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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att via ett maximalt och ett submaximalt 

cykelergometertest (Ekblom-Bak test) ta reda på maximal syreupptagningsförmåga hos 

relativt friska kvinnor och män i åldern 65 – 78 år, samt att se hur väl det submaximala 

mätvärdet korrelerade med det direkt uppmätta maximala värdet. Målsättningen var också att 

jämföra testvärdena mellan två separata förtest och ett eftertest efter en 6 veckors 

träningsperiod. Frågeställningar: (1) Vilken maximal syreupptagningsförmåga har relativt 

friska kvinnor och män i åldern 65 – 77 år? (2) Hur väl korrelerar det beräknade VO2max-

värdet från det submaximala cykelergometertestet med direkt syreupptagningsmätning från ett 

maximalt cykelergometertest i den aktuella åldersgruppen. (3)Vad är reliabiliteten för VO2max 

värdet mellan ett första och ett andra förtest vid submaximalt respektive maximalt 

cykelergometertest? (4) Förändras VO2max över en träningsperiod på 6 veckor? 

 

Metod. I studien inkluderades 42 relativt friska 65-78 åriga män och kvinnor. Medelvärdet 

±SD för hela gruppens ålder var 70,1±3,4 (år), längd 1,7±0,1 (m), vikt 71,7±13,6 (kg), BMI 

24,8±3,4, HRmax 160,6±12,9 (slag/min), varav 12st hade högt blodtryck. Två förtest utfördes 

med en veckas mellanrum följt av ett eftertest efter en träningsperiod på 6 veckor 2 ggr/vecka. 

Under testtillfällena utfördes ett submaximalt test på cykelergometer samt ett maximalt 

syreupptagningstest.  

 

Resultat. Medelvärdet för direkt uppmätt VO2max för män (n=21) var 2,68 l/min, 33,4 

ml/kg/min, kvinnor (n=21) 1,69 l/min, 27,3 ml/kg/min. Beräknat VO2max med Ekblom Bak 

test för män (n=21) var 3,28 l/min, 42,3 ml/kg/min, kvinnor (n=21) 1,90 l/min, 34,3 

ml/kg/min. Studien visade en stark korrelation mellan EB-testet och direkt uppmätt VO2max 

(r=0,84), men med en systematisk förskjutning av VO2max-värdet med ca 20 % i enheten l/min 

för hela gruppen. Reliabiliteten mellan förtest ett och förtest två var mycket god för samtliga 

tester. Studien visade ingen signifikant skillnad för VO2max-värden över en träningsperiod på 6 

veckor.  

 

Slutsats. Denna studie har sammanfattningsvis visat tillförlitliga VO2max värden för äldre 

kvinnor och män samt en mycket god korrelation, men en viss systematisk förskjutning 

mellan EB-testet och direkt uppmätt VO2max. Det sågs en god reliabilitet mellan förtesterna. 

Ingen förändring av VO2max detekterades under träningsperioden. Studieresultaten kan 

användas till att utveckla en bättre validitet av VO2max-värden under submaximala 

cykelergometertest för individer i åldersspannet 65-78 år. 
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1 Inledning 

1.1  Introduktion 

Kondition eller maximal syreupptagningsförmåga (VO2max) är väsentligt för att bedöma den 

fysiska hälsan hos en människa (Åstrand & Rhyming 1954, Blair, Kohl, Paffenbarger, Clark, 

Cooper, & Gibbons 1989). Tidigare forskning visar att en god kondition i högre grad skyddar 

mot hjärt- kärlsjukdomar än registrerade goda fysiska aktivitetsvanor (Williams 2001). Det har 

även visats att individer med god kondition, trots övervikt och fetma, har en lägre risk att dö i 

hjärtkärlsjukdom samt lägre generell dödlighet än individer utan övervikt och fetma men med 

dålig kondition (Lee, Blair & Jackson, 1999).  

 

Låg konditionsstatus och otillräcklig fysisk aktivitet tillhör bland de viktigaste faktorerna för att 

förutsäga risken för allmän död. Dessa två faktorer ligger bakom ca en tredjedel av all död till 

följd av kardiovaskulära sjukdomar. (Ekblom-Bak, Hellénius, Ekblom, Engström & Ekblom 

2010) Mätningar av VO2max hos en individ görs sällan inom sjukvården, trots att detta är en 

viktig och oberoende prediktor för att avgöra individens fysiologiska hälsostatus och risk för 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar (Ekblom-Bak, Björkman, Hellenius & Ekblom 2014). 

 

 Anledningen till att man vanligen inte mäter VO2max med direkta metoder (med andningsmask 

och insamling av utandningsluften) vid hälsoundersökningar och i kliniska undersökningar är att 

det krävs en laboratoriemiljö innefattande avancerad utrustning och expertis inom området för 

att få en korrekt mätning. Av praktiska och kostnadsmässiga skäl är det inte applicerbart inom 

sjukvården och på olika hälsoanläggningar. Ett submaximalt cykelergometertest, Åstrandtestet 

(Å-test), utvecklades under 1950-talet för att indirekt beräkna VO2max, genom att notera puls vid 

en given arbetsbelastning (Åstrand & Rhyming 1954). Å-testet har använts extensivt ute i 

världen. En uppföljning på det testet har nyligen utvecklats vid Åstrandslaboratoriet, Gymnastik- 

och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Det nya submaximala cykelergometertestet kallas 

Ekblom-Bak-test (EB-test) (Ekblom-Bak et al. 2014). Det testet kan ses som en vidareutveckling 

av det sedan tidigare väletablerade Å-testet. I förhållande till Å-testet har EB-testet visat sig ha 

en något större noggrannhet i bestämningen av VO2max (Ekblom-Bak et al. 2014). Det är dock 

enkelt att fortfarande utföra beräkningar enligt Å-testet från resultaten i ett EB-test och göra 

jämförelser mellan de två submaximala mätmetoderna. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Kondition 

Kondition kan definieras på ett flertal sätt och är beroende av olika fysiologiska delegenskaper 

(Åstrand et al. 1997, Mattsson 2013, s.13). I Nationalencyklopedin (2014) beskrivs att 

”Konditionen är i första hand beroende av hjärtats och lungornas förmåga att tillgodose den 

arbetande muskulaturens behov av syrgas. Denna förmåga varierar med träningsgrad och ålder. 

Konditionen kan mätas genom att man belastar muskulaturen med hjälp av arbetsprov.” 

 

”Golden standard” för att mäta en persons maximala syreupptagningsförmåga, VO2max, är ett 

maximalt arbetsprov med syrgasmätning med Douglas bag (Foss & Hallén 2005). Dock innebär 

det likväl som direktmätning av VO2max en omständlig procedur. Det finns därför ett behov av 

tillförlitliga submaximala tester. Utförande av VO2max-tester på individer är ett sätt att få reda på 

en persons kardiovaskulära hälsa. Informationen från testerna kan användas för att förutspå 

risken för kardiovaskulära sjukdomar och ur ett epidemiologiskt perspektiv utvärdera 

interventioner som görs på individer. Epidemiologiska studier har visat att en dålig 

kardiovaskulär hälsa är en oberoende faktor för flertalet kroniska sjukdomar så som övervikt 

(Brien, Katzmarzyk, Craig, Gauvin, 2007), hypertoni (Fagard 1999), metabola syndromet 

(Laaksonen, Lakka, Salonen, Niskanen, Rauramaa, Lakka 2002), typ 2 diabetes (Wei, Gibbons, 

Mitchell, Kampert, Lee, Blair 1999a), kranskärlssjukdom (Lakka, Venalainen, Rauramaa, 

Salonen R, Tuomilehto J, Salonen 1994; Roger, Jacobsen, Pellikka, Miller, Bailey, Gersh 1998), 

stroke (Kurl, Laukkanen, Rauramaa, Lakka, Sivenius, Salonen, 2003), och förtidig dödlighet 

(Wei, Kampert, Barlow, Nichaman, Gibbons, Paffenbarger, Blair 1999b; Laukkanen, Lakka, 

Rauramaa, Kuhanen, Venalainen, Salonen R, Salonen, 2001; Myers, Prakash, Froelicher, 

Partington, Atwood 2002). 

 

Ekblom-Bak et al. (2010) visar i sin studie att konditionen är en av de viktigaste faktorerna för 

en god hälsa. Att ha en låg konditionsstatus och otillräcklig fysisk aktivitet är relaterat till en 

ökad risk för allmän död.  

 

Williams (2001) ser i sin reviewstudie att uppmätt god kondition är viktigare för att minska 

hjärt- och kärlsjukdomar i jämförelse med registrerade goda fysiska aktivitetsvanor. Kondition, 

dvs. VO2max, är därigenom väsentligt för att bedöma den fysiska hälsan hos en människa (Blair 

http://www.ne.se/lang/arbetsprov
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et al. 1989). Denna sistnämnda studie har visat att för individer som har en god kondition men 

ett högt blodtryck ses mindre risk för allmän död jämfört med personer som har ett lågt 

blodtryck men en sämre kondition. En god beräknad ”kardiorespiratorisk fitness” (där en 

uträkning är baserad på vilopuls, ålder, kön, BMI och fysiska aktivitetsvanor) är associerad med 

minskad förlust av blodtillförsel till hjärnan som sker med åldern (Zimmerman, Sutton, Low, 

Fletcher, Tan, Schneider-Garces, Li, Ouyang, Maclin, Gratton, Fabiani 2014). Detta ger en 

bättre hälsa och ökad livskvalité.  

1.2.2 Åldrande  

De fysiologiska funktionerna i kroppen förändras på ett flertal sätt när vi åldras. Vikten ökar 

generellt bl.a. till följd av minskad energiomsättning och ofta ökad inaktivitet. Ett överskott i 

kaloriintag kan även bidra. Vid 65-70 års ålder sker en minskning av muskelmassa och 

benkalcium samtidigt som aptiten minskar. En aktiv livsstil kan motverka minskningen av 

muskelmassa vilket bidrar till minskad risk för svaghet.  Från 20 års ålder tenderar fettmassan att 

öka på grund av t.ex. kost och fysisk inaktivitet. Med högre ålder tenderar även fettlagren att 

förflyttas från periferin till centrala delar i kroppen omkring organen, vilket leder till en ökad 

risk för metabola syndromet och kardiovaskulära sjukdomar. Med hjälp av fysisk aktivitet 

motverkas den ökade fettmassan, och man har visat på att aktiva äldre har mindre total fettmassa 

samt mindre central fettmassa jämfört med inaktiva individer. ( Kuk, Saunders, Davidsson & 

Ross, 2009) 

 

Risken för osteoporos (benskörhet) och sarcopeni (minskning av muskelmassa) ökar vid högre 

ålder. Exempel på orsaker är genetik, inaktivitet tidigare i livet samt dåliga matvanor. (Saunders, 

Davidson, Janiszewski, Després, Hudson & Ross 2009; Hameed, Harridge & Goldspink 2002) 

 

1.2.3 Kardiovaskulär funktion 

Såväl muskelfunktion som den kardiovaskulära funktionen (VO2max) minskar med åldern 

(Åstrand 1960, Åstrand et al. 1997). En av de främst märkbara skillnaderna är minskningen av 

den maximala hjärtfrekvensen (HRmax, Åstrand et al. 1997). Barn har vanligtvis en HRmax mellan 

195-215, medan en genomsnittlig 60-åring har ca 166 i HRmax. Den traditionellt vanligaste 

formeln för uträkning av HRmax är HR =220-åldern. (Tanaka, Monahan & Seals 2001). Dock 

hävdar Tanaka et al. (2001) att de har kommit fram till en mer noggrann formel, [HRmax = 208-

(0,7 × ålder)]. Formeln är inte tillförlitlig till 100 % då HRmax kan variera mycket individuellt, 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Zimmerman%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Sutton%20BP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Low%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Fletcher%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Tan%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Schneider-Garces%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Ouyang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Maclin%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Gratton%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/pubmed?term=Fabiani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24778617
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men den visar på mer noggranna värden än den tidigare formeln som underskattade äldres 

maxpuls. Exempelvis kan det skilja upp till ~10 slag/min för en 70-årings maxpuls mellan den 

äldre och den nyare formeln. Den nya formeln relaterar starkt med ålder (r=0,90). En individ kan 

inte påverka sitt HRmax genom att vara mer fysiskt aktiv. Tanaka et al. (2001) har genom sin 

studie inte sett någon signifikant skillnad i minskningen av HRmax mellan män och kvinnor eller 

aktiva och inaktiva individer, utan åldern står för 80 % av skillnaden i HRmax. Det bör tas i 

beaktning att åldersbaserade uträkningar av HRmax kan avvika med upp till 10,8 slag/min. (Nes, 

Janszky, Wisløff, Støylen & Karlsen 2013) Detta faktum var relevant vid maxtestet i denna 

studie eftersom ett av kriterierna för uppnått VO2max är uppnådd HRmax (± 10 slag/min) 

(Howley, Bassett, & Welch 1995). 

 

Lungornas funktion minskar något vid åldrande, speciellt för inaktiva individer. T.ex. 

vitalkapaciteten minskar något med åldern från 20-30 år. Dessutom ökar i allmänhet 

restvolymen i lungan vilket bidrar till minskat utbyte av syre. Den maximala volontära 

ventilationen är i relation till dessa funktioner och minskar vanligtvis något vid åldrande. En 

fysiskt fullt utvecklad man (idrottslärarstuderande, medelålder 26 år) ligger på ca 120±17 l/min 

och 33 år senare runt 114±23 l/min. Här spelar även kroppsstorlek in. Kvinnor har ett lägre 

värde, mycket beroende på en mindre kroppsstorlek men följer samma mönster med ökad ålder 

(93±12 respektive 89±14 l/min 33 år senare, idrottslärarstuderande kvinnor, medelålder 22 år). 

(Åstrand, Bergh & Kilbom 1997) 

1.2.4 Aerob funktion 

VO2max (maximal syreupptagningsförmåga) kan räknas ut genom formeln hjärtminutvolymen × 

(a-v O2diff). Med åldrande sker en sänkningen av VO2max vilket bland annat kan förklaras av en 

minskning av hjärtminutvolymen som bl.a. påverkas av reducerad HRmax som bidrar till minskat 

blodflödet till de aktiva musklerna.  

 

När VO2max mäts kan resultatet antingen anges i enheten  liter per minut (l/min) eller i liter per 

minut per kilogram kroppsvikt (ml/kg/min), dvs. ett värde i relation till kroppsstorlek. I vissa fall 

ses knappt någon förändring av VO2max uttryckt i liter per minut under loppet av 10-20 år, men i 

förhållande till vikten kan det visa en relativt stor minskning. För att avgöra förändringen av 

VO2max med åldern bör det beaktas huruvida förändringen av VO2max ska beskrivas genom det 

absoluta eller det relativa värdet (l/min eller ml/kg/min) eller i procent.  
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En förändring av VO2max-värden kan även uttryckas över tid. För studenter som studerar till 

idrottslärare (medelålder män 26 år och kvinnor 22 år) samt vid uppföljning 33 år senare ses en 

förändring för männen från 4,1 till 3,1 l/min respektive från 59,3 till 43,2 ml·kg-1·min-1 samt för 

kvinnorna från 2,9 till 2,2 l/min respektive från 48,9 till 38,1 ml·kg-1·min-1 (Åstrand et al. 1997). 

 

I relativa värden kan medelvärden för män vara vid 30 år 48 ml·kg-1·min-1, vid 60 år 35 ml·kg-

1·min-1 och vid 75 års ålder har värdet minskat till 25 ml·kg-1·min-1. Motsvarande förändrade 

värden för män i l/min över samma tidsomfång kan vara 3,2 och 2,3 samt 1,6 l/min. Sänkningen 

i procent mellan 30-60 år respektive 60-75 år för båda enheterna (ml·kg-1·min-1 och l/min) 

varierar här mellan 27-30%. Vanligt är att det uppges värden både i l/min ml·kg-1·min-1samt och 

i procentuell förändring över tid i studier. (Shvartz & Reibold 1990) 

 

Den aeroba kapaciteten minskar generellt med ca 10 % per årtionde eller 1 % per år för inaktiva 

män och kvinnor. Studier som undersökt förändringen av VO2max mellan aktiva och inaktiva 

äldre män och kvinnor visar att intensiv träning har en avtagande men inte uteslutande effekt på 

den åldersrelaterade minskningen av VO2max. Det är svårt att avgöra vad som påverkar 

minskningen av VO2max mest; det faktum att kroppen åldras eller den potentiellt inaktiva 

livsstilen som kommer med åldern. Några faktorer som tros påverka VO2max är genetik, fysisk 

aktivitets nivå, intensitet och volym av träning, ålder, förändring av vikt, kroppsfett samt 

fettfrimassa. (Åstrand et al. 1997, Kenney et al. 2012 s. 460, Fleg et al. 2012) 

 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Maximal syreupptagningsförmåga, VO2max  

Genom att mäta syreupptagningsförmågan (VO2max) får man en indikation av individers 

prestationsförmåga och hälsotillstånd. Ett högre VO2max indikerar en högre aerob förmåga och 

detta ses speciellt hos de som utför uthållighetsidrotter där mycket konditionsträning ingår 

(Saltin & Åstrand 1967, Saltin & Grimby 1968).  

 

När man utför VO2max -tester med direktmätning registreras syreupptaget i kroppen då det utförs 

ett arbete med successivt ökande belastning. En så kallad ”leveling off”, dvs. kurvan för 

syreupptaget planar ut även om belastningen ökar, bör inträffa för att veta om personen uppnått 

maxprestation. Vanligt är att det utförs test på löpband eller en cykelergometer, det viktigaste är 

att aktivering av tillräckligt mycket muskelmassa sker för att kunna aktivera 
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syretransportsystemet maximalt (Åstrand & Rhyming 1954, Åstrand 1960, Åstrand et al. 1997, 

Andersson et al. 2011, Ekblom-Bak et al. 2014). 

 

Golden standard för mätning av den maximala syreupptagningsförmågan sker via tester med 

Douglas bag (Douglas 1911, Foss & Hallén 2005) samt via s.k. onlinemätning som är direkta 

mätningar av VO2max (Rosdahl, Gullstrand, Salier-Eriksson, Johansson, Schantz 2010). Dessa 

metoder för att mäta syreupptagningsförmågan är dessvärre dyra, svårtillgängliga, tidskrävande, 

riskfyllda och ses som orealistiska att genomföra i många sammanhang. Det är därför väsentligt 

att skapa submaximala tester som är enklare, billigare och säkrare av hälsoskäl att genomföra.  

 

Nedan beskrivs några exempel på indirekta tester för bestämning av och association med 

konditionsnivå. I texten här jämförs olika typer av metoder som vanligtvis används ute i fält 

samt exempel på resultat och tillförlitlighet vid de olika tillvägagångssätten. Först beskrivs 

prestationstesterna 6-minuters gångtest och 5-minuters pyramidtest, följt av de submaximala 

cykelergometertesterna enligt Åstrand och Ekblom-Bak. 

  

1.3.2 Sex-minuters gångtest, 6MWT 

Vid 6 minuters gångtest (6MWT) ska personen gå så snabbt den kan, fram och tillbaka på en 50 

meters sträcka, helst plan, i 6 minuter. Det observeras är främst hur lång sträcka personen hinner 

ta sig, men r det går också att studera pulsen och upplevd ansträngning. Testet är ett 

submaximalt test som är billigt och lätt att utföra nästintill överallt. Det har tidigare använts för 

att mäta VO2max hos patienter med kardiovaskulära- och respiratoriska sjukdomar. (Lipkin, 

Scriven, Crake, Poole-Wilson 1986, Guyatt, Sullivan, Thompson, Fallen, Pugsley, Taylor, 

Berman 1985).   

 

Korrelationen mellan VO2max och 6MWT varierar beroende på vilken population testet utförts 

på. Genom 6MWT finns en begränsning i att uppskattningen av VO2max är beroende av 

fysiologisk status. Lipkin et al. (1986) drar slutsatsen att 6MWT fungerar bättre för personer 

som har uttalad hjärtsvikt i jämförelse med personer med mild hjärtsvikt.   

 

I en studie av Andersson, Lundahl, Wecke, Lindblom, Nilsson (2011) jämfördes 6MWT med ett 

VO2max cykelergometertest på relativt friska kvinnor och män, 23st (64–79 år) och 21st (20–32 

år). Korrelationen mellan 6MWT och VO2max visade endast signifikanta värden på äldre män 
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(r=0.80-0.88, Andersson et al. 2011). Testet kan, hos yngre vuxna kvinnor och män samt äldre 

relativt frisk kvinnor, ses mer som ett funktionstest för gångkapacitet än för bestämning av 

VO2max (Andersson et al. 2011). 

1.3.3 Pyramidtest, 5MPT 

Fem-minuters pyramidtest (5MPT) är ett kort och snabbt maxtest som indirekt via en formel ger 

VO2max. Testet har utformats på GIH (Stockholm) för att skapa en bättre metod att skatta VO2max 

jämfört med 6MWT (Andersson et. al 2011). Syftet med testet var jämfört med gångtestet att 

höja intensiteten genom att inkludera vertikal förflyttning av kroppsvikten upp och ned på några 

pyramidformade plintsatser, ett modifierat steptest. Ytterligare en målsättning var att personer 

från olika urvalsgrupper skulle ha möjlighet att utföra testet.  

 

5MPT har en signifikant korrelation med VO2max oberoende av vilken åldersgrupp (20-32 år 

eller 64-79 år) som testas. Korrelationen för alla åldersgrupper sammantagna var 0,98. För den 

äldre urvalsgruppen (n=23) syntes en signifikant korrelation på r=0,97. Likaså framkom en 

signifikant korrelation för båda två undergrupper av kön. De äldre männen (n=11) fick 

korrelationen 0,98 och för de äldre kvinnorna (n=12) var korrelationen r=0,78. (Andersson et. al 

2011) 

 

1.3.4 Åstrands cykelergometertest  

Å-testet är det första submaximala cykelergometertestet och är troligen ett av det mest 

förekommande testerna i världen för beräkning av VO2max. Testet kräver ingen avancerad 

utrustning och är enkelt att genomföra. Testet gör sig mycket bra t.ex. för att jämföra samma 

individ vid olika tillfällen. Vid jämförelser mellan olika individer finns det alltid varierande 

faktorer att beakta. VO2max beräknas genom att uppnå en stabil puls, s.k. steady-state HR (130-

150 slag/min) efter 6 minuters konstant belastning på individuellt valt arbetstempo. (Åstrand & 

Rhyming 1954, Åstrand et al. 1997) 

 

Åstrand (1960) har visat en skillnad i standardavvikelsen på 15 % mellan det beräknade och det 

direkt uppmätta värdet av VO2max i en blandad urvalsgrupp. Detta bekräftas även i flera studier 

av Å-testet (Jessup, Riggs, Lambert, Miller 1977, Cink, Thomas, 1981, Siconolfi, Cullinane, 

Carleton, Thompson 1982, Ekblom, Engström, Ekblom 2007). Ytterligare valideringsstudier har 

rapporterat att Å-testet både underskattar (Jessup et al. 1977, Jette 1979, Kasch 1984, Hartung, 

Krock, Crandall, Bisson & Myhre 1993) samt överskattar (Siconolfi et al. 1982, Zwiren, 
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Freedson, Ward, Wilke & Rippe 1991, Hartung, Blancq, Lally & Krock 1995, MacSween, 2001) 

det direkt uppmätta värdet av VO2max.  

 

1.3.5 Ekblom-Bak testet  

Ekblom-Bak et al. (2014) hade syfte att skapa ett lättillgängligt submaximalt cykelergometertest 

som ska vara enkelt att använda i klinisk praxis. Testet använder sig av förändringen i 

hjärtfrekvens mellan en lägre standardbelastning och en individuellt vald belastning. VO2max 

beräknas därefter ut genom en formel.  

 

I studien jämfördes EB-testet med maximalt VO2max test på en blandad population (n=143) med 

79 kvinnor och 64 män i åldrarna 21-65 år. Deltagarna utgjordes av en blandning mellan fysiskt 

inaktiva till högt fysiskt aktiva. Korrelationen mellan det direkt uppmätta och det beräknade 

värdet av VO2max uppgick till r = 0,91 med en variationskoefficient på 9,3 % och en signifikant 

förbättrad precision jämfört med Å-testet som visat en variationskoefficient på 18,1 % i samma 

studie. Testet har låg hälsorisk, är lätt administrerat och kan utföras på en blandad population 

med olika prestationsförmågor. Testet anses vara lämpligt att använda inom hälsoutvärderingar 

på en allmän befolkning. (Ekblom-Bak et al. 2014) Beräkningarna för EB-testet har hittills 

således baserats på individer i åldrarna 21-65 år. Det har alltså inte tidigare inkluderat äldre 

individer. Denna grupp har en lägre maxpuls vilket sannolikt påverkar resultaten i testet. En av 

målsättningarna med detta arbete var att försöka ta fram resultat från maximala och 

submaximala tester och på så sätt bidra med data för att längre fram försöka vidareutveckla 

relevanta beräkningar/formler i testet även för en äldre åldersgrupp.  

 

1.3.6 Publicerade värden för äldre gällande VO2max 

I tabell 1 ges exempel på tidigare publicerade värden vid maximala syreupptagningstester på 

äldre män och kvinnor. Schoultz & Lindstam (2013) och Andersson et al. (2011) har testat 

relativt friska äldre kvinnor och män vid GIH i LTIV-labbet via online-mätning med samma 

utrustning som använts i denna studie, dvs. cykelergometer och apparatur för direkt 

syrgasmätning (Jaeger Oxycon Pro, Hoechberg, Germany). I studien av Hakola, Komulainen, 

Hassinen, Savonen, Litmanen, Lakka & Rauramaa (2011) användes också cykelerogometer med 

direkt syrgasmätning (Ergometrics 900, Ergoline, Bitz, Germany). Åldersspannet för dem var 

57-78 år. Således inkluderades individer under 65 år i det givna medelvärdet. 
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Tabell 1. Åldersnivå och VO2max-värden från Shoultz & Lindstam 2013; Andersson et al. 2011; Hakola et al. 2011. 

Data presenteras som medelvärde (SD). 

 Shoultz & Lindstam 

2013 

Andersson et al. 2011 Hakola et al. 2011 

 Män Kvinnor Män Kvinnor Män  Kvinnor 

  n=11 n=10 n=11 n=12 n=10 n=10 

Ålder (År) 
67,0 

(6,4) 

69,6 

(3,3) 

69,6 68,9 66,3 

(5,4) 

66,6 

(5,3) 

VO2max (l/min) 
2,71 

(0,45) 

1,49   

(0,15) 

2,19 

(0,45) 

1,51 

(0,18) 

2,17 

(0,49) 

1,45 

(0,31) 

VO2max (ml/kg/min) 
31,3 

(11,2) 

25,4 

(4,2) 

26,8 

(4,6) 

22,9 

(2,0) 

26,4 

(6,3) 

20,9 

(4,9) 

HRmax (slag/min)   
165 

(9) 

155 

(11) 

149,6 

(21,7) 

148,8 

(19,7) 

 

1.3.7 Slutsats/sammanfattning av forskningsläget 

Forskningen visar att det är viktigt att mäta konditionen i form av VO2max som en indikator på 

hälsa hos befolkningen. Det är dessutom värdefullt att ha ett test som visar på reliabla och valida 

värden för VO2max.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att via ett maximalt och ett submaximalt cykelergometertest ta reda på 

maximal syreupptagningsförmåga hos relativt friska kvinnor och män i åldern 65 – 78 år, samt 

se hur väl det submaximala testvärdet korrelerade med det direkt uppmätta maximala värdet. 

Målsättningen var också att jämföra testvärdena mellan två separata förtest och ett eftertest efter 

en 6 veckor lång träningsperiod med två ledarledda träningstillfällen per vecka. En vidare 

målsättning med denna studie är att ta fram resultat som längre fram kan användas för 

beräkningar av tillförlitliga data även för äldre individer vid submaximala konditionstest.  

 

Frågeställningar 

1. Vilken maximal syreupptagningsförmåga har relativt friska kvinnor och män i åldern 65 

– 78 år?  

2. Hur väl korrelerar det beräknade VO2max-värdet från det submaximala 

cykelergometertestet med direkt syreupptagningsmätning från ett maximalt 

cykelergometertest i den aktuella åldersgruppen? 
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3. Vad är reliabiliteten för VO2max-värdet mellan ett första och andra förtest vid 

submaximalt respektive maximalt cykelergometertest?  

4. Kan det detekteras en förändring av VO2max över en träningsperiod på 6 veckor? 

 

Hypotes  

Hypotesen är att det submaximala Ekblom Bak-testet (med nuvarande beräkningar baserade på 

personer upp till 65 år) inte visar helt lika resultat för vår grupp 65-78 år gällande maximal 

syreupptagningsförmåga vid jämförelse med resultat vid maximalt cykelergometertest med 

direkt syrgasmätning. Detta baseras bl.a. på att äldre har en lägre maximal puls jämfört med 

vuxna i yngre åldrar. 

 

2. Metod 

2.1 Metodval 

Ekblom Bak-testet (EB-testet) valdes ut som submaximalt test då det inte fanns några tidigare 

befintliga studier av testets tillförlitlighet på personer över 65 år. Då författarna utförde EB-testet 

på personer över 65år i hälsotester under GIH's hälsoprojekt 2013 väcktes ett intresse att få 

tillförlitliga validerade data på även denna population. Metoden valdes sedan ut för att se hur 

EB-testet överensstämmer med ett direkt uppmätt VO2max-värde. Data till studien har samlats in 

från två olika tester, det submaximala EB-testet samt direkt mätning av maximal 

syreupptagningsförmåga (VO2max) på cykelergometer (se nedan) upp till maximal 

ansträngningsnivå.  

  

Den direkta mätningen av VO2max genomfördes med Jaeger Oxycon Pro (Carefusion GmbH, 

Hoechberg, Germany) med inställningen ”mixing chamber”, vilket är en tillförlitlig testmetod. 

Golden standard för direktmätning av VO2max är Douglasbag-teknik och i en studie av Foss och 

Hallén (2005) jämförs Oxycon Pro med Douglasbag-teknik där resultatet visar att 

syreupptagningsvärdena endast är 0,8 % lägre med Oxycon Pro och har en variationskoefficient 

på 1,2 % och kan nästintill ses som en golden standard. Cykelergometer ansågs vara den 

lämpligaste metoden för mätning av VO2max på äldre individer med tanke på säkerheten då det 

ger en minskad belastning på leder och ett minskat krav på koordination och balans jämfört med 

löpning på band. 
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2.2 Urval  

Information om alla 42 inkluderade testpersoner redovisas i Tabell 4 samt för de 34 som även 

utförde eftertestet i Tabell 5.  

 

Tabell 2. Medelvärden ±SD för ålder (min-max), kroppsmått, maximal hjärtfrekvens (HRmax) samt förekomst av 

högt blodtryck för alla testpersoner som är med i studien. 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

  n=21 n=21 n=42 

  Medel (SD) Medel (SD) Medel (SD) 

Ålder (År) 70,6 ±3,3 69,6 (3,5) 70,1 (3,4) 

Min-max (66-78)   (65-77)   (65-78)   

Längd (m) 1,76 ±0,07 1,63 (0,07) 1,7 (0,1) 

Vikt (kg) 80,7 ±11,2 62,7 (9,3) 71,7 (13,6) 

BMI (kg/m2) 25,9 ±2,9 23,7 (3,6) 24,8 (3,4) 

HRmax (slag/min) 160,4 ±12,1 161,4 (15,4) 160,6 (12,9) 

Högt blodtryck  n=8   n=4   n=12   
 

 

Tabell 3. Medelvärden ±SD för ålder (min-max), kroppsmått, maximal hjärtfrekvens (HRmax) samt förekomst av 

högt blodtryck för de testpersoner som utförde eftertestet (E). 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

  n=18 n=16 n=34 

  Medel (SD) Medel (SD) Medel (SD) 

Ålder (År) 70,4 ±3,4 69,8 ±3,9 70,1 ±3,4 

Min-max (66-78)   (65-77)   (65-78)   

Längd (m) 1,78 ±0,07 1,64 ±0,07 1,7 ±0,1 

Vikt (kg) 82,4 ±10,9 62,6 ±9,5 73,1 ±14,3 

BMI (kg/m2) 26,1 ±3,1 23,5 ±3,9 24,9 ±3,7 

HRmax (slag/min) 160,4 ±12,1 159,9 ±19,2 160,2 ±15,6 

Högt blodtryck  n=6   n=3   n=9   

 

Testpersonerna rekryterades genom Hälsoprojektet som är ett samarbete mellan GIH och Solna 

Stad. Uppskattningsvis är det drygt 200 personer från Solna som deltar i det årliga projektet och 

utifrån denna grupp kontaktades potentiella testpersoner. Testpersonerna valdes sedan ut efter 

vissa kriterier; inte haft stroke, hjärtinfarkt, förmaksflimmer inom det senaste året, personer som 

inte hade svår artros i knä- och höftleder eller annan motorisk funktionsnedsättning samt inte 

behandlades med medicin som påverkar hjärtfrekvensen. En telefonintervju genomfördes med 

testpersonerna då de fick anmäla sitt intresse att vara med i studien. Testpersonerna 

informerades om utformningen av studien och vi undersökte muntligen deras hälsotillstånd och 

medicinering. De fick även vid första tillfälle fylla i en hälsodeklaration. Vid telefonintervjun 



 

12 

 

informerades TP om standardiseringskraven inför testerna (se avsnittet ” 2.4 Validitet och 

reliabilitet samt tillförlitlighet vid testutförandet”). 

 

Alla inkluderade testpersoner i studien var relativt friska och tog inga mediciner som kan 

påverka förhållandet mellan puls och VO2max. Tolv ingående testpersoner hade högt blodtryck. 

Därutöver exkluderades två individer som hade kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, tre 

personer som uppgav att de intog läkemedlet betablockare samt en person som valde att ej 

fullfölja maxtestet. 

 

2.3 Genomförande 

Testgenomförande på cykelergometer innebar två förtester med efterföljande träningsperiod av 6 

veckor och ett avslutande test för kontroll av träningsperiodens möjliga inverkan på det 

maximala syreupptagningsvärdet på båda testmetoderna. Alla testtillfällen innefattade ett 

submaximalt cykeltest (EB-testet), direkt maximalt VO2max -test samt kontroll av blodtryck och 

laktatvärde före och efter maxtestet. Träningsperioden för testpersonerna bestod av ledarledda 

gruppträningspass med kombinerad styrke- och konditionsträning under en timme två gånger per 

vecka. Slutligen analyserades testvärdena för att se resultat av VO2max för äldre kvinnor och män 

samt för att se överensstämmelsen mellan de submaximala och maximala cykeltesterna gällande 

den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max). 

 

2.3.1 Förberedelser  

Alla tester genomfördes i klimatrummet på idrottslaboratoriet (LTIV, GIH Stockholm). Innan 

varje test kontrollerades temperatur, luftfuktighet och lufttrycket samt kalibrering av 

gasanalysator och inflödesmätare (15,00 ± 0,01 % O2, 6,003 ± 0,01 % CO2, Air Liquide Gas 

AB, Kungsängen Sverige, 2014). Testpersonerna fyllde i en hälsodeklaration och en hälsoenkät 

om sjukdomstillstånd. Blodtryck, kroppsvikt och längd mättes. Två olika ergometercyklar 

användes, Monark 828E för EB-testet samt Monark LC6 till det direkta VO2max-testet. 

(Monark Exercise AB, 2014) Sadel- och styrhöjd justerades in för testpersonerna. 

Andningsmasken som användes till det direkta VO2max-testet provades ut noggrant. Masken var 

av märket Hans Rudolph 7450 (2014). Maskens täthet testades genom att hålla för 

utandningsvägen samtidigt som TP andades ut, masken blev godkänd att användas vid 

respektive test då ingen luft sipprade ut.  En grundläggande faktor är att masken inte släpper ut 
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luft då detta kan ge felaktiga värden. Ett pulsband H2 (Polar Electro OY, Kampele, Finland) 

användes vid testet. Ett kapillär-blodprov togs innan testet samt 1 och 3 minuter efter 

genomförda tester för att mäta laktat. Förberedelserna avslutades med en beskrivning av 

testproceduren för TP.  

2.3.2 Ekblom Bak testet – submaximalt cykelergometertest 

Test manualen för Ekblom Bak-testet (EB-testet) har följts. Första momentet av EB-testet gick 

ut på att alla testpersoner cyklade på ergometercykeln med en belastning av 0.5 kp med kadens 

60 i fyra minuter, under sista minuten noterades pulsen från pulsbandet vid fyra tillfällen, (3.15, 

3.30, 3.45, 4.00), varefter genomsnittspulsen beräknades. Vid moment två fortsatte individen 

cykla medan belastningen höjdes till ett beräknat kp-värde utifrån fysisk status (se tabell 6 

nedan). Tiden nollställdes på cykelns klocka och fyra nya minuter startade. Efter 1 minut 

ombads individen att skatta sin ansträngning utefter Borgskalan (RPE, Borg 1970). Vid 

skattning mellan 12 och 15 fortsätter individen att cykla på samma belastning, skattning <12 

höjs belastningen med 0.5 kp. Pulsen noterades på samma sätt som vid första momentet och 

efter 4 minuter ombads individen uppskatta ansträngningen utifrån Borgskalan (RPE) och testet 

avslutas. VO2max beräknades enligt formeln för EB-testet baserat på vuxna individer upp till 65 

års ålder.  

 

Tabell 4. Kategorisering av testpersoner via motionsnivå, avseende motstånd (kp) vid högre belastningen på EB 

submaximala cykelergometertest.  

 

(Ekblom-Bak testmanual, 2014) 

 

Vid submaximalt cykelergometertest utfördes på testdeltagarna primärt beräkningar enligt ovan 

nämnda Ekblom-Baktestet. Dessutom utfördes några analyser för värdet vid Åstrands 

submaximala cykelergometertest. Här användes endast de individer som kom upp till puls 120 

vid den slutliga submaximala belastningen i testet, vilket medförde att resultat erhölls från färre 

deltagare. Bland sedvanliga dataanalystabeller som används för beräkningar av VO2maxvärdet vid 

Åstrandstestet (Å-testet) finns inte validerade värden för äldre individer. I detta arbete har för de 

äldsta testpersonerna använts en sedan tidigare en utarbetad tabell med preliminärt framtagna 
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värden för stegrad ålder bland äldre personer gällande Åstrandstestet (LTIV-laboartoriet GIH 

2014, Preliminär tabell för bestämning av syreupptagningsförmåga vid cykelergometertest hos 

äldre). Dock har ingen objektiv studie utförts för tabellens validitet.  

2.3.3 Maximalt cykelergometertest för bestämning av VO2max  

Värdena för VO2max mättes av online systemet (Jaeger Oxycon Pro, Hoechberg, Germany). 

Andningsmasken kopplades via en slang till apparaturen och flödesmätaren applicerades på 

apparaturen.   

 

Direkt mätning av VO2max på cykelergometer (Monark LC6) påbörjades efter några minuters vila 

efter EB-testet. Belastning med antal Watt vid start bestämdes utifrån belastning och skattning 

av Borgskalan i slutet på EB-testet, motsvarande ca 55-65 % av maxkapacitet. Belastningen 

höjdes med 5-15 watt/min tills personen uppnått utmattning.  Bestämningen för uppnått VO2max 

baserades på leveling off VO2max, ±10 slag ifrån beräknad maxpuls (formeln 208 - (0,7 x ålder) 

enligt (Tanaka et al 2001), respiratorisk kvot över 1.10, skattning över 16 på Borgskalan och 

testduration över 6 minuter (Howley et al. 1995; Ekblom-Bak et al. 2014). VO2max beräknades 

utifrån 30 sekunder av de sammanhängande högsta värdena utifrån ett fem sekunders intervall. 

 

En viktig faktor när det utförs ett direkt VO2max-test är medvetenhet om mjölksyra. Under de 

initiala maxtesterna uppmärksammades det att om mjölksyran träder in tidigt på grund utav en 

för tung belastning kan den lätt hindra personen från att fortsätta trampa och personen får 

svårigheter att uppnå VO2max.  Förtidig utmattning motverkades genom att en individuell 

startbelastning sattes som beräknats utifrån slutnivån på EB-testet. I och med att EB-testet på 

vuxna upp till 65 års ålder bör avslutas på en skattningsnivå av ca 14-15 på Borgskalan bör detta 

motsvara en ansträngningsgrad på 65-70 % (Ekblom-Bak et al. 2014). Borgskalan är utformad 

så att spannet på 12-20 ska motsvara en puls på 120-200. I detta fall med testpersoner inom 

åldersintervallet 65-77 år kan en puls på ca 130-140 innebära uppskattningsvis ca 85 % av max. 

(Andersson 2010, s.11-17) Mot den bakgrunden individanpassades initiala startbelastningen 

gällande antal watt för maxtestet. Baserat på våra egna erfarenheter av initialt pilottest på äldre 

kom vi fram till att belastningen vid start korrigerades i genomsnitt med 15 watt lägre nivå 

jämfört med slutbelastningen på det submaximala cykeltestet.  
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2.3.4 Databearbetning och statistik 

Statistikprogrammet Statistica 64 (Statsoft Inc.) användes för dataanalys och 

datasammanställningen gjordes i Microsoft Excel (2007). T-test användes för undersökning av 

signifikant skillnad för VO2maxvärdet mellan a) första förtestet (F1) och andra förtestet (F2), 

samt b) mellan eftertest (E) och det högsta värdet av de två förtesterna, där data var generellt 

normalfördelade. Analyser utfördes främst för det submaximala EB-testet och uppmätt 

VO2max-värde med direkt syrgasregistrering. Vissa analyser utfördes även för Åstrandstestet.  

Korrelationer undersöktes med Pearsons korrelationskofficient. Gräns för signifikansnivån var 

p<0,025 (upprepat T-test).  

 

2.4 Validitet, reliabilitet samt tillförlitlighet vid testutförandet 

Vid LTIV-labbet på GIH finns rutiner för att säkerhetsställa att utrustningen mäter det den avser 

att mäta. Validitetskontroller och service genomförs kontinuerligt. Mätutrustningen för 

syreupptagning, Oxycon Pro, valideras med jämna mellanrum mot Douglasbag-utrustning som 

anses vara Golden standard. Mätutrustningen för laktatnivå, Biosen C-Line (EKF-diagnostic 

Gmbh), kontrolleras mot fastställda referensvärden (2 (1,80–2,20), 7 (6,75–7,25), och 18 (17,5-

18,5) mmol/L. 

 

Testerna utfördes mot följande standardiseringskrav och testpersonerna informerades om 

kraven: 

 Ingen kraftig fysisk aktivitet dagen och timmarna före testet. 

 Ingen tyngre måltid 2-3 timmar innan testet. 

 Ingen rökning/snusning inom en timme före testet. 

 Vid sjukdom som feber, infektion, förkylning eller liknande nekades testutförande och 

testpersonen ombokades.  

 Kontrollerad testmiljö: Temp, luftfuktighet, ljud, ljus, inga andra personer än testledare 

och testperson närvarade.  

Testerna strävades att utföras vid samma tidpunkt på dygnet. Exakt samma tidpunkt på 

dygnet för återkommande test var ej möjligt i samtliga fall. Detta kan ha påverkat 

resultatet för dessa individer.  

 Samma utrustning användes och den var uppställd på samma sätt vid varje tillfälle. Detta 

gällde t.ex. cyklar, pulsband och datorer. 
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Instruktioner och testförfaranden vid EB-test, VO2max-test samt laktat-provtagning har utförts 

efter standardiserade protokoll. Testerna har utförts av två testledare (författarna) som 

kontrollerat att den andra följde protokoll samt gav samma instruktioner till testpersonen. 

Testerna har i ett senare skede av mätningarna utförts av endast en testledare främst på grund av 

praktiska förfaranden som begränsad tidsåtgång för studien. Interbedömarreliabiliteten för EB-

testet bedöms som hög då testledarna har relativt hög empirisk erfarenhet av utförandet. I vårt 

arbete utvärderas test-retest-reliabiliteten genom jämförelser mellan F1 och F2. Vidare genom 

korrelationsberäkningar utvärderas validiteten för det submaximala cykelergometertestet (se 

resultatavsnittet). 

 

2.5 Etiska aspekter 

Det finns sen tidigare ett etik-godkännande för studiens utformning. Maximalt cykeltest är ett 

vanligt test som ofta utförs vid LTIV-labbet, GIH. I övrigt har de fyra grundläggande 

forskningsetiska kraven följts för att skydda individerna som deltagit i studien. Deltagarna 

informerades om vad studien innebar vad gällande testprocedur och vad data skulle användas 

till. De har gett sitt samtycke till studien med underskrift samt muntligt och skriftligt informerats 

om projektet samt deras rätt att avbryta deras deltagande när som helst. Personuppgifter och 

resultat har endast författarna samt handledarna haft tillgång till. (Hassmén & Hassmén 2008, 

s.389f) 

 

3 Resultat 

3.1 Maximal syreupptagningsförmåga vid olika tester 

Ekblom Bak-testet gentemot direkt uppmätt VO2max värde. I tabell 7 redovisas det högsta 

uppmätta VO2max värdet som sågs i någon av mätningarna från F1, F2 och E dels vid EB-testet 

samt vid direkt mätning vid maximalt cykeltest. Generellt sågs ingen signifikant skillnad mellan 

för- och eftertester (se redovisade data nedan) vilket är orsaken till valet av presenterade värden 

(l/min) här. Sex veckor var durationen mellan eftertesterna och sista förtestet. 

Som väntat visade männen högre värden är kvinnorna vid de båda testmetoderna. I tabellen 

redovisas även differensen (i absoluta mått) mellan EB-testet och det direkt uppmätta maxvärde, 

som var något högre för männen jämfört med för kvinnorna. Slutligen redovisas denna differens 

i procent av det direkt uppmätta värdet. Den procentuella skillnaden varierade mellan 14-22 % i 
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l/min samt mellan 25-27% i ml/kg/min för de olika grupperna (män, kvinnor, hela gruppen). 

Resultaten visar för gruppen som helhet således en signifikant skillnad mellan EB-testet och 

direkt mätning av VO2max. 

 

 
Tabell 5.  Medelvärde ±SD för VO2max vid Ekblom Bak-testet (EB) och vid direkt uppmätt VO2max samt, 

differensen mellan dessa testmetoder (dels i absoluta tal, dels i procent av direkt uppmätt värde). Dessutom 

presenteras konfidensintervallet (CI) för absoluta värden av differensen. Överst ses värden i l/min och nedan i 

ml/kg/min. Signifikant skillnad (p<0,05) är markerat med * mellan EB-testet och direkt mätning. 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

  n=21 n=21 n=42 

Beräknat VO2max EB (l/min) 3,28 ±0,3 1,9 ±0,5 2,60 ±0,8 

Uppmätt VO2max (l/min) 2,68 ±0,5 1,69 ±0,3 2,18 ±0,7 

Diff EB - VO2max (l/min)   0,59* ±0,3   0,23* ±0,5   0,41* ±0,4 

p-värde <0,001 0,033 <0,001 

(95 % CI för Diff EB – VO2max) (0,46-0,73) (0,03-0,44) (0,28-0,54) 

Variation 22 % 14 % 19 % 

    

Beräknat VO2max EB (ml/kg/min) 42,3 ±4,2 34,3 ±9,2 38,3 ±8,2 

Uppmätt VO2max (ml/kg/min) 33,4 ±5,6 27,3 ±5,3 30,4 ±6,3 

Diff EB - VO2max (ml/kg/min) 8,9* ±4,6 6,9* ±7,9 7,9* ±6,5 

p-värde <0,001 0,048 <0,001 

(95 % CI för Diff EB – VO2max) (6,8-11,0) (3,3-10,5) (5,9-9,9) 

Variation 27 % 25 % 26 % 
 

 

 

Åstrand-testet gentemot direkt uppmätt VO2max värde. I tabell 8 redovisas det högsta uppmätta 

VO2max värdet som sågs utav någon av mätningarna från F1, F2 och E dels vid Åstrandstestet 

samt vid direkt syrgasmätning vid maximalt cykeltest.  Här redovisas data endast för de 

individer som uppfyllde kraven för att kunna beräkna värden enligt Åstrandstestet, dvs. endast 

de med puls minst 120 på slutbelastningen är inkluderade (se även metodavsnittet). I tabellen 

redovisas även differensen mellan Åstrandstestet och direkt uppmätt värde i absoluta mått. Som 

väntat visade männen högre värden är kvinnorna vid de båda testmetoderna. Slutligen redovisas 

differensen i procent av det direkta uppmätta värdet.  Här ser vi att den procentuella skillnaden 

är någon mindre än för EB testet. Signifikant lägre värden i Åstrandstestet jämfört med vid 

direkt VO2max-mätning sågs för männen i både l/min och i ml/kg/min (differens -17 % 

respektive -12 %) men inte för kvinnorna (5 % respektive 9 %).  
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Tabell 6. Medelvärde ±SD för VO2max vid Åstrandstestet (Å) och vid direkt uppmätt VO2max samt differensen 

mellan dessa testmetoder (dels i absoluta tal, dels i procent av direkt uppmätt värde). Dessutom presenteras 

konfidensintervallet (CI) för absoluta värden av differensen. Överst ses värden i l/min och nedan i ml/kg/min. 

Signifikant skillnad (p<0,05) är markerat med * mellan Å-testet och direkt mätning. 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

  n=12 n=15 n=27 

Beräknat VO2max Å, (l/min) 2,15 ±0,4 1,86 ±0,4 1,99 ±0,4 

Uppmätt VO2max (l/min) 2,59 ±0,5 1,76 ±0,2 2,13 ±0,5 

Diff Å - VO2max (l/min) *-0,44 ±0,4 0,09 ±0,3 -0,14 ±0,5 

p-värde < 0,01 0,321 0,071 

(95 % CI för Diff Å – VO2max) (-0,7-(-0,18) (-0,09-0,28) (-0,32-0,04) 

Variation -17 % 5 % -7 % 

       

Beräknat VO2max Å (ml/kg/min) 28,5 ±5,3 30,9 ±5,9 29,8 ±5,7 

Uppmätt VO2max (ml/kg/min) 32,2 ±5,0 28,4 ±5,9 30,1 ±5,8 

Diff Å - VO2max (ml/kg/min) *-3,7 ±4,4 2,5 ±5,1 -0,26 ±5,7 

p-värde 0,013 0,981 0,313 

(95 % CI för Diff Å – VO2max) (-6,50-(-0,96) (-0,32-5,36) (-2,5-1,99) 

Variation -12 % 9 % -1 % 

 

3.2 Korrelation mellan beräknat och direkt uppmätt VO2max 

Korrelation mellan EB-testet och uppmätt VO2max vid förtest. Mellan dessa två mätmetoder sågs 

en stark signifikant korrelation (r=0,84, Figur 1), men med en viss snedförskjutning där EB-

testet överskattar VO2max-värdet (se ovan). Dessa data är uträknat på resultaten från högsta 

värdet av F1 och F2 vid uppmätt VO2max. Testvärdet för EB togs ut vid samma mättillfälle som 

det högsta värdet framkom bland dessa två förtester vid den direkta mätningen. 
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Figur 1. Korrelation mellan direkt uppmätt VO2max och Ekblom Bak-testet (EB) vid förtest. För respektive person 

användes det värde som var högst av F1 eller F2 vid direkt mätning. Testvärdet för EB togs ut vid samma 

mättillfälle som högsta värdet sågs av dessa två tillfällen vid den direkta mätningen.  Totalt n=42 (kvinnor-röd färg 

n=21 och män-blå färg n=21), r=0,84, p<0,001.  

 

Korrelation mellan EB-testet och uppmätt VO2max vid eftertest. Mellan beräknat värde på EB-

testet och direkt uppmätt VO2max framkom även vid eftertestet en stark signifikant korrelation 

(r=0,84), men med en viss systematisk förskjutning av EB-testet som något överskattar nivån av 

VO2max för de äldre individerna. 

 
Figur 2. Korrelation mellan direkt uppmätt VO2max och Ekblom Bak-testet (EB) vid eftertest. Totalt n=34 (kvinnor-

röd färg n=16 och män-blå färg n=18), r=0,84, p<0,001  
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3.3 Jämförelse mellan förtesterna F1 och F2 

Som ett tecken på en bra reliabilitet var att ingen signifikant skillnad framkom mellan förtesterna 

F1 och F2 i samtliga tester för VO2max – värdena vare sig i enheten l/min eller i ml/kg/min. 

Medelvärden redovisas i tabellerna nedan för testmetoderna Ekblom Bak-testet (tabell 9), direkt 

mätning av VO2max vid maximalt cykeltest (tabell 10) samt Åstrandstestet (tabell 11). 
 

 

Tabell 7. Vid Ekblom Bak-testet (EB) presenteras här medelvärden ±SD för VO2max vid F1 och F2, samt differens 

mellan förtesterna. Överst ses värden i l/min och nedan i ml/kg/min. * (p<0,05). 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

 n=18 n=13 n=31 

EB F1 (l/min) 3,32 ±0,3 1,93 ± 0,4 2,74 ±0,8 

EB F2 (l/min) 3,25 ±0,3 1,84 ±0,6 2,66 ±0,8 

EB differens F1-F2 (l/min) 0,07 ±0,2 0,09 ±0,3 0,08 ±0,3 

 

EB F1 (ml/kg/min) 41,2 

 

±3,8 32,0 ±6,8 37,3 

 

±6,9 

EB F2 (ml/kg/min) 40,4 ±3,1 30,3 ±9,4 36,1 ±8,2 

EB differens F1-F2 (ml/kg/min) 0,8 ±2,8 1,8 ±6,1 1,2 ±4,4 

 

Tabell 8. Vid direkt uppmätt VO2max under maximalt cykeltest presenteras här medelvärde ±SD för VO2max vid F1 

och F2, samt differens mellan förtesterna. Överst ses värden i l/min och nedan i ml/kg/min. * (p<0,05). 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

 n=18 n=16 n=31 

Uppmätt VO2max F1 (l/min) 2,55 ±0,48 1,58 ±0,3 2,14 ±0,6 

Uppmätt VO2max F2 (l/min) 2,57 ±0,49 1,67 ±0,3 2,19 ±0,6 

Uppmätt differens F1-F2 (l/min) -0,02 ±0,03 -0,09 ±0,2 -0,05 ±0,02 

 

Uppmätt VO2max F1 (ml/kg/min) 31,7 

 

±4,8 26,2 

 

±4,8 29,4 

 

±5,5 

Uppmätt VO2max F2 (ml/kg/min) 31,8 ±4,6 27,8 ±5,9 30,1 ±5,4 

Uppmätt differens F1-F2 (ml/kg/min) -0,02 ±3,1 -1,6 ±2,8 -0,7 ±3,0 

 

Tabell 9. Vid Åstrands-testet (Å) presenteras här medelvärde ±SD för VO2max vid F1 och F2, samt differens mellan 

förtesterna. Överst ses värden i l/min och nedan i ml/kg/min. * (p<0,05). 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

 6 9 n=15 

Å F1 (l/min) 2,19 ±0,5 1,77 ±0,4 1,94 ±0,5 

Å F2 (l/min) 2,21 ±0,4 1,79 ±0,3 1,97 ±0,4 

Å differens F1-F2 (l/min) -0,05 ±0,5 -0,01 ±0,2 -0,03 ±0,3 

 

Å F1 (ml/kg/min) 27,6 

 

±5,8 29,5 ±6,8 28,7 

 

±6,3 

Å F2 (ml/kg/min) 28,2 ±4,7 29,9 ±6,6 29,2 ±5,8 

Å differens F1-F2 (ml/kg/min) -0,6 ±5,7 -0,4 ±2,8 -0,5 ±4,0 
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Mellan förtesterna F1 och F2 sågs en stark signifikant korrelation för mätmetoderna Ekblom-

Baktestet (0,95, Figur 3), direkt mätning av VO2max vid maximalt cykeltest (0,94, Figur 4), samt 

även för Åstrandstestet (0,77, Figur 5).  

 

 

Figur 3. Vid Ekblom Bak-testet (EB) var korrelation mellan F1 och F2, r=0,95 (p<0,001). 

 

 

Figur 4. Vid direkt mätning av VO2max under maximalt cykeltest var korrelation mellan F1 och F2 r=0,94 

(p<0,001). 
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Figur 5. Vid Åstrands-testet (Å) var korrelation mellan F1 och F2 r=0,77 (p<0,001). 

 

3.4 Jämförelse av VO2max mellan för- och eftertest 

Det framkom generellt ingen signifikant förbättring vid eftertestet gentemot det högsta värdet av 

förtesterna vare sig för EB-testet eller vid direkt mätning av VO2max under maximalt cykeltest. I 

tabell12 respektive tabell 13 redovisas VO2max-värden för EB-testet respektive direkt mätning 

vid maximalt cykeltest. VO2max-nivåer presenteras här dels i l/min, dels i ml/kg/min. 

 

      
 Tabell 10. Vid EB-testet medelvärde ±SD för VO2max för högsta värdet av förtesterna (F), eftertestet (E) samt 

differens mellan F och E. Överst ses värden i l/min och nedan i ml/kg/min. * (p<0,05). 

  Män Kvinnor Hela gruppen 
  n=18 n=16 n=34 

EB högsta värde F (l/min) 3,36 ±0,3 1,98 ±0,4 2,71 ±0,8 

EB värde E (l/min) 3,36 ±0,3 2,12 ±0,3 2,78 ±0,7 

Diff EB (l/min) -0,003 ±0,2 -0,14 ±0,3 -0,07 ±0,2 

p-värde 0,608 0,637 0,789 

 

EB högsta värde F (ml/kg/min) 41,1 ±4,3 31,9 ±6,9 36,8 ±7,3 

EB värde E (ml/kg/min) 41,5 ±4,3 34,7 ±7,7 38,3 ±6,9 

Diff EB (ml/kg/min) -0,39 ±2,5 -2,8 ±5,4 -1,5 ±4,2 

p-värde 0,590 0,297 0,453 
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Tabell 11. Vid direkt mätning under maximalt cykeltest medelvärde ±SD för VO2max för högsta värdet av 

förtesterna (F), eftertestet (E) samt differens mellan F och E. Överst ses värden i l/min och nedan i ml/kg/min. 

*(p<0,05). 

  Män Kvinnor Hela gruppen 

  n=18 n=16 n=34 

VO2max högsta värde F (l/min) 2,77 ±0,5 1,72 ±0,3 2,28 ±0,6 

VO2max värde E (l/min) 2,60 ±0,5 1,65 ±0,3 2,15 ±0,6 

Diff VO2max (l/min) *0,17 ±0,2 0,08 ±0,2 0,12* ±0,2 

p-värde < 0,01 0,069 < 0,01 

 

VO2max högsta värde F (ml/kg/min) 34,1 ±5,6 28,0 ±5,3 31,3 ±6,2 

VO2max värde E (ml/kg/min) 32,3 ±6,5 26,7 ±4,9 29,9 ±6,4 

Diff VO2max (ml/kg/min) *1,7 ±2,3 1,3 ±2,5 *1,5 ±2,4 

p-värde < 0,01 0,059 < 0,01 

 

4 Diskussion 

Huvudresultat i studien på äldre var att direkt uppmätta VO2max-värdena erhölls. Dessa var för 

männen 2,68 l/min och 33,4ml/kg/min samt för kvinnorna 1,69 l/min och 23,7 ml/kg/min. 

Vidare framkom ca 20 % högre värden (l/min) vid Ekblom-Baktestet jämfört med den direkt 

uppmätta nivån, men korrelationen mellan dessa tester var stark (r=0,84). Ett annat 

huvudresultat var att det inte framkom någon signifikant skillnad mellan första och andra 

förtestet, d.v.s. att data visar på en god reliabilitet för såväl EB-testet, Å-testet och den direkta 

mätningen. Ingen signifikant förbättring fanns mellan för- och eftertesterna för någon av VO2max 

testerna. Nedan diskuteras de olika resultaten från de olika frågeställningarna. 

 

VO2max-värden för relativt friska äldre män och kvinnor. De högst uppmätta VO2max-värdena vid 

direkt syrgasmätning på cykelergometer i denna studie ligger i paritet med tidigare forskning 

(Andersson et al 2011; Hakola et al. 2011; Schoultz & Lindstam 2013). Detta talar för en 

generaliserbarhet av resultaten för åldersgruppen. I tabell 14 nedan redovisas en översikt på 

absoluta och relativa VO2max värden från denna studie och tidigare forskning.  

 

Tabell 12. Sammanställning av medelvärde ±SD för ålder och VO2max-värden för målgruppen seniorer i denna 

studie gentemot tidigare undersökningar. 

 Eriksson & 

Petersson 2014 

Shoultz & 

Lindstam 2013 

Andersson et al. 

2011 

Hakola et al. 

2011  

 n=21 n=21 n=11 n=10 n=11 n=12 n=672 n=677 

 Män Kvinnor Män  Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

Ålder (År) 70,4 69,8 67,0 69,6 69,6  68,9 66,3 66,6   
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 ±3,4 ±3,9 ±6,4 ±3,3   ±5,4 ±5,3   

           

VO2max (l/min) 2,68 1,69 2,71  1,49   2,19 1,51 2,17 1,45   

 ±0,5 ±0,3 ±0,45 ±0,15 ±0,45 ±0,18 ±0,49 ±0,31 

         

VO2max (ml/kg/min) 33,4 27,3 31,3 25,4 26,8 22,9 26,4 20,9 

 ±5,6 ±5,3 ±11,2 ±4,2 ±4,6 ±2,0 ±6,3 ±4,9 

 

Likvärdigt med andra åldersgrupper ses även att männen ligger högre i VO2max jämfört med 

kvinnorna. I absoluta enheten l/min visade kvinnorna sig ha 63 % av männens värde och i den 

relativa enheten ml/kg/min var motsvarade procentuella värde 82 % i denna studie. I studien av 

Hakola et al. (2011) ingick individer utifrån ett bredare åldersspann (57-78 år) vilket till viss del 

kan ha påverkat deras VO2max värden. I deras studie redovisas värden för VO2max (både i 

absoluta och relativa värden) i 2 års intervaller för olika ålderskategorier. Dessa data kan 

användas vid intresse för en specifik åldersgrupp.  

 

Korrelation submaximalt cykeltest gentemot direkt VO2max-test. Det är av stor vikt att enkelt 

och kostnadseffektivt kunna bedöma individernas konditionsstatus för att på så sätt bidra till att 

försöka minska riskerna för sjukdomar och motverka sjukdomsförekomst genom att följa upp 

aerob kapacitet. Då behövs en god korrelation mellan direkt uppmätt VO2max och det enklare 

alternativa testet. EB-testet lämpar sig bra för detta ändamål och har för vuxna upp till 65 år 

visat på en stark korrelation mellan den submaximala cykelergometerundersökningen gentemot 

direktmätning av VO2max (r=0,91, Ekblom-Bak et al. 2014). I denna studie sågs 

korrelationsvärdet r= 0,84 för personer 65-78 år. Således ses här även för de äldre en relativt 

stark korrelation. Dock ses en systematisk förskjutning av värdena på ca 20 % (l/min) vilket 

indikerar på att en korrigering av beräkningsformeln kan vara nödvändig för en mer exakt 

uppskattning av VO2max-värdet vid EB-testet. 

 

En av orsakerna till förskjutningen av värdena är sannolikt att äldre individer har en lägre 

maximal hjärtfrekvens. Männen hade medelvärdet 160 och kvinnorna 161 slag/min i maximal 

hjärtfrekvens. Dessa värden ligger naturligt lägre än yngre vuxna (Andersson et al. 2011). 

Vidare i formeln för EB-testet finns endast valida data för individer 18-65 år samt för VO2max-

nivåer inom specifika spann (kvinnor 1,56 - 3,73 l/min, män 2,75 - 4,49 l/min). Deltagarna i 

denna studie hade dels högre ålder samt vissa hade lägre VO2max-värden än det valida spannet. 

Vad gäller Åstrands-testet i denna studie kan man inte direkt jämföra resultaten gentemot 

erhållna Ekblom-Baks testdata. En orsak är bl.a. att antalet deltagare var betydligt lägre för 
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Åstrand-testet. Den primära målsättningen för den här studien var att jämföra Ekblom-Bak-testet 

mot direkt mätning av VO2max.  

 

Reliabilitet mellan första och andra förtestet. Reliabiliteten mellan förtesterna var mycket 

påtaglig i denna studie. Utöver att det inte var någon signifikant skillnad mellan F1 och F2 

framkom en hög signifikant korrelation mellan båda förtesterna. Detta gällde såväl EB-testet 

(r=0,95), direkt VO2max-mätning (r=0,94) samt Å-testet (r=0,77). Resultaten i denna studie visar 

således på att för äldre individer räcker det med att genomföra ett och inte två förtest för att få 

sanningsenliga VO2max-värden i testsammanhang.  

 

En anledning till att det utfördes två förtester i denna studie var att undersöka eventuell inverkan 

av faktorer såsom inlärning, motivation och kunskap. Det kan här spekuleras om det således 

finns en inlärningsfaktor vid genomförande av för- och eftertester som kan påverka resultatet. En 

generell spekulation är om det eventuellt kan fås fram ett avsevärt bättre resultat vid eftertestet 

än vad som egentligen är en träningseffekt, då det utförs ett förtest och ett eftertest. En 

målsättning var således att undersöka eventuell förekomst av denna negativa inlärningseffekt 

genom att genomföra i vår undersökning två förtester och ett eftertest. I denna studie sågs dock 

ingen signifikant skillnad mellan förtest ett och två. Av denna anledning valdes det högst 

uppmätta VO2max-värdet av F1 och F2 vid jämförelse av eftertestet. Således kan det i stort sett 

bortses från ovan nämnda faktorer och endast utföra ett och inte två förtest för att uppnå 

tillförlitlighet i användandet att EB-testet.  

 

Förändring över träningsperioden på 6 veckor. I studien kunde vi inte detektera en signifikant 

förändring av VO2max över en 6 veckors träningsperiod med EB-testmetoden eller med direkt 

uppmätt VO2max. Fyndet gäller både för det absoluta värdet (l/min) samt det relativa värdet 

(ml/kg/min). Detta kan bero på en rad anledningar, t.ex. en kombination av för kort 

träningsperiod och ett upplägg som kan ses som en mer generell träning i motsats till en 

utpräglad konditionsträning. Normalt sett så förändras syreupptagningsförmågan snabbare ju 

sämre tränad en individ är från start och det krävs ofta en längre träningsperiod för att få fram en 

konditionsförändring. Träningsperioden i studien var sannolikt för kort samt med för låg 

intensitet, frekvens och duration för att detektera en förändring av VO2max. T.ex. i en 

träningsstudie med friska otränade äldre män (60-82 år, medelålder 68 år) framkom av sex 

månaders ledarledd aerob träning (gång, joggning och cykling) 4-5 gånger/vecka (à 45 minuter) 
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en signifikant ökning i snitt med 21 % (från 28,9 till 35,1 ml/kg/min), (Levy, Cerqueira, Abrass, 

Schwartz, Stratton 1993). 

 

Övriga metodologiska aspekter. Förberedelserna inför och utförandet av maxtestet i omgång ett 

kunde varit än mer noggrann. I en äldre åldersgrupp som är relativt otränad och ovan vid 

maxtester föreligger en högre risk för att testpersonerna utsätts för en för hög belastning för 

tidigt in i testproceduren. Detta föranleder till en muskulär utmattning innan ett respiratoriskt 

max uppnåtts. Detta scenario uppmärksammades ofta under förtest ett och en korrigering av 

belastningsprogressionen skedde till förtest två. Även om detta scenario uppmärksammades efter 

förtest två sågs ingen nämnvärd förändring i testpersonernas direkt uppmätta VO2max-värde. Den 

befarade effekten existerade alltså inte i den utsträckning som initialt befarades. Inför framtida 

tester kan det dock vara fördelaktigt att noggrant överlägga belastningsnivå för denna 

åldersgrupp för att få så sanningsenliga värden som möjligt.  

 

Vid uträkning av VO2max-värdet vid den direkta syrgasmätningen togs av oss data ut med ett 

intervall av 30 sekunder. Andra studier har använt sig av tidsdurationen 60 sekunder då flera 

värden tas hänsyn till (Andersson et al. 2001). Det kan spekuleras i om detta förfarande har gett 

något högre direkt uppmätt VO2max- värde i denna studie jämfört med tidigare undersökningar. 

En annan anledning till att vi fann, jämfört med tidigare studier, något högre VO2max-värdena 

speciellt för de äldre kvinnorna, kan ha varit att individerna i denna studie hade vid projektstart 

en högre aerob kapacitet.  

 

Det har visat sig att ha en god kondition är en viktig faktor när det kommer till att minska 

riskerna för hjärt-kärlsjukdomar (Williams 2001). För att kunna bedöma riskerna till sjukdomar 

gentemot konditionsstatusen på ett bra sätt är det således av stor vikt att ha tillförlitliga 

testmetoder. Ett enkelt, kostnadseffektivt och så precist test som möjligt bör eftersträvas. En 

utveckling av tidigare testmetoder för bestämning av konditionsstatus har skett bl.a. genom 

Ekblom-Baks submaximala cykelergometerundersökning för vuxna upp till 65 års ålder. Det 

framhålls i olika hälsosammanhang att fler tester bör utföras bl. a. på olika kategorier av 

individer (Ekblom-Bak et al. 2014). Vår studie ämnade undersöka vad individer 65- 78 år har för 

konditionsstatus genom mätning av den maximala syreupptagningsförmågan direkt och indirekt. 

Intresse fanns även av att ta fram data för en senare vidareutveckling av den existerande 

submaximala testmetoden (EB-testet) för bestämning av den maximala syreupptagnings-

förmågan på äldre. För just denna grupp (individer 65-78 år), jämfört med yngre, föreligger 
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ökade risker för kardiovaskulära sjukdomar och metabola syndromet, samt osteoporos och 

sarcopeni ökar i förekomst med en högre ålder (Hameed et al. 2002; Saunders et al. 2009; Kenny 

et al. 2012). Genom att kartlägga värdena för dessa seniora individer kan man således dels få en 

bättre bild av hur deras konditionsstatus föreligger och dels få information om användbara 

resultat för vidareutveckling av det submaximala cykeltestet för att i framtiden mer tillförlitligt 

kunna indirekt bestämma konditionen för den studerade gruppen med äldre individer.  

 

4.3 Slutsats 

En konklusion av resultaten i studien var att VO2max -värden för relativt friska äldre män och 

kvinnor erhölls. Dessa var för männen 2,68 l/min och 33,4ml/kg/min samt för kvinnorna 1,69 

l/min och 23,7 ml/kg/min. Vidare framkom ett högre VO2max-värde vid Ekblom-Bak-testet 

jämfört med det direkt uppmätta värdet, korrelationen mellan dessa båda tester var dock stark. 

En god reliabilitet framkom mellan F1 och F2 för samtliga tester. Ingen signifikant förbättring 

sågs efter träningsperioden. 

 

En styrka med studien är att använd utrustning och testmetod för direkt mätning av VO2max anses 

vara golden standard inom fältet vilket har gett tillförlitliga data på äldre. I dagsläget finns inget 

beprövat submaximalt cykelergometertest för att bestämma VO2max hos äldre. Gällande EB-

testet har det tidigare utförts noggrant utvärderade mätningar för vuxna individer upp till 65 års 

ålder (Ekblom-Bak et al. 2014). I deras undersökning uppmanades till vidare studier vad gäller 

validering av olika populationer, exempelvis inom fler åldersspann, riskindivider eller patienter 

som medicineras med betablockerare. Detta arbete som nu har gjorts kan, genom vidare 

beräkningar, bidra till en bättre validitet för individer i åldersspannet 65-78 år gällande VO2max i 

submaximalt cykelergometertest. Önskvärt är även att framöver testa en större population äldre 

samt grupper som utför ett mer utpräglat träningsupplägg konditionsmässigt.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att via ett maximalt och ett 

submaximalt cykelergometertest ta reda på maximal syreupptagningsförmåga hos relativt friska 

kvinnor och män i åldern 65 – 78 år, samt se hur väl det submaximala testvärdet korrelerade med 

det direkt uppmätta maximala värdet. Målsättningen var också att jämföra testvärdena mellan 

två separata förtest och ett eftertest efter en 6 veckor lång träningsperiod med två ledarledda 

träningstillfällen per vecka. (1)Vilken maximal syreupptagningsförmåga har relativt friska 

kvinnor och män i åldern 65 – 78 år? (2) Hur väl korrelerar det beräknade VO2max-värdet från det 

submaximala cykelergometertestet med direkt syreupptagningsmätning från ett maximalt 

cykelergometertest i den aktuella åldersgruppen? (3) Vad är reliabiliteten för VO2max-värdet 

mellan ett första och andra förtest vid submaximalt respektive maximalt cykelergometertest? (4) 

Kan det detekteras en förändring av VO2max över en träningsperiod på 6 veckor? 
 

Vilka sökord har du använt? 

kondition + äldre personer, aerobic+capacity and elderly, elderly + aerobic + capacity + ergometer, 

svenskidrottsforskning + äldre, ”older adults” + exercise, ”hälsoprojekt GIH”, elderly + 

cardiovascular, mätmetoder, elderly + cardiovascular, physical activity + cardiorespiratory fitness, 

cardiorespiratory fitness + aging, validation + maximal oxygen uptake + Sweden,   

 

Var har du sökt? 

PubMed, Google scholar, Ebsco, SportDiscus, Svensk idrottsforskning  

GIH bibliotekskatalog (gih.se/bibliotek) 

Samt information från läroplattformen Fronter 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

 Träffar Rel.       Sökmotor 

Mätmetoder  50 1                gih.se/bibliotek 

physical activity + cardiorespiratory fitness                   1512 1 PubMed 

Validation + maximal oxygen uptake + Sweden          21 900 1 Google Scholar 

cardiorespiratory fitness + aging  143   1     Pubmed 

 

Kommentarer 

Svårt att precisera sökningarna. Flera referenser hittades från litteraturlistor i andra studier samt 

kursmaterial från fronter. 



 

 

 

 


