolfte revbenet och höftkammen för att undersöka risk 

för bukfetma. Kvinnor med mått >88 centimeter respektive män >102 centimeter bör 

ordineras viktnedgång (Rössner 2008, s. 457).  

 

Höftmått: Det största omfånget vid stussen uppmätt i centimeter.  

 

Bukhöjd: Bukhöjden är avståndet mellan bukens högsta punkt och det underlag man ligger 

på vid mätningen. Det är ett mått för att upptäcka farlig övervikt. Över 20 centimeter för 

kvinnor och 22 centimeter för män ligger gränsvärdet för riskabel bukhöjd. 

 

Halsmått: Omkretsen runt nedre delen av halsen direkt under sköldbroskets nedersta del 

mätt i centimeter.  

 

Body Mass Index (BMI): Beräknas genom att mäta förhållandet mellan vikt och längd, och 

är ett sätt att skatta om man är under-, normal-, överviktig eller lider av fetma. (Dividera 

kroppsvikten i kg med kvadraten på kroppslängden i meter, kg/m2). Undervikt:<18,5 ; 

normalvikt:18,5-24,9 ; övervikt 25-29,9 ; fetma:>30. (Ekblom & Nilsson 2000, s. 108)  

 

Bioimpedansmätning: Är en metod avsedd att mäta kroppssammansättning där andelen 

kroppsfett kan utläsas. Metoden går ut på att man skickar en svag ström genom kroppen och 

mäter motståndet den möter. Gränsvärdet för män är 13-25 procent respektive 24-36 procent 

för kvinnor (helkropp).  

 

Blodtyck: Systoliskt och diastoliskt blodtryck i vila. 

2.2.2 Fysiologiska tester 

Tester av kondition/uthållighet och kroppslig funktion mättes bland annat genom ett så 

kallat ”Pyramidtest”, ett ”6-minuters-gångtest” samt ett sex meters gångtest. 

Syreupptagningsförmågan, det vill säga kondition, mättes med hjälp av ett Ekblom-Bak 

cykelergometertest, uthållighetsstyrkan i ryggmuskulaturen genom ett statiskt ryggtest och 

bålstyrkan med ett statiskt buk/höftböjtest. Med hjälp av hantelpressar registrerades axel- 

och armstyrka och genom stolsuppresningar kunde benstyrkan, ur uthållighetssynpunkt, 

fastställas. Balans mättes genom enbensstående, både med öppna och slutna ögon. 

Individerna utförde även ett test som kallas ”Timed Up and Go” som är ett funktionellt test 
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där koordination, balans och reaktionsförmåga mäts. Deltagarnas rörlighet mättes med 

”Stand and reach” och gripstyrkan genom att greppa en handdynamometer med full kraft. 

Nedan beskrivs utförandet av respektive test.  

 

6-minuters-gångtest är ett test där deltagaren ska gå så snabbt som möjligt fram och tillbaka 

längs en 50 meter lång uppmätt sträcka för att sedan var hundrade meter samt efter avslutat 

test uppge sin upplevda ansträngning enligt den svenska skattningsskalan för ansträngning, 

Borg RPE-20. När sex minuter passerat och testet avslutats registreras även deltagarens puls. 

 

Pyramidtestets syfte är att mäta kondition/uthållighet samt även effekt under fem minuters 

gång i högsta möjliga tempo fram och tillbaka mellan två pinnar i en pyramidformad 

trappramp där högsta höjden är 0,42 m. Under testet registreras hjärtfrekvens, uppskattad 

ansträngning enligt Borg RPE-20 samt antal vändor. Tanken är att hinna så många vändor 

som möjligt under de fem minuterna och vid varje minut uppges den upplevda 

ansträngningen enligt Borg RPE-20. Testpersonens Power (effekt) räknas ut genom 

resultatet av multiplikationen vikt, gravitation, antalet vändor, höjd på högsta plinten 

dividerat med den totala durationen. (Andersson, Lundahl, Wecke, Lindblom & Nilsson 

2011, Edlund & Wiik 2011, s. 2). I detta arbete redovisas antal vändor efter varje minut, 

inklusive vid testets slut, det vill säga efter fem minuter. Tidigare data har visat relativt god 

överensstämmelse i resultat mellan antal vändor och uträknad effekt (Andersson et al. 2011). 

 

Ekblom-Bak är ett submaximalt cykelergometertest vilket beräknar den maximala 

syreupptagningsförmågan, VO2max (Ekblom-Bak 2012). Testpersonen cyklar först fyra 

minuter på en standardbelastning (0,5 kp) för att sedan cykla fyra minuter med ökat 

motstånd. Den senare belastningen baseras på testpersonens fysiska status och aktivitetsnivå. 

Under hela testets genomförande hålls en trampfrekvens på 60 varv per minut. Syftet med 

den högre belastningen är att testpersonen ska uppnå en steady state-puls på över 110 

slag/minut (>120 slag/minut för yngre personer). Medelpulsen under den fjärde minuten 

noteras under de båda intervallen. Den maximala syreupptagningsförmågan beräknas sedan 

utifrån kön, ålder, vikt, differensen i puls mellan standardbelastning och den högre 

belastningen samt en faktor som korresponderar till den högre belastningen. (Ekblom-Bak, 

Björkman, Hellenius & Ekblom 2012) 
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Ryggtestet är ett statiskt styrketest som mäter uthållighetsstyrkan i ländryggen samt till viss 

mån baksida lår. Testet utförs liggandes på en låg plint med bröstet nedåt och höftkammen i 

linje med plintens slut. I utgångsläget stödjer testpersonen sig med hjälp av armarna för att 

sedan vid testets start korsa armarna över bröstet och behålla överkroppen i en utsträckt 

position, det vill säga 180 grader. Testledaren fixerar utövarens underben mot plinten. Då 

testpersonen inte längre kan bibehålla korrekt horisontal position trots tre tillsägningar 

avbryts testet. 

 

Buk/höftböjtestet är ett statiskt styrketest vilket utförs sittande på golvet med fotsulorna 

fixerade mot marken, 90 graders vinkel i knäled och 45 grader i höftled. Armarna hålls 

korsade över bröstet och testpersonen bibehåller en upprätt hållning i överkroppen så länge 

som möjligt. När personen ej kan bibehålla den angivna positionen avbryts testet.  

 

Axelpressar med hantlar mäter styrka primärt i axelns deltoideusmuskel och armens triceps 

brachii. Testet utförs med hjälp av en metronom där utövaren i 60-takt växelvis pressar 

hantlarna rakt ovanför huvudet till full extension i armbågsleden. När testpersonen inte 

längre kan pressa upp i takt till metronomen avslutas testet. För kvinnorna används hantlar 

på 3 kg och för männen 5 kg.      

 

Fem uppresningar från stol sker genom att testpersonen sitter på en 45 centimeter hög stol 

med armarna korsade över bröstet. Härifrån ska personen på så kort tid som möjligt resa sig 

fem gånger till full extension i knäleden och därefter sätta sig ned så att hela sätet har 

kontakt med stolen. 

 

Uppresningar från stol (snuddar) är ett test där utövaren på så kort tid som möjligt ska resa 

sig, maximalt 50 gånger, från en 45 centimeter hög stol till full extension i knäleden för att 

sedan snudda stolen i vändningen. Antal repetitioner, den totala tiden och hastighet noteras. 

Testets stärks av dess internationella förankring (Rikli & Jones 1999). 

 

Enbensstående med öppna ögon utförs under en minut på vardera fot och antalet nedtramp 

antecknas. Första nedtramp noteras som nummer två. 
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Enbensstående med slutna ögon mäter antalet sekunder till första nedtramp på respektive 

fot. Det kan vara bra att som testledare stå framför alternativt bakom utövaren i händelse av 

ett fall.  

 

Timed Up and Go är ett funktionellt test där utövaren ska resa sig från en stol med höjden 45 

centimeter och sedan så snabbt som möjligt förflytta sig tre meter framåt, vända på en given 

punkt och sedan åter sätta sig på stolen. 

 

Stand and reach syftar till att mäta rörlighet i baksida lår samt ländrygg. Testpersonen står 

på en plint eller liknande med tårna pekandes framåt och raka ben. Därefter fälls 

överkroppen framåt och fingrarna strävar så långt nedåt som möjligt med bibehållen 

extension i knäleden. Vid maximal flexion i höftleden mäts avståndet från fingrar till 

underlaget. I den händelsen utövaren passerar underlaget antecknas ett negativt värde. 

 

Handgriptestet utförs med hjälp av en handdynamometer som mäter styrka i hand och 

underarm. Testpersonen fick tre försök per hand att gripa dynamometern med full kraft 

varav det bästa resultatet för respektive hand noterades.  

2.3 Sammanställning och bearbetning av resultat  

När samtliga tester genomförts och noterats bearbetades de för att kunna besvara 

frågeställningarna. Den insamlade rådata fördes in i ett dokument i programmet EXCEL för 

att sedan räkna ut samtliga deltagares medelvärden för alla genomförda tester. 

Sammanställda medelvärden för förtest 2 samt eftertest sattes sedan in i en resultattabell 

tillsammans med kolumner med differens, procentförändring och p-värde beräknades med t-

test (signifikansnivå p < 0,05) för statistiskt signifikanta skillnader mellan tillfällena. 

Separata resultattabeller togs fram för de båda grupperna (utan och med ledarledd träning) 

för att kunna jämföra gruppernas förändringar för respektive test.   

2.4 Reliabilitet och validitet  

Vid genomförande av undersökningar bör man alltid fråga sig om det möjligen kan finnas 

några systematiska eller slumpmässiga fel vid utvecklingen av frågeställningar eller vid 

insamlingen av information. Det är viktigt att ha detta i åtanke från planeringsstadiet genom 

utförandet och till resultatsammanställningen. Genom att under hela processen bearbeta 

materialet noggrant och kritiskt kan en tillfredsställande grad av tillförlitlighet uppnås. En 
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god stringens eftersträvades vid både genomförandet av mätningarna och vid bearbetningen 

av den insamlade informationen. I och med att ett andra förtest har använts har eventuell 

tillvänjningseffekt kunnat undvikas mellan det första och det andra förtestet. 

Tillvänjningseffekt kan ibland förekomma bland äldre vid vissa uthållighetstest av 

muskelstyrka (Andersson et al. 2013).  

 

Validiteten är beroende av vad som mäts, och kan uttryckas att man mäter det man vill mäta 

(Holme & Solvang 1997, s. 163). De fysiologiska tester som genomförts har använts och 

utvecklats under lång tid inom svensk och internationell forskning (se tidigare nämnda 

referenser i arbetet). Vi som testledare har utfört studiens tester under tidigare projekt. Vår 

vana och erfarenhet kan därför öka tillförlitligheten i denna studie. Vid genomförandet av 

testerna har vi som testledare varit enhetliga i både utförande av övningar, information och 

uppmuntran. Även deltagarna har uppmanats att förbereda sig inför varje testtillfälle på 

liknande sätt för att på så sätt höja tillförlitligheten i undersökningen.  

 

3 Resultat 
Syftet med vår studie var att hos äldre studera förändring av fysisk kapacitet, genom 

fysiologiska tester, i början och i slutet av en tvåmånadersperiod utan ledarledd träning och 

sedan jämföra resultaten med en grupp som utfört fysiologiska tester och fått ledarledd 

träning och rådgivning. 

 

Samtliga testresultat finns bifogade i Bilaga 3 och 4 och förändringarna är avrundade till 

hela procent. Nedan presenteras de mest intressanta resultaten mer djupgående. 

3.1 Resultat för ”Testgrupp” 

Den grupp som endast har utfört fysiologiska tester och inte erbjudits någon ledarledd 

träning kommer hädanefter benämnas som ”Testgrupp”. Här ges först en överblick av denna 

grupps huvudsakliga resultat. Därefter följer i nästa avsnitt en jämförelse av gruppens data 

med resultat från Träningsgruppen där mer detaljerad information ges.  

 

Testgruppens medelvärden har framför allt visat på signifikanta förbättringar i vissa 

kroppsmått men även inom flera tester för styrka, vid jämförelse av Förtest 2 och Eftertest. 

Till eftertestet minskade midjemått, höftmått och bukhöjd något och visade på signifikans. 
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Styrketester såsom Ryggtest, Buk/höftböjtest och axelpress påvisade också signifikanta 

förbättringar. Testgruppen visade en liten förbättring, dock signifikant, vid det sex minuter 

långa gångtestets sträcka.  

 

Inga signifikanta förbättringar mellan andra förtestet och eftertestet sågs för Testgruppen vid 

följande mätningar: antal uppresningar från stol där deltagaren endast snuddar stolen; 

konditionstester via cykelergometer samt med Pyramidtest; Handgriptest; rörligheten genom 

Stand and reach-testet; eller vid balanstest när ögonen var öppna eller slutna. 

 

Nedan visas figurer som beskriver statistiskt signifikanta förbättringar i styrketesterna 

Ryggtest, Buk/höftböjtest och Axelpress för Testgruppen. 

 

 
Figur 1 – Testgruppens medelvärde i sekunder i Ryggtestet som visar mellan andra förtestet 

och eftertest en signifikant ökning med 32,75 sekunder vilket motsvarar 34 %. 
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Figur 2 – Testgruppens medelvärde i sekunder i Buk/höftböjtestet som visar mellan andra 

förtestet och eftertest en signifikant ökning med 22,87 sekunder vilket motsvarar 29 %. 

 

 

 
Figur 3 – Testgruppens medelvärde i antal axelpressar som visar mellan andra förtestet och 

eftertest en signifikant ökning med 4,11 stycken vilket motsvarar 21 %. 

3.2 Jämförelse av resultat för ”Testgrupp” och ”Träningsgrupp” 

Nedan presenteras tabeller med de mest intressanta resultaten från kroppsmätningarna och 

de fysiologiska testerna. Resultaten är medelvärden mellan Förtest 2 och Eftertest ifrån den 

grupp deltagare som bara utförde tester, ”Testgrupp”, och den grupp, ”Träningsgrupp”, som 

utförde samma tester men även fick ledarledd träning två till tre gånger i veckan under 

78,94	  s	  

101,81	  s	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

F2	   E	  

Buk/hö?böjtest	  

19,71	  st	  

23,82	  st	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

30	  

F2	   E	  

Axelpress	  



16 

 

tvåmånadersperioden. * visar när det är statistiskt signifikanta förändringar mellan Förtest 2 

och Eftertest. Det är alltid minst en av grupperna som påvisar en signifikant förbättring av 

det presenterade resultaten. 

 

Tabell 2 – Resultat för kroppsmått som utfördes innan och efter en tvåmånadersperiod. 

Tabellen visar skillnaden i centimeter och förändring i procent.  

 

 

 

 

 

Midjemåttet, höftmåttet och bukhöjden minskade signifikant för båda grupperna mellan 

förtest och eftertest. För Träningsgruppen minskade måtten något mer än för Testgruppen, 

mer än dubbelt så mycket. Medelvärdet för midjemåttet minskade för Testgruppen med 0,88 

centimeter, 1 procent, och för Träningsgruppen skedde en minskning med 1,85 centimeter, 

det vill säga 2 procent. Höftmåttet minskade med 0,72 centimeter, det vill säga 1 procent, för 

Testgruppen och 1,59 centimeter, vilket motsvarar 2 procent, för Träningsgruppen. Gällande 

bukhöjden fick Testgruppen en reducering med 0,38 centimeter, det vill säga 2 procent och 

Träningsgruppen 0,95 centimeter som motsvarar 4 procent.  

 

Tabell 3 – Resultat från uthållighetstester för muskelstyrka som utfördes innan och efter en 

tvåmånadersperiod. Tabellen visar skillnaden i antal samt sekunder och förändring i procent.  

 

 

 

 

 

 

I uthållighetstesterna för muskelstyrka i axlar/armar, ben, rygg och buk/höftböjare noterades 

förbättringar, stundtals signifikanta, mellan förtest och eftertest för båda grupperna. I 

Axelpressen ökade Testgruppen sitt medelvärde med 4,11 stycken vilket motsvarar en 

förbättring på 21 procent. Träningsgruppen förbättrade sitt värde på Axelpressen med 5,53 

stycken som är en procentuell ökning på 26 procent vid eftertestet. Axelpressens resultat 

visade på uteslutande signifikanta förbättringar för båda grupperna.  
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Testet som mäter uthållighetsstyrka i benen, Uppresningar från stol, visade på signifikant 

förbättring för Träningsgruppen med en ökning av antalet med 3,60 och en förbättring med 

11 procent. Däremot för Testgruppen var förbättringen vid uthållighetstestet för benstyrka 

inte signifikant.  

 

I Ryggtestet visade båda grupperna på signifikanta förbättringar mellan testtillfällena. 

Testgruppen ökade med 32,75 sekunder (34 procent) och Träningsgruppen med 24,54 

sekunder, det vill säga 30 procent.  

 

I Buk/höftböjtestet påvisade båda grupperna även där en ökning men endast Testgruppens 

värden visade sig vara signifikanta. Testgruppen ökade med 22,87 sekunder som motsvarar 

29 procent och Träningsgruppen ökning landade på 17,31 sekunder, vilket är 23 procent. 

 

Tabell 4 – Resultat från testet med cykelergometer, 6-minuters-gångtest samt pyramidtestet 

som utfördes innan och efter tvåmånadersperioden. Tabellen visar skillnaden i liter/minut, 

meter och antal samt förändring i procent för respektive test.  

 

 

 

 

 

 

Vad gäller Testgruppen sågs i stort sett ingen förändring i det submaximala 

cykelergometertestet som mäter kondition. Emellertid sågs här en signifikant förbättring för 

Träningsgruppen (med i snitt 0,14 l/min, det vill säga 6 procent). Däremot visade 

Testgruppen förbättringar i 6-minuters-gångtest då medelvärdet ökade med 17,27 meter, 

vilket motsvarar 3 procent. I samma test skedde en något mindre och ickesignifikant 

förändring för Träningsgruppen. Antalet vändor i Pyramidtestet efter fem minuter minskade 

för Testgruppen medan det för Träningsgruppen skedde en ökning med 2,42 vändor, det vill 

säga 4 procent. Pyramidtestet mäter effekt och konditionsnivå.     
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Tabell 5 – Resultat från rörlighetstest som utfördes innan och efter tvåmånadersperioden. 

Tabellen visar skillnaden i centimeter och förändring i procent.  

 
 

Båda gruppernas medelvärden visade en ytterst liten förbättrad rörlighet i testet Stand and 

reach (drygt 1 centimeter), dock kunde inte för Testgruppen påvisas några signifikanta 

resultat, utan endast för Träningsgruppen.  

 

Tabell 6 – Resultat från balanstestet som utfördes innan och efter en tvåmånadersperiod. 

Tabellen visar skillnaden i sekunder och förändring i procent för första fotisättningen med 

slutna ögon.  

 

 

 

 

Gällande balanstest då tid registrerades för första fotisättningen med slutna ögon skedde endast 

förbättringar för Träningsgruppen, medan Testgruppen fick sämre, ickesignifikanta, värden. 

Träningsgruppens värde för höger fot förbättrades med 1,71 sekunder, 25 procent, och vänster 

fot med 2,91 sekunder, vilket motsvarar 44 procent. Dock var endast de sistnämnda värdena 

signifikanta. I medföljande bilagor redovisas att ingen av de båda grupperna kunde påvisa 

någon signifikant förbättring vid balanstestet med öppna ögon under en minut då antal 

nedtramp registrerades. 

 

Tabell 7 – Resultat från två av de korta funktionella testerna som utfördes innan och efter 

tvåmånadersperioden. I tabellen visas resultat från de fysiologiska tester som utfördes innan 

och efter tvåmånadersperioden. Tabellen visar skillnaden (differens) i sekunder och 

förändring i procent.  
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I de funktionella testerna såsom ”Timed Up and Go” och fem uppresningar från stol skedde 

förbättringar för både grupperna. För Testgruppen minskade tiden i ”Timed Up and Go” med 

0,44 sekunder vilket är en förbättring med 9 procent. För Träningsgruppen, i samma test, var 

differensen 0,43 och minskningen 8 procent. I testet fem uppresningar från stol förbättrade 

Testgruppen sin tid med 0,66 sekunder, 7 procent, medan Träningsgruppen visade signifikant 

förbättring med 1,04 sekunder vilket motsvarar 11 procent.  

 

4 Diskussion 
Hypotesen var att äldres fysiska kapacitet förbättras av vetskapen av återkommande 

fysiologiska tester som utförs med ett par månaders mellanrum utan ledarledd träning. 

Undersökningens resultat visar att genom att endast utföra mätningar och fysiologiska tester 

före och efter en tvåmånadersperiod (utan ledarledd träning), för motiverade relativt friska äldre 

deltagare, kan förbättringar i fysisk kapacitet uppnås.  

 

Studien visar att Testgruppen (som inte fått ledarledd träning) under åttaveckorsperioden har 

påvisat signifikanta förbättringar framförallt vid uthållighetstester av rygg- (34 procent), buk-

/höftböjar- (29 procent) och arm-/skuldermuskulatur (21 procent), men ingen signifikant 

skillnad framkom för bentestet med uppresning från stol (10 procent). Träningsgruppen visade 

signifikant förbättring på alla dessa tester (11-30 procent), förutom för det statiska sit-uptestet 

Buk/höftböj (23 procent). Däremot vid konditionstesterna (cykelergometertest och Pyramidtest) 

framkom ingen statistisk säkerhetsställd förbättring för Testgruppen, utan endast för 

Träningsgruppen. Enbart Testgruppen visade en signifikant, om än liten, förbättring i 6-

minuters-gångtest. Vidare sågs ytterst små förbättringar, men signifikanta, för midje- och 

höftmått samt bukhöjd för både Testgruppen men med högre absoluta värden för 

Träningsgruppen. Vid rörlighets- och balanstesterna framkom ingen signifikant förbättring för 

Testgruppen, vilket däremot var fallet för Träningsgruppen. 

 

Ledarledd fysisk träning för äldre under åtta veckor kan bidra till förbättrad fysisk kapacitet i 

form av styrka och kondition (Andersson et al. 2013). Det finns mycket forskning som 

stärker sambandet mellan ledarledd fysisk träning och bättre fysisk kapacitet, men inte lika 

mycket om endast fysiologiska tester och dess påverkan på fysisk kapacitet. Vad visar då 

mätningarna av kroppen och fysiologiska tester gällande kondition, styrka, rörlighet och 
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balans i början jämfört med i slutet av en åttaveckorsperiod utan ledarledd träning, och i 

förhållande till ledarledd träning med rådgivning?  

 

Gällande kroppsmått noterades att medelvärdet i både midjemått och höftmått minskade för 

Testgruppen med 0,88 centimeter i midjan och 0,72 centimeter vid höft. För 

Träningsgruppen skedde en minskning med mer än dubbelt så mycket (1,85 centimeter i 

midjan och 1,59 centimeter vid höft) mellan för- och eftertest. Även bukhöjden visade 

samma tendens då den för Testgruppen minskade med 0,38 centimeter och för 

Träningsgruppen med 0,95 centimeter. Följaktligen visar detta på att båda grupperna fick en 

signifikant minskning i samtliga av de nämnda kroppsmåtten mellan andra förtestet och 

eftertest, som dock var dubbelt så stor i absoluta mått för Tränings- jämfört med 

Testgruppen. För Träningsgruppen kan den träning deltagarna medverkat i ha bidragit till en 

minskning av både buk- och höftomfång. Träning påverkar kroppen på olika sätt och 

exempelvis fetma motverkas genom fysisk aktivitet (Axelsen et al. 2009, s. 243 f.), vilket 

kan sammankopplas med kroppsmått. Den rådgivning deltagarna erhållit angående kost och 

träning, i kombination, kan även ha varit en bidragande orsak till de minskade måtten. 

Orsaken till de förbättrade resultaten för Testgruppen vid eftertestet kan förklaras av att en 

persons allmänstatus identifieras genom utförandet av fysiologiska tester och 

kroppsmätningar. Detta skulle kunna leda till mer hälsosamma val i form av aktiviteter och 

kost. Det kan jämföras med att personal inom vården har visat sig kunna minska en individs 

alkoholkonsumtion, som innebär färre alkoholproblem, genom att identifiera individens 

riskfyllda alkoholkonsumtion (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2001, s. 26). 

Alltså måste deltagarna i Testgruppen på egen hand ha ändrat sina kostvanor och/eller 

aktivitetsvanor. Detta skulle kunna vara slumpmässigt eller genom medvetenheten att en 

ytterligare mätning ska ske i form av eftertestet, vilket då kan ha motiverat deltagarna till en 

vilja att förbättra sig. 

 

I styrketesterna Axelpress, Ryggtest, Buk/höftböjtest samt Uppresningar från stol noterades 

förbättringar för båda grupperna, dock framkom ingen signifikant förbättring för 

Testgruppen i det sistnämnda testet här. I Axelpressen var ökningen relativt lika för både 

Testgruppen (21 procent) och Träningsgruppen (26 procent) då en ökning mellan fyra och 

sex axelpressar noterades som förbättrat medelvärde, med en något större ökning för 

Träningsgruppen. I testet Uppresningar från stol sågs förbättringar i snitt på mellan tre till 

fyra stolsuppresningar (10-11 procent) för de båda grupperna, som dock endast var 
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signifikant för Träningsgruppen. Även i Ryggtestet förbättrades båda grupperna signifikant 

mellan testtillfällena. Träningsgruppen ökade med cirka 25 sekunder jämfört med 

Testgruppen som ökade med nästan 33 sekunder. I Buk/höftböjtestet skedde liknande 

förändringar då Träningsgruppen ökade med ungefär 17 sekunder och Testgruppen med 

cirka 23 sekunder.  

Testresultaten för rygg och buk/höftböj är anmärkningsvärda då förväntningarna, på 

egentligen samtliga tester, var att Träningsgruppen skulle förbättras i större utsträckning än 

Testgruppen. Frågan är om en faktor som inlärning, som Thomeé et al. beskriver (2008, s. 

20), kan vara orsak till det förbättrade resultatet på eftertestet hos grupperna. Detta motsägs 

av att det, för Testgruppen, inte skedde någon förbättring mellan det första och det andra 

förtestet, utan snarare visade på samma värden. Detta indikerar att det inte endast har skett 

en invänjning mellan testtillfällena och att resultatet vid eftertestet snarare kan bero på att 

deltagarna har tränat upp de muskler som krävs för dessa övningar på grund av att de är 

medvetna om att samma tester kommer utföras ännu en gång. Här kan tänkas att 

mekanismer neuronalt och/eller hypertrofi samt metabol anpassning kan ha påverkat 

resultaten efter perioden på två månader. 

Uppföljningen som görs med varje deltagare vid det så kallade eftertestet, går i linje med 

rekommendationer från Statens beredning för medicinsk utvärdering gällande att 

uppföljning om fysisk aktivitet ökar den fysiska aktivitetsnivån (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering 2006, s. 31). Detta skulle kunna förklara att Testgruppen, som inte 

fått någon ledarledd träning eller rådgivning, ändå förbättrar sin fysiska kapacitet just på 

grund av vetskapen om den kommande uppföljningen. Ännu en anledning, dock kanske 

mindre sannolikt, kan vara att deltagarna möjligen kan ha haft en föreställning om att vi 

testledare förväntar oss en förbättring och av den orsaken presterar något bättre under det 

slutliga testet. 

I konditionstestet Ekblom-Bak på cykelergometer noterades en statistisk säkerhetsställd 

förbättring för Träningsgruppen med 6 procent och en ökning av syreupptagningsförmågan 

med 0,14 liter per minut. Däremot för Testgruppen sågs ingen signifikant förbättring här. 

Pyramidtestet, som också är ett konditionstest, visade på signifikant förbättring endast för 

Träningsgruppen, då medelvärde ökade med 4 procent som innebar 2,4 extra vändor. Så vid 

Pyramidtestet noterades, i likhet med Ekblom-Bak, inte någon signifikant förbättring för 

Testgruppen. Det kan finnas flera orsaker till att Träningsgruppen fått signifikanta 
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förbättringar i dessa två konditionstester till skillnad mot Testgruppen som inte fått detta. 

Den ledarledda träning som Träningsgruppen deltog i under två månader innehöll många 

moment av konditionsträning, vilket kan vara en förklaring till deras förbättrade kondition. 

Att Testgruppens deltagare inte uppnådde samma förbättring vittnar om att de inte nämnvärt 

ökat sin fysiska aktivitetsnivå sett till aerob kapacitet under tvåmånadersperioden. Varför 

båda grupperna fick förbättringar på styrketesterna Axelpress, Buk/höftböjtestet och 

Ryggtestet medan konditionstesterna främst visade på förbättrad kondition hos 

Träningsgruppen, och inte hos Testgruppen, kan ha många förklaringar. Kan det vara lättare 

att på egen hand öka sin styrka jämfört med kondition, utan ledarledd träning och 

rådgivning? Det kan möjligen vara fallet då det, för Testgruppen, skedde styrkeförbättringar 

men inte förbättringar vid konditionstesterna. I artikeln av Andersson et al. (2013), där de 

äldre under ledning fick varierande fysiska aktiviteter under åtta veckor, framkom en 

förbättrad kondition. Konditionstesterna som speglar syreupptagningsförmågan, speciellt 

cykelergometertestet, är svårare för deltagaren att påverka vid testtillfället än antal sekunder 

i styrketesterna, vilket kan beaktas i diskussionen kring hur eventuell motivationsfaktor kan 

bidra till de erhållna resultaten för de båda grupperna.  

 

I denna studie har deltagarna, som bekant, tidigare sökt till Gymnastik- och 

idrottshögskolans hälsoprojekt. Eftersom de inte kom med i hälsoprojektet erbjöds de 

deltagande i denna studie. En person som söker sig till ett hälsoprojekt som innebär fokus på 

hälsa och träning har troligen ett öppet sinne för just hälsa och träning. Mot denna bakgrund 

kan man förklara Testgruppens förbättrade testresultat med att dessa individer möjligen kan 

ha ökat sin fysiska aktivitet i vardagen på egen hand för att de eventuellt ser ett värde i en 

hälsosam livsstil. Inga restriktioner om förändring av deras fysiska aktivitetsvanor gavs till 

deltagarna under testperioden. Ett sätt att mäta eventuella förändrade fysiska aktivitetsvanor 

är att använda aktivitetsmätare under en vecka innan och i slutet av undersökningsperioden 

för att få en mer objekt bild på deras vardagliga rörelsemönster, som i sig kan påverka 

fysiologiska testresultaten.  

 

Till skillnad från de tidigare nämnda konditionstesterna visade 6-minuters-gångtest 

signifikant förbättring för Testgruppen, men inte för Träningsgruppen. Att dessa fynd inte 

lyfts fram i studien beror på att 6-minuters-gångtest i tidigare studier inte visat någon 

statistisk säkerhetsställd förbättring och inte heller på något signifikant samband med 

maximalt konditionstest för äldre kvinnor. Gångtestet kan mot denna bakgrund inte 
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användas för spegling av konditionsgrad. (Andersson et al. 2011) 

 

På rörlighetstestet Stand and reach noterades en ytterst liten, egentligen inte nämnvärd, 

förbättrad rörlighet hos båda grupperna, där endast Träningsgruppen visade på signifikant 

förbättring. Både Träningsgruppens och Testgruppens medelvärde ökade med drygt en 

centimeter mellan förtest 2 och eftertest. Här ska dock nämnas att den ledarledda träningen 

innehöll en hel del rörlighetsträning. Tidigare i en studie av Cowen (2010) visades 

förbättrade resultat på deltagarnas rörlighet efter endast sex veckors rörlighetsträning.  

 

På balanstestet med slutna ögon på höger fot fick Testgruppen ett något försämrat resultat 

medan Träningsgruppen fick en signifikant förbättring. Balanstestet på vänster fot med slutna 

ögon visade, hos Testgruppen, på en försämring dock inte signifikant. Samma test för 

Träningsgruppen visade däremot på en signifikant ökning med nästan tre sekunder per person 

sett över hela gruppen. Eftersom endast gruppen som fått ledarledd träning (med bland annat 

balansövningar) signifikant förbättrade sina resultat på balanstesterna är slutsatsen att balans 

måste tränas för att kunna förbättras. Detta kan ses utifrån Specificitetsprincipen som innebär 

att man blir bra på det man tränar (Thomé et al. 2008). 

 

I de båda korta funktionella testerna såsom ”Timed Up and Go” och Fem uppresningar från stol 

framkom en signifikant förbättring för Träningsgruppen, och endast i det förstnämnda testet för 

Testgruppen. För både Test- och Träningsgruppen minskade tiden i ”Timed Up and Go” med 

0,44 sekunder. I testet Fem uppresningar från stol förbättrade Testgruppen sin tid med 0,66 

sekunder i genomsnitt (ej signifikant), medan Träningsgruppen visade signifikant förbättring 

med 1,04 sekunder. Dessa två tester kan, enligt vår mening, ha en högre felmarginal jämfört 

med övriga tester eftersom testerna pågår under så pass kort tid att en noggrann tidtagning 

följaktligen blir avgörande för resultaten. Ingen djupgående genomgång av dessa testresultat 

behandlas då de därför kan anses som mindre tillförlitliga. 

 

Den studerade Testgruppen (som enbart utförde fysiologiska tester utan organiserad ledarledd 

träning) uppvisade signifikanta förbättring, mellan andra förtestet och eftertestet, på flera av 

styrkeundersökningarna, vissa buk- och höftmått, 6-minuters-gångtest samt vid det korta 

funktionella testet ”Timed Up and Go”. Däremot syreupptagningsförmågan vid 

cykelergometertestet Ekblom-Bak och antal vändor i Pyramidtestet visade inga förbättringar för 

denna grupp, vilket var fallet för Träningsgruppen. Möjligen kan det vara så att ledarledd 
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träning krävs för att konditionsförbättringar ska ske, medan det måhända kan vara lättare att 

öka sin styrka på egen hand om regelbundna fysiologiska tester sker. Ännu en aspekt att ta 

hänsyn till är att det möjligen kan vara enklare att konditionsträna på egen hand under våren 

jämfört med hösten, beroende på exempelvis temperatur och väglag, vilket också kan vara en 

bidragande orsak till förbättrade resultat för vårens träningsgrupp. Å andra sidan bjuder hösten 

på vardagsaktiviteter som bär- och svampplockning och eventuellt krattning av löv för dem 

som har egen tomt. Årstiderna behöver alltså inte ha någon större inverkan på resultatet. En 

annan aspekt som skulle kunna påverka Testgruppens resultat är det faktum att dessa deltagare 

tidigare sökt till ett hälsoprojekt vid Gymnastik- och idrottshögskolan utan att komma med. Att 

de nu fick erbjudande att delta i studien kan ha gett dem ytterligare motivation till ökad fysisk 

kapacitet.   

 

För att vi som blivande lärare i ämnet hälsa och i ämnet idrott och hälsa på ett djupare plan ska 

kunna undervisa om hälsofrämjande metoder ämnade för en alltmer stillasittande befolkning är 

det fördelaktigt att vi genomfört studier av dessa slag. Att undervisningen i hälsa bland annat 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om hur folkhälsoarbete och olika former 

av hälsofrämjande metoder och aktiviteter ger effekter på hälsan (Skolverket 2013-11-26) kan 

kopplas till denna studies resultat. Detta eftersom studien genererat information som inte i 

någon större utsträckning tidigare studerats. Det faktum att fysiologiska tester kan vara en 

motivator, till att på egen hand bli mer fysiskt aktiv och på så sätt förbättra sin fysiska kapacitet 

inom vissa områden, hör alltså till ny kunskap. Studien är, som tidigare nämnt, utförd på ett 

mindre antal deltagare som inte är randomiserat utvalda, vilket gör att den ej kan ses som 

allmängiltig. Detta hindrar dock inte studien från att vara startskottet i studerandet av 

fysiologiska testers effekt på fysisk kapacitet. Studiens fynd kan förhoppningsvis skapa intresse 

för liknande undersökningar och inbjuda till vidare forskning inom området. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att hos äldre studera 

förändring av fysisk kapacitet, genom fysiologiska tester, i början och i slutet av en 

tvåmånadersperiod utan ledarledd träning eller rådgivning och sedan jämföra resultaten med 

en grupp som utfört fysiologiska tester samt ledarledd träning och rådgivning.  

 
Vilka sökord har du använt? 
 
WHO health, Äldre blir starkare av Hälsoprojektet, cardiorespiratory fitness, measurement, 

FYSS 2008, FaR, Fysisk aktivitet, Fysiskt aktiva, äldre, fysiologiska tester, motivation till 

att vara fysiskt aktiv, träning för äldre, hälsoprojekt, hälsa och träning, training, elderly, 

styrka, condition, rörlighet, balans, strength, V02max, hälsa, health, physical activity, 

Physical fitness, heart disease, risk factors, metoder för att främja fysisk aktivitet, ledarledd 

träning, rådgivning, gruppträning, kroppsmätning, instructor-led training, fysisk kapacitet, 

Ekblom-Bak, maximal aerobic power, old adults, cost-effectiveness, alkoholvanor 

rådgivning, pyramidtest. 

 
 
 
Var har du sökt? 
 
Google, Google Scholar, PubMed, Ebsco, GIH:s bibliotekskatalog. 
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Sökningar som gav relevant resultat 
 
PubMed: Ekblom-Bak 

PubMed: Physical fitness 

PubMed: Physical activity older adults 

Google Scholar: Styrka 

Google Scholar: Hälsoprojekt 

Google Scholar: Äldre fysisk aktivitet 

Google: Hälsoprojekt 

Google: FYSS 2008 

Google: FaR 

Google: Pyramidtest 

Google: Fysiskt aktiva 

Google: Alkoholvanor 

 
 
Kommentarer 
 
Eftersom vi genomfört ett hälsoprojekt tidigare kunde vi använda en stor del av forskningen 

i den litteraturlistan. Vår dåvarande handledare har även bidragit med relevant forskning och 

vi har återfunnit forskning i andra litteraturlistor via andra hälsoprojekt och rapporter.  

Vi hade svårigheter att hitta forskning kring hur fysiologiska tester påverkar fysisk kapacitet 

vilket verkar vara till stor del outforskat.  

 
  



 

Protokoll – C-uppsats 

Bilaga 2 
   

    

Namn: Anna Ryhed och Moa Sandlund    

Grupp: Testgrupp Individnummer:  N = xx    

            

Kön: X Kvinna X Man  FÖRTEST               EFTERTEST   Förändring % Signifikans  

 F2 E Diff      

Kroppslängd (m)     Uppmätt (ja/nej):   

1,71±0,09 

(1,55-1,86) 

1,71±0,09 

(1,55-1,83) 0,000 0% 0,668  

Kroppsvikt, uppmätt (kg) 

74,09±11,54 

(44,3-97,2) 

74,22±11,62 

(45,1-91,6)     0,129 0% 0,613  

Midjemått (cm) 

91,53 ±10,95 

(72-107) 

90,65±10,00 

(73,5-103) -0,880 -1% 0,021  

Höftmått (cm) 

105,56±9,31 

(90-129) 

104,84±9,19 

(90,5-129) -0,719 -1% 0,001  

Bukhöjd (cm)           

21,41±2,40 

(16,5-24,5) 

21,03±2,28 

(16,5-24) -0,375 -2% 0,006  

Kroppsfett bål, bioimpedans 

(%)       

26,23±8,81 

(11,4-43,3) 

27,98±8,63 

(15,5-47,4) 1,750 7% 0,048  

Kroppsfett helkropp, bioimpedans 

(%)     

27,24±8,33 

(15,7-46) 

27,92±8,76 

(17,7-48,9) 0,680 3% 0,192  

Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (innan testerna)      

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett, systoliskt (mmHg) 

123,06±19,03 

(96-159) 

128,41±20,43 

(104-166) 5,353  4% 0,168   

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett, diastoliskt (mmHg) 

74,59±7,89 

(58-89) 

77,41±9,47 

(62-92) 2,824 4% 0,153  

Puls, pulsklocka (slag/min) 

68,35±13,56 

(45-100) 

67,65±10,91 

(48-97) -0,706  -1%  0,684  

Ekblom Bak cykeltest      

Slutbelastning (W) 

96,67±31,81 

(60-180) 

96,67±31,81 

(60-180)  0 0%    

Puls vid slutbelastning (slag/min) 

118,76±19,3 

(97-163) 

118,24±17,08 

(89-152) -0,529 0% 0,823  

Beräknad VO2max (l/min) 

2,55±0,79 

(1,05-3,49) 

2,59±0,75 

(1,01-3,49) 0,042 2% 0,683  

Relativ VO2max (ml/kg*min) 

34,05±8,1 

(15,2-44,5) 

34,75±8,48 

(15,2-51,3) 0,694 2% 0,648  

Upplevd ansträngning vid slutbelastning (Borg RPE 6-20) 

14,59±1,58 

(12-18) 

14,88±1,69 

(13-19) 0,294 2% 0,440  

6-minuters gångtest 

6-minuters 

gångtest     

Gångsträcka (m) 

610,93±76,8 

(385-714) 

628,2±76,44 

(385-714) 17,267 3% 0,042  

Slutpuls (slag/min) 

120,87±25,49 

(67-154) 

122,4±25 

(79-154) 1,533 1% 0,592  

Upplevd ansträngning (Borg RPE 6-20) 

12,33±1,95 

(9-15) 

12,6±2,87 

(7-17) 0,267 2% 0,623  

      



 

 

Styrketester 

Ryggtest - belly back, 180° (s) 

96,31±42,85 

(27-186) 

129,06±54,90 

(33-255) 32,750 34% 0,001  

Buk/höftböj, 45° (s) 

78,94±50,28 

(11-223) 

101,81±47,20 

(33-187) 22,875 29% 0,004  

Styrketester, övriga      

Axelpress, växelvis hö/vä, 60-takt, m:5kg, k:3kg (antal) 

19,71±12,15 

(5-54) 

23,82±12,35 

(9-63) 4,118 21% 0,001  

Handgrip höger (bäst av tre) 

350,47 ±127,61 

(199-637) 

348,88±156,02 

(104-728) -1,588 0% 0,932  

Handgrip vänster (bäst av tre) 

342,24±129,11 

(184-623) 

349,35±135,80 

(168-661) 7,118 2% 0,244  

Rörlighet, avstånd fingrar till fotsula/underlag. Fotsula (0 cm), distalt (-cm), proximalt (+cm)      

Stand and reach (cm) 

0,59±9,51 

(-12-20) 

-0,47±9,16 

(-13-19) -1,059 -180% 0,083  

 

Balans, antal nedtramp. Inget nedtramp = 1     

Balanstest höger    

5,12±5,96 

(1-24) 

3,82±4,49 

(1-19) -1,294 -25% 

 

0,137  

Balanstest vänster    

5,24±6,52 

(1-28) 

3,82±4,80 

(1-16) -1,412 -27% 0,159  

Övriga tester      

Timed Up and Go (s)    

4,92±0,96 

(3,75-6,97) 

4,48±0,94 

(3,44-7,15) -0,449 -9% 0,002  

5 uppresningar från stol (s)    

9,16±1,91 

(6,38-13,66) 

8,50±2,29 

(6,37-15,97) -0,663 -7% 0,205  

Maximal gång 6 meter (s) 

2,68±0,78 

(1,78-4,44) 

2,68±0,83 

(1,78-4,72) 0,005 0% 0,967  

       

Pyramidtest (5MPT)      

Antal vändor efter 1 min (N) 

13,79±2,61 

(7-17) 

13,57±2,90 

(6-17) -0,214 -2% 0,657  

Antal vändor efter 2 min (N) 

26,93±5,30 

(13-33) 

26,00±5,46 

(12-32) -0,929 -3% 0,031  

Antal vändor efter 3 min (N) 

39,29±7,88 

(20-49) 

38,14±8,20 

(18-47) -1,143 -3% 0,040  

Antal vändor efter 4 min (N) 

51,64±10,65 

(26-64) 

50,57±10,79 

(24-63) -1,071 -2% 0,087  

Antal vändor efter 5 min (N) 

64,43±13,69 

(31-81) 

63,93±14,09 

(30-81) -0,500 -1% 0,511  

Upplevd ansträngning vid avslut (Borg RPE 6-20) 

16,29±1,64 

(13-19) 

16,29±1,68 

(14-20) 0,000 0% 1,000  

Puls 0 min efter avslut (slag/min) 

138,64±21,54 

(94-168) 

138,93±21,54 

(86-170) 0,286 0% 0,918  

Puls 1 min efter avslut 

(slag/min)       

111,07±20,39 

(77-140) 

110,36±21,32 

(70-150) -0,714 -1% 0,827  

Puls 2 min efter avslut 

(slag/min)       

96,79±18,99 

(66-127) 

97,50±19,34 

(64-134) 0,714 1% 0,853  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Power efter 5 min (W), (kroppsvikt * 9,81 * N * 0,42)/300 

66,17±18,27 

(36,5-89,57) 

65,68±18,66 

(36,54-88,41) -0,492 -1% 0,532  

Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (efter testerna)      

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett systoliskt (mmHg) 

123,88±19,7 

(91-158) 

119,63±18,17 

(86-148)  -4,25 -3% 0,245  

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett, diastoliskt (mmHg) 

77,63±10,31 

(65-101) 

78,06±8,62 

(66-93) 0,438 1% 0,809  

Puls, pulsklocka (slag/min) 

85,44±16,02 

(61-113) 

83,88±14,56 

(60-115) -1,563 -2% 0,483  

Övriga tester/mått      

Balanstest höger, slutna ögon (s) 

7,35±12,19 

(1,41-54) 

7,19±5,68 

(2,31-18) -0,144 -2% 0,956  

Balanstest vänster, slutna ögon (s) 

6,11±5,76 

(0,9-25) 

4,8±2,55 

(2,55-12,54)  -1,319 -21% 0,341  

Halsmått (cm) 

37,88±3,23 

(32,5-44) 

37,97±3,16 

(32,5-44) 0,088 0% 0,455  

Uppresningar från stol: Snuddar endast stol (max 50 st) 

33,42±11,39 

(17-50) 

36,83±12,04 

(16-50) 3,417 10% 0,056 



 

Bilaga 3 
  

Protokoll – C-uppsats    

    

Namn: Anna Ryhed och Moa Sandlund    

Grupp: Träningsgrupp Individnummer:  N = xx    

            

Kön: X Kvinna X Man  FÖRTEST               EFTERTEST   Förändring % Signifikans  

 F2 E Diff      

Kroppslängd (m)     Uppmätt (ja/nej):   

1,69±0,08 

(1,52-1,95) 

1,69±0,08 

(1,52-1,95) 0 0% 0,786  

Kroppsvikt, uppmätt (kg) 

72,8±11,28 

(52,9-95,9) 

72,59±11,53 

(52-94,3) -0,219 0,% 0,222  

Midjemått (cm) 

91,24±9,96 

(73,5-118) 

89,39±9,39 

(74-111) -1,850 -2% 0,000  

Höftmått (cm) 

102,31±6,59 

(91-119) 

100,72±6,56 

(89-115)     -1,590 -2% 0,000  

Bukhöjd (cm)           

22,26±2,80 

(18-32) 

21,31±2,56 

(17-28) -0,950 -4% 0,000  

Kroppsfett bål, bioimpedans 

(%)       

30,69±6,29 

(18,6-41,4) 

30,02±6,34 

(15,3-42,6) -0,669 -2% 0,116  

Kroppsfett helkropp, bioimpedans 

(%)     

30,97±7,60 

(17,2-42,6) 

30,18±7,53 

(14,6-43) -0,791 -3% 0,028  

Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (innan testerna)      

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett, systoliskt (mmHg) 

123,03±22,5 

(71-169) 

123,67±19,99 

(90-159) 0,636 1% 0,84  

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett, diastoliskt (mmHg) 

75,91±12,65 

(46-93) 

77,12±12,32 

(44-104) 1,212 2% 0,502  

Puls, pulsklocka (slag/min) 

73,66±13,14 

(42,98) 

72,38±13,49 

(47-118) -1,281 -2% 0,533  

Ekblom Bak cykeltest      

Slutbelastning (W) 

96,67±22,8 

(60-150) 

95,83±23,59 

(60-150) -0,833 -1% 0,324  

Puls vid slutbelastning (slag/min) 

129±18,77 

(100-162 

122,35±20,58 

(88-154) -6,645 -5% 0,002  

Beräknad VO2max (l/min) 

2,46±0,74 

(0,56-3,75) 

2,6±0,65 

(1,8-3,97) 0,142 6% 0,046  

Relativ VO2max (ml/kg*min) 

35,25±8,33 

(19,8-55) 

36,87±7,77 

(22,8-49,4) 1,623 5% 0,078  

Upplevd ansträngning vid slutbelastning (Borg RPE 6-20) 

14,91±1,85 

(11-20) 

14,35±2,13 

(9-20) -0,559 -4% 0,01  



 

6-minuters gångtest      

Gångsträcka (m) 

603,46±69,24 

(395-720) 

610,83±61,6 

(430-720) 7,371 1% 0,193  

Slutpuls (slag/min) 

123,12±18,51 

(90-155) 

122,12±19,37 

(89-156) -1 -1% 0,38  

Upplevd ansträngning (Borg RPE 6-20) 

12,31±2,17 

(7-17) 

12,54±2,16 

(8-19) 0,229 2% 0,412  

 

Styrketester      

Ryggtest - belly back, 180° (s) 

81,44±42,77 

(15-191) 

105,98±48,61 

(30,3-197) 24,536 30% 0,000  

Buk/höftböj, 45° (s) 

75,94±45,66 

(8-186) 

93,26±49,30 

(18-257) 17,314 23% 0,079  

Styrketester, övriga      

Axelpress, växelvis hö/vä, 60-takt, m:5kg, k:3kg (antal) 

21,32±6,99 

(9-35) 

26,85±9,82 

(10-54) 5,529 26% 0,000  

Handgrip höger (bäst av tre) 

329,29±115,77 

(124-563) 

325,74±106,35 

(152-534) -3,543 -1% 0,414  

Handgrip vänster (bäst av tre) 

306,83±103,61 

(150-528) 

311,20±94,47 

(189-487) 4,371 1% 0,409  

Rörlighet, avstånd fingrar till fotsula/underlag. Fotsula (0 cm), distalt (-cm), proximalt (+cm)      

Stand and reach (cm) 

-0,15±11,50 

(-19-33) 

-1,25±11,40 

(-20-33) -1,097 833% 0,008  

 

   Balans, antal nedtramp. Inget nedtramp = 1     

Balanstest höger    

3,11±5,1 

(1-23) 

2,86±3,73 

(1-15) -0,257 -8% 0,56  

Balanstest vänster    

3,57±5,73 

(1-21) 

3,51±4,83 

(1-18) -0,057 -2% 0,926  

Övriga tester      

Timed Up and Go (s)    

5,47±0,89 

(3,87-8,2) 

5,04±0,89 

(3,59-7) -0,428 -8% 0,001  

5 uppresningar från stol (s)    

9,72±2,2 

(5,53-14,16) 

8,68±2,04 

(4,9-11,53) -1,04 -11% 0,000  

Maximal gång 6 meter (s) 

2,54±0,54 

(1,76-3,68) 

2,47±0,53 

(1,66-3,19) -0,072 -3% 0,414  

       

Pyramidtest (5MPT)      

Antal vändor efter 1 min (N) 

13,31±2,78 

(6-19) 

13,47±2,94 

(6-20) 0,167 1% 0,51  

Antal vändor efter 2 min (N) 

26,22±5,7 

(11-38) 

26,28±5,42 

(12-37) 0,056 0% 0,899  

Antal vändor efter 3 min (N) 

38,5±8,06 

(15-54) 

39,28±7,81 

(20-54) 0,778 2% 0,127  

Antal vändor efter 4 min (N) 

50,42±10,65 

(19-70) 

52,03±10,2 

(25-72) 1,611 3% 0,014  

Antal vändor efter 5 min (N) 

63,69±13,77 

(24-83) 

66,11±12,91 

(29-87) 2,417 4% 0,001  

       



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevd ansträngning vid avslut (Borg RPE 6-20) 

16,08±2,48 

(11-20) 

16,17±2,27 

(11-20) 

 

0,083 

 

1% 

 

0,681 

Puls 0 min efter avslut (slag/min) 

142,42±19,89 

(112-179) 

141,56±21,02 

(104-176) -0,861 -1% 0,599  

Puls 1 min efter avslut 

(slag/min)       

113,78±17,74 

(74-152) 

109,28±19,35 

(73-152) -4,5 -4% 0,029  

Puls 2 min efter avslut 

(slag/min)       

101,61±15,66 

(71-128) 

98,25±19,57 

(61-139) -3,361 -3% 0,1  

Power efter 5 min (W), (kroppsvikt * 9,81 * N * 0,42)/300 

63,56±16,53 

(24,5-106,4) 

65,58±16,74 

(31,3-109,2) 2,025 3% 0,011  

Blodtryck och puls efter minst 5 min sittande (efter testerna)      

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett, systoliskt (mmHg) 

121,49±16,17 

(90-152) 

120,17±18,87 

(86-150)  -1,314  -1%  0,595  

Blodtryck, automatisk blodtrycksmanschett, diastoliskt (mmHg) 

79,66±7,27 

(58-95) 

76,80±8,41 

(59-89)  -2,857  -4%  0,051  

Puls, pulsklocka (slag/min) 

87,80±14,78 

(50-113) 

86,17±16,64 

(49-114) -1,629 -2% 0,292  

Övriga tester/mått      

Balanstest höger, slutna ögon (s) 

6,98±6,53 

(1,5-36,75) 

8,69±6,1 

(2-24,31) 1,711 25% 0,151  

Balanstest vänster, slutna ögon (s) 

6,59±6,14 

(1,7-29,41) 

9,5±7,42 

(1,5-29,02) 2,908 44% 0,001  

Halsmått (cm) 

36,99±3,29 

(32-45) 

36,59±3,22 

(32-45) -0,4 -1% 0,003  

Uppresningar från stol: Snuddar endast stol (max 50 st) 

32,16±16,27 

(0-50) 

35,77±16,08 

(0-50) 3,613 11% 0,01 


