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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att undersöka resultat vid och 
korrelationen mellan fem-minuters pyramidtest (5MPT) och maximalt syreupptagningstest 
(VO2max) på löpband på yngre friska individer. Vi ville även studera om det förelåg någon 
skillnad, inlärningseffekt, för de två testmetoderna vid en upprepad testomgång.  
 
Metod. I studien deltog 32 personer, 18 män och 14 kvinnor, i åldrarna 15–28 år. Deltagarna 
var inskrivna på utbildningar med inriktning mot fysisk aktivitet på antingen Värmdö 
gymnasium eller Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Testpersonerna utförde två 
5MPT och två VO2max-test på löpband. Således utfördes totalt fyra tester, alla vid olika 
tillfällen med minst 48 timmar mellan. VO2max-testet på löpband är en direkt metod för 
bestämning av syreupptagningsförmågan med en given stegring av belastning enligt ett, för 
studien, utformat protokoll för hastighet och lutning. Utandningsluften analyseras via en on-
line-utrustning, Oxycon Pro, vilket är en tillförlitlig metod för att mäta VO2max. 5MPT är ett 
test där individen under fem minuter från golvnivå så snabbt som möjligt förflyttar sig fram 
och tillbaka på en uppmätt sträcka på 5,50 meter med en centralt placerad pyramidformad 
trappramp, där högsta centrala höjd är 0,62 meter. Power (W) vid 5MPT räknas ut enligt en 
formel utifrån bland annat antal vändor och kroppsvikt.  
 
Resultat. En stark signifikant korrelation (r = 0,91) framkom mellan power vid 5MPT och 
VO2max på löpband. Vidare sågs en signifikant inlärningseffekt vid 5MPT med en förbättring 
på 2 procent, och vid VO2max-test på löpband med 1 procent, mellan första och andra 
testtillfället. I arbetet återfinns två framtagna ekvationer som är baserade på sambandet mellan 
uppmätt VO2max-värde på löpband och powervärdet vid 5MPT. Den ena ekvationen är 
beräknad på data från första testomgången och den andra ekvationen på data från den andra 
testomgången.  
 
Slutsats. Studiens resultat på yngre vuxna indikerar att 5MPT kan användas för att 
uppskatta en individs VO2max-värde, samt att en förbättring skedde mellan första och andra 
testtillfället i 5MPT och VO2max-test på löpband. Detta motiverar till att den framtagna 
ekvationen tillämpas för första testtillfället när endast ett 5MPT genomförs, samt att vid 
upprepad testning används ekvationen baserad på andra testtillfället. Resultaten är av stort 
värde då de visar att det, genom enklare medel och mindre kostsamma metoder, går att få ett 
mått på konditionsnivå som är av betydelse i olika hälsosammanhang. 

  



 

 

Abstract 
Aim.  
The purpose of this study was to investigate the results in and the correlation between the 
five-minute pyramid test (5MPT) and a maximal oxygen uptake test (VO2max) on a treadmill 
in young adults. We also wanted to investigate whether there was any difference in the two 
test methods when each test session was repeated.  
 
Method. The study enrolled 32 individuals, 18 men and 14 women, aged 15-28 years.  
The participants were students at Värmdö gymnasium or at the Swedish School of Sport and 
Health Sciences, both schools with a focus on physical activity. The participants performed 
two 5MPT and two VO2max test on a treadmill. Thus, a total of four tests were conducted, all 
at different occasions. VO2max test on a treadmill is a direct method for the determination of 
oxygen uptake. A designed protocol for increased speed and angle was produced. An on-line 
equipment, Oxycon Pro, was used for analyzing the exhaled air. This is a reliable method to 
measure VO2max. 5MPT is a test where the subject during five minutes as quickly as possible 
moves back and forth from floor level at a measured distance of 5.50 meters with a central 
pyramid-shaped stair ramp, with maximum central height 0.62 meters. Power (W) at 5MPT is 
calculated according to a formula based on, among other things, the number of laps and body 
weight.  
 
Results. A strong significant correlation (r = 0.91) was found between the power at 5MPT 
and maximal oxygen uptake on a treadmill, both at the first and the second test occasion. A 
significant improvement was seen at 5MPT by 2 percent, and maximum oxygen uptake test 
on a treadmill, by 1 percent, between the first and second test occasion. In the study we 
developed two equations that are based on the correlation between measured VO2max value 
on the treadmill and the power value at 5MPT. The first formula is based on data from the 
first test and the second equation on data from the second test.  
 
Conclusion. The results on younger adults indicate that 5MPT can be used to estimate the 
VO2max value for individuals. Due to the improvement, between the first and second test in 
5MPT and in VO2max test on a treadmill, one can utilize the developed equation for the first 
time of testing when only one 5MPT test is performed, whereas during a repeat of the test one 
may use the formula based on the second test. The results are of great value because they 
show that you can measure the level of aerobic fitness with easy and less costly and time-
consuming methods, which is of importance in various health contexts. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  

1.1.1 Fysisk aktivitet och hälsa 
Fysisk inaktivitet påverkar oss människor i en negativ riktning och ses som en riskfaktor för 

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

och cancer. Fysisk aktivitet, å andra sidan, har visat sig främja hälsa och genom att bibehålla 

en aktiv livsstil genom hela livet bidrar det till ett mer självständigt vardagsliv högre upp i 

åren. (Statens folkhälsoinstitut 2013-09-13) Ett problem är att en tredjedel av Sveriges 

befolkning rör sig för lite, unga som gamla (Statens folkhälsoinstitut 2013-12-01). Då arbeten 

och fritid idag kräver mindre fysisk ansträngning än tidigare, väljer många en stillasittande 

livsstil enligt Gunnar Ågren, tidigare generaldirektör för Statens folkhälsoinstitut. (Statens 

folkhälsoinstitut FYSS-2008, s. 5) 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). Den åtgärd som skulle ge störst positiv 

hälsoeffekt hos Sveriges befolkning idag är en ökning av fysisk aktivitet enligt Gunnar Ågren 

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

 

1.1.2 Skolperspektiv 

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

inom skolan, är med och påverkar allmänhetens hälsa. Genom att yrkesgrupper som 

friskvårdskonsulenter, hälsopedagoger och lärare i ämnet idrott och hälsa, studerar vilka 

faktorer som har samband med vår hälsa kan kunskap genereras inom området. Vi som 

presumtiva lärare i ämnet idrott och hälsa intresserar oss därför för lärares möjligheter till 

påverkan. Skolan har en betydande roll, då den kan lägga grunden för en aktiv livsstil som 

gynnar individens hälsa även senare i livet (Scheerder, Thomis, Vanreusel, Lefevre, Renson, 

Van den Eyende & Beunen 2006; Yang, Telama, Leino & Viikari 1999). 
 

”Undervisningen i idrott och hälsa 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.” Ämnet ska syfta till att eleverna planerar, praktiskt genomför och 

värderar olika fysiska aktiviteter utifrån varierande synsätt på rörelse, hälsa och livsstil. 
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Innehållet i undervisningen ska beröra effekterna av olika träningsmetoder exempelvis 

konditions- och koordinationsträning. (Skolverket 2014-08-12) 

 

Skolans undervisning utgör inte enbart en grund för en fysiskt aktiv livsstil för den egna 

individen, utan syftar även till att medvetandegöra tillvägagångssätt för hur andra kan hjälpas 

till en mer hälsosam livsstil. Detta påtalas i läroplanen för ämnet hälsa som bland annat 

framhåller att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 

hälsorelaterade levnadsvanor och hur de påverkar hälsan. I läroplanen uttrycks även hur 

folkhälsoarbete och olika former av hälsofrämjande metoder och aktiviteter ger effekter på 

hälsan. Ämnet presenterar hälsa och hälsofrämjande metoder utifrån ett individ-, grupp- och 

samhällsperspektiv. (Skolverket 2013-11-26)  

 

1.1.3 Fysiologiska tester  
Som nämns ovan påverkas hälsan till stor del av hur mycket vi rör på oss. En människas 

hälsostatus kan bestämmas med hjälp av exempelvis kroppsmorfologiska mätningar och 

blodtryck. (Statens folkhälsoinstitut 2008) En viktig faktor för att fastställa en människas 

hälsostatus kan vara att mäta den kardiovaskulära hälsan genom konditionstest (Ekblom-Bak, 

Hellénius, Ekblom, Engström & Ekblom 2010). Att mäta fysiska kapaciteter, till exempel 

kondition, med fysiologiska tester har visat sig vara av påtagligt hälsovärde enligt en review-

artikel (Williams 2001). Här visade god kondition högre samband med minskad risk för 

insjuknande i hjärtkärlsjukdom jämfört med goda registrerade fysiska aktivitetsvanor.  

 

Vi har tidigare genomfört en undersökning där effekter på fysiska kapaciteter studerades av 

att endast utföra fysiologiska tester, utan att ge ledarledd träning under en tvåmånadersperiod 

på en grupp. Flera styrketester påvisade här signifikanta förbättringar. Dock sågs då ingen 

ökning för submaximalt cykelergometertest som mäter konditionsnivå. Däremot sågs för den 

andra inkluderade gruppen, som erhöll ledarledd blandad fysisk aktivitet två gånger per vecka 

under perioden på åtta veckor, förbättringar både vid det submaximala cykeltestet samt för 

flera styrketestparametrar. (Ryhed & Sandlund 2013) 

 

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

kondition och jämföra det med ett mer kostsamt och avancerat standardiserat test där 

syreupptagningsförmågan registreras. Om signifikant korrelation skulle hittas mellan ett 

avancerat test och en enklare metod skulle hälsofrämjande arbete i skolans värld kunna 
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bedrivas med mindre kostsamma medel. Genom att utveckla enklare mätmetoder kan man 

förhoppningsvis nå ut till en större population med tillämpbara kunskaper om konditionens 

gynnsamma effekter oavsett förutsättningar.  

 

1.2 Forskningsläge 

Kondition är ett vitt begrepp som ur ett fysiologiskt perspektiv kan benämnas som kroppens 

maximala syreupptagningsförmåga (VO2max). Här ingår kroppens kapacitet att klara av 

längre dynamiskt fysisk aktivitet för förhållandevis stora muskelgrupper. För att konditionen, 

det vill säga den aeroba prestationsförmågan, ska förbättras markant bör träningens intensitet 

motsvara över 70 procent av maximal hjärtfrekvens. (Åstrand 1976; Åstrand, Rodahl, Dahl & 

Strømme 2003; Wilmore, Costill & Kenney 2008, s. 221)  

 

God kondition har visats innebära en betydande minskad risk för dödlighet både generellt och 

i hjärt- och kärlsjukdom. Deltagare med hög kondition och fetma löper mindre risk för 

kardiovaskulär och generell mortalitet jämfört med de deltagare som hade låg kondition och 

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

blodtryck har lägre risk för generell död jämfört med personer som har låg kondition och 

rekommenderat blodtryck enligt rekommendationerna (Blair, Kohl, Paffenbarger, Clark, 

Cooper & Gibbons 1989).  

 

1.2.1 Maximal syreupptagningsförmåga, VO2max 

Maximalt aerobt arbete per tidsenhet uttrycks som VO2max, det vill säga kondition. Det 

presenteras antingen i liter per minut och skrivs, l·min–1, eller i milliliter per minut per 

kilokroppsvikt och skrivs ml·kg–1·min–1. Dessa värden tas fram genom att mäta kroppens 

maximala förmåga att ta upp syre för utvinning av energi. (Åstrand & Rhyming 1954; 

Åstrand et al. 2003; Wilmore et al. 2008, s. 211) Båda dessa mått kan användas och jämföras 

på olika sätt då exempelvis en otränad person med hög kroppsvikt ger ett lägre värde i relativa 

mått. Framtagna medelvärden för en normalpopulation mellan 15 och 30 år är för män 3,0–

3,4 l·min–1 och motsvarande 48–50 ml·kg–1·min–1. För kvinnor är värdena 2,1–2,2 l·min–1 och 

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

studerandes på Gymnastik- och idrottshögskolan har rapporterats medelvärdet för män 4,2 

l·min–1 och för kvinnor 2,7 l·min–1 med motsvarande relativa värden 52,0 respektive 43,5 

ml·kg–1·min–1 (Andersson, Lundahl, Wecke, Lindblom & Nilsson 2011).   
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1.2.2 Direkt mätning av VO2max 
Ett test av VO2max kan genomföras med olika arbetsformer men vanligast förekommande är 

cykel eller löpband. För direkt bestämning av värdet på VO2max mäts respirationen med 

teknisk gasspirometrisk utrustning. En andningsmask med en flödesturbin används för att 

analysera utandningsluften för att lungventilation, syrgas- och koldioxidhalt ska kunna 

analyseras. (Davis 2006, s. 11 f.) 

 

För bestämning av en persons VO2max genom direkt mätning finns olika kriterier. En av de 

viktigaste bedömningsgrunderna för att fastställa att personen verkligen uppnått VO2max är 

att VO2kurvan planar av trots att arbetsbelastningen fortsätter att öka. När detta sker är 

personen inte kapabel till att ta upp mer syre trots en ökande belastning. Detta tillstånd 

benämns ”leveling off” och ger en tydlig indikation om att VO2max har uppnåtts. Det är 

oftare som vältränade personer når denna platå jämfört med otränade individer. Detta 

eftersom det krävs att individen kan fortsätta utveckla kraft och energi även när det aeroba 

systemet, som tillför syre, inte räcker till samt att personen kan arbeta med höga 

koncentrationer av mjölksyra. Dock är det inte säkert att ens vältränade personer uppvisar en 

tydlig platå. På grund av detta måste det i vissa fall avgöras om en person har uppnått 

maximering av den kardiorespiratoriska funktionen utifrån kriterier med indirekt karaktär. 

Dessa kriterier utgörs bland annat av maximal hjärtfrekvens som antingen är känd eller 

uträknad med formeln 220 – ålder. En annan indikator för att VO2max har nåtts är uppnående 

av respiratorisk kvot (RER) på 1,0–1,15 som fås fram genom mätning av producerat 

CO2/konsumerat O2. (Howley, Basett & Welch 1995) Vidare önskas att skattad ansträngning 

är mycket hög enligt Borgskalan (Borg 1998). Det finns flera aspekter att ta hänsyn till för att 

kunna avgöra om en persons VO2max är inom hälsosamma gränser, såsom kön, ålder, 

kroppssammansättning och hälsotillstånd. (Åstrand & Rhyming 1954; Åstrand et al. 2003)  

 

1.2.3 Indirekta tester för bestämning av VO2max  

För att få reda på ett värde på en persons kondition, utan att använda den mer komplicerade 

och kostsamma metoden med direkt syrgasmätning, finns olika framtagna tester såsom till 

exempel Coopers test, Harvard step test, Beep-test, sex-minuters gångtest samt fem-minuters 

pyramidtest.  
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Coopers test är populärt då det är enkelt att genomföra. Det har påvisat en hög korrelation 

med VO2max och genomförs genom att testpersonen tar sig så långt som möjligt på ett slätt 

underlag på tolv minuter. Därefter mäts den passerade sträckan och testets resultat bestäms 

med hjälp av en tabell där ett skattningsvärde av konditionen kan utläsas. Det gäller att arbeta 

på en maximal nivå under tolv minuter vilket innebär en tung belastning och kräver att 

testpersonen både är frisk och kan ta ut sig maximalt. Missvisande resultat kan dock bli ett 

problem om testpersonen är ovan sträckan eller tiden för arbetet, vilket kan medföra en ojämn 

farthållning. Vidare krävs för detta test en hög motivationsgrad hos testpersonerna. (Cooper 

1968; Grant, Corbett, Amjad, Wilson & Aitchison 1995) 

 

Ett annat test som är enkelt att genomföra och kräver minimal utrustning är Harvard steptest. 

Testet kan utföras av en bred målgrupp och är utvecklad under andra världskriget vid 

Harvards Universitet. Testets genomförande är att personen ska gå upp och ner från en pall 

med den givna frekvensen 30 gånger per minut. Takten anges med hjälp av en metronom som 

är inställd på 120 slag per minut. Testets tid och pallens höjd varierar beroende på 

testpersonens kön och ålder men pågår under maximalt fem minuter och lådan har en 

maximal höjd på 50 centimeter. Efter avslutat test sitter personen och vilar medan 

hjärtfrekvensen registreras tre gånger med 30-sekundersintervall efter en, två och tre minuter 

under återhämtningsperioden. Dessa tre värden används sedan i en formel för att beräkna ett 

index som blir konditionens mätvärde. Ju snabbare återhämtning, det vill säga pulssänkning, 

desto högre mätvärde kan utläsas och därmed bedöms en bättre kondition. (Brouha, Graybeal 

& Heath 1943)  

 

Ännu ett vanligt förekommande test är Beep-testet där testpersonen löper mellan två 

markerade streck, oftast med 20 meters mellanrum, med en successivt ökande fart som anges 

av en ljudsignal. Testet föreslogs av Léger och Lambert i början av 1980-talet och sedan dess 

har flera varianter av testet utvecklats. Ett uppskattat VO2max-värde kan utläsas utifrån 

tabeller beroende på antalet sträckor testpersonen klarar av att springa i det ökande tempot. 

(Léger & Lambert 1982) Precisionen i den uppskattningen är dock inte särskilt hög vilket 

motiverar till utveckling av andra lösningar (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009, s. 

64). 

Ett annat test är fem-minuters pyramidtest (5MPT) som till viss del är uppbyggt i likhet med 

Harvards steptest. På samma sätt handlar det om att förflytta tyngdpunkten men, till skillnad 
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mot Harvards steptest, istället ta minst två steg upp på en stor central plint för att säkerställa 

kroppstyngdförflyttningen uppåt. Testet går ut på att förflytta sig så många vändor som 

möjligt under fem minuter, se även figur 1 i metoddelen. Från golvnivå förflyttar sig personen 

fram och tillbaka, på en utmätt sträcka på 5,50 meter, med en centralt placerad 

pyramidformad trappramp med högsta centrala höjd 0,62 meter. Power (W) vid 5MPT räknas 

ut enligt en formel baserat på bland annat antal vändor, kroppsvikt, högsta plinthöjd, 

gravitationskraften och total tid för testet, se metodavsnittet. En studie vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan visade att 5MPT har en signifikant och stark korrelation (r = 0,98) med 

VO2max på yngre och äldre vuxna personer (20–32 år respektive 64–79 år) vid direkt 

syrgasmätning under ett maxtest på cykelergometer. (Andersson et al. 2011). Beroende på 

målgrupp utfördes testet då med olika höjd på pyramiderna. Yngre deltagare genomförde 

testet med högsta höjden 0,62 meter, medan äldre deltagare tog sig över en 0,42 meter hög 

pyramid. Där skapades även en separat ekvation för beräkning av VO2max för alla äldre och 

en för alla yngre vuxna. En slutsats som framkom i studien var att mätmetoden är ett 

funktionellt, snabbt, billigt och enkelt verktyg för att mäta aerob effekt. Något som även 

framkom i ovan nämnd studie var att en signifikant korrelation, mellan VO2max (l·min–1) och 

power (W) i 5MPT, inte enbart framkom efter fem minuter utan även redan efter tredje och 

fjärde minuten. (ibid.) Det har inte tidigare utförts korrelationsstudier för pyramidtestet 

gentemot maximalt löpbandtest med direkt syrgasmätning. Fördelen med att göra studier på 

löpband är att tidigare studier talar för att något högre VO2max-värden erhålls vid maxtester 

på löpband jämfört med på cykelergometer (Åstrand 1976). Syreupptagningsförmåga på 

löpband med lutning ger för yngre vuxna sannolikt ett mer tillförlitligt värde jämfört med på 

cykel. VO2max-test på en normalpopulation visade att personer på löpband med lutning kom 

upp i verkligt VO2max medan cykling endast nådde 92–96 procent av VO2max på löpband. 

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

 

1.2.4 Indirekt submaximalt test för bestämning av VO2max 

För personer med någon form av nedsatt fysisk förmåga kan sex-minuters gångtest (6MWT) 

vara ett alternativ då testen som tidigare nämnts inte är aktuella om testpersonen inte kan ta ut 

sig maximalt. Testpersonen går då längsta möjliga sträcka under sex minuter. Även 

hjärtfrekvens och upplevd ansträngning kan vara relevant vid utläsandet av resultatet. 

(Andersson & Nilsson 2011; Andersson et al. 2011) Testet har visat på en hög reliabilitet när 

det kommer till mätning av personer med perifer arteriell sjukdom. (Montgomery & Gardner 

1998; Rikli & Jones 1998) En slutsats i en studie på Cardiothoracic Institute and National 
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Heart Hospital i London visade att testet lämpar sig bra för individer med uttalad hjärtsvikt 

men mindre bra för personer med mild hjärtsvikt. (Lipkin, Scriven, Crake & Poole-Wilson 

1986). Gällande yngre vuxna fysiskt aktiva kvinnor och män samt relativt friska äldre kvinnor 

har Andersson och kollegor (2011) visat att belastningsformen vid sex-minuters gångtest inte 

är passande för att nå maximal aerob effekt. Mot den bakgrund utvecklades 5MPT med 

motivet att försöka höja arbetets intensitet samtidigt som belastningen ändå hålls på en nivå 

där personer från olika urvalsgrupper kan delta (Andersson et al. 2011). 

 

De framtagna tester som nämns ovan är exempel på tester som används för att få reda på en 

persons kondition, utan att använda den mer komplicerade och kostsamma metoden med 

direkt syrgasmätning. 

 

1.2.4 Hypotes 

Resultat från ovan nämnd studie utförd av Andersson et al. (2011) ger stöd åt vår hypotes att 

power (W) vid 5MPT för yngre vuxna korrelerar starkt med VO2max (l·min–1) mätt via 

maxtest på löpband, så kallat VO2max-test. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka korrelationen mellan fem-minuters pyramidtest (5MPT) 

och ett maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband hos unga vuxna individer. 

• Vad är resultaten vid, samt korrelation mellan, 5MPT och uppmätt VO2max med 

direkt syrgasmätning vid maxtest på löpband?  

• Föreligger en skillnad mellan första och andra testtillfället vid 5MPT och VO2max-test 

på löpband, och i så fall hur stor? 
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2 Metod 
Denna studie är en experimentell undersökning där en hypotes testas för att validera 5-

minuters pyramidtest (5MPT). Data från två olika tester har samlats in och jämförts. Dessa två 

metoder är 5MPT och bestämd VO2max-test på löpband. Valet av testet på löpband med on-

line-utrustning Jaeger Oxycon Pro (Erich Jaeger GmbH, Hoechberg, Tyskland) ansågs som 

lämplig då det är ett av de mest tillförlitliga testerna för att mäta VO2max där noggrannheten 

är jämförbar med Douglas Bag-metoden. (Foss & Hallén 2005) Alla fyra tester per individ 

utfördes inom en tidsperiod på cirka tre veckor. Hälften av gruppen i vår studie började med 

5MPT och den andra halvan med VO2max-testet på löpband. Detta för att undvika en 

påverkande träningseffekt inför sista testet som tidigare utförda maxtester kan generera.  

 

2.1 Urval  

I studien ingick totalt 32 personer, 18 män och 14 kvinnor, i åldrarna 15–28 år. För direkt 

mätning av VO2max är lämpliga åldersgrupper ungdomar och vuxna (Åstrand & Rhyming 

1954; Shvartz & Reibold 1990). Studiens deltagare är inskrivna på olika utbildningar med 

inriktning mot fysisk aktivitet på antingen Värmdö gymnasium eller Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm. Merparten har en hög fysisk aktivitetsgrad och förväntades 

utan vidare problem kunna genomföra olika former av maximala tester och var därför en 

önskvärd testgrupp. Samtliga deltagare uppgav att de inte hade någon sjukdom och de ansågs 

som fullt friska. Deltagarna kontaktades via telefon och sedan skickades information kring 

studiens upplägg via e-post innan testtider bokades in. Deltagarna deltog frivilligt i studien 

och mottog ingen finansiell kompensation. Samtliga deltagare gav sitt skriftliga medgivande 

till att delta i studien genom att signera ett informationsblad vid första mötet med respektive 

testledare. Inför varje test fick deltagarna via en hälsodeklaration delge sin hälsostatus, se 

bilaga 2. Detta för att bland annat kunna garantera att de individer som genomför testerna är 

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

 

 

2.2 Tillvägagångssätt  

I denna studie genomförde samtliga deltagare två 5MPT och två VO2max-test på löpband vid 

fyra olika tillfällen. En anledning till upprepade tester i vårt arbete är att det tidigare har visat 

sig att en procentuell förbättring sker genom tillvänjning på 5MPT mellan första och andra 

testtillfället. Preliminär sammanställda ännu icke publicerad data från GIH:s hälsoprojekt med 

drygt 200 deltagare har visat på detta. Däremot mellan ett andra förtesttillfälle och ett 

eftertest, efter två månaders ledarledd fysisk aktivitet två gånger i veckan, ses för power i 

5MPT samma nivå av förbättring som vid submaximalt cykelergometertest. Detta skulle 

kunna härledas till en förbättring i kondition snarare än en tillvänjning och därmed tenderar 

det andra testtillfället att vara optimalt vid datainsamling. Två VO2max-test på löpband 

genomfördes för att säkerställa ett tillförlitligt värde av VO2max för att undersöka 

reliabiliteten även för detta test. I och med detta kartlades resultat och korrelation mellan de 

båda testerna, dels vid första tillfället och dels vid andra. 

 

5MPT har vi testledare stor erfarenhet av sedan tidigare undersökningar, men ingen av oss 

hade utfört VO2max-test på löpband innan denna studie. Mot denna bakgrund utfördes ett 

pilottest på löpband med en testperson som motsvarar kriterierna för den angivna målgruppen. 

Pilottestet bidrog till att säkerställa ett korrekt genomförande av testet genom att under testet 

etablera standardiseringen av såväl hantering av utrustning som muntlig instruktion och 

information till testpersonen. Efter pilottestet ändrades utformningen av det protokoll som 

innefattar uppvärmningsdel samt testdel för att anpassas till vår målgrupp. Se protokoll i 

bilaga 3. 

 

 Samtliga deltagare Män Kvinnor

Ålder (år)  20,1 ± 4,71 (15–28)  19,83 ± 5,28 (15–28)  20,36 ± 4,03 (16–25) 

Längd (m) 1,73 ± 0,09 (1,56–1,90) 1,79 ± 0,07 (1,66–1,90) 1,65 ± 0,05 (1,56–1,74) 

Vikt (kg) 65,9 ± 9,59 (48,1–80,8) 69,5 ± 9,74 (48,1–80,8)  60,2 ± 7,29 (51,5–73,3) 

BMI 21,9 ± 2,13 (17,5–27,1)  21,6 ± 2,06 (17,5–24,4) 22,4 ± 2,21 (19,7–27,1) 
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Samtliga tester genomfördes med minst 48 timmars mellanrum för varje individ. Innan 

VO2max-testet utfördes fick testpersonen genomgå en standardiserad uppvärmning på 

löpband för att löpspecifikt förbereda kroppen för den maximala ansträngningen. 

Uppvärmningen genomfördes enligt det utformade protokollet som innefattar gång i nio 

minuter, med stegrad hastighet var tredje minut, följt av jogg/löpning i nio minuter, med 

stegrad hastighet var tredje minut. Hastigheten ökades således var tredje minut och i samband 

med ökningen noterades hjärtfrekvens och personens upplevda ansträngning, som 

efterfrågades för ben respektive andning, med hjälp av Borgs RPE-skala, se bilaga 4. Skalan 

är en skattning av den upplevda fysiska ansträngningsgraden och har svarsalternativ mellan 6 

(ingen ansträngning alls) upp till 20 (maximal ansträngning) (Borg 1998). 

Inför 5MPT skedde en standardiserad uppvärmning på cykel (Monark 839E, Monark AB, 

Vansbro, Sweden) som följer samma struktur som ett submaximalt test för att uppskatta 

VO2max, så kallat Ekblom-Bak (Ekblom-Bak et al. 2014), se bilaga 5. Efter detta fortsatte 

uppvärmningen med två, fyra och sex vändor i pyramiden med 30 sekunders vila emellan 

innan det fem minuter långa testet startade.  

Under båda testmetoderna kontrollerades deltagarnas hjärtfrekvens med hjälp av ett pulsband 

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

löpband utfördes i ett klimatrum i laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) på GIH. 

Pyramidtestet utfördes i LTIV för halva gruppen och i en gymnastiksal vid Värmdö 

gymnasium för andra halvan.  

 

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

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

sammanbinds av tre olika delar. Avståndet mellan pinnarna, som yttermarkeringar, är 5,50 

meter och pyramidens mittendel är 1,30 meter lång och har en höjd på 0,62 meter. Vid varje 

kortända finns en lägre del som är byggd som två trappsteg upp till mittendelen och har en 

total längd på 0,60 meter och varje trappsteg har en höjd på 0,20 meter. Pyramidens mittendel 

och trappsteg är täckt med 3 centimeter mjukt material för att minimera skaderisken vid fall. 

Sidoräcken är placerade på mittendelen i pyramiden för att underlätta balansen om det skulle 

behövas vid något tillfälle, men räckena är inte ämnade för att greppas regelbundet. 
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 Figur 1 – Schematisk bild av pyramiduppställningen, utan sidoräcken. 

 

Inför varje test förklarades proceduren, vilket innebär att testpersonen förflyttar sig på 

sträckan och beröra pinnen med handen vid vändning. Individen rör sig över pyramiden fram 

och tillbaka genom att alltid minst ha två fotisättningar på den översta avsatsen och minst en 

fotisättning på varje trappsteg. Minst två fotisättningar tas även på golvnivå vid respektive 

vändning. För att få en indikator på testpersonens ansträngningsgrad och prestation frågade 

testledaren varje minut efter en uppskattning av ansträngningen enligt Borgskalan och 

noterade sedan dessa uppskattade värden (Borg 1998). Med hjälp av en manuell klicker, det 

vill säga en räknare, registrerades av testledaren antalet vändor varje minut som sedan 

antecknades tillsammans med skattad ansträngningsgrad och hjärtfrekvensvärde vid avslutat 

test. En genomsnittlig power, effekt i enheten watt, beräknades sedan efter fem minuter med 

hjälp av den tidigare utvecklade formeln kroppsvikt (kg) × 9,81 (m/s2) × antal vändor (N) 

×0,62 (m) /300 (s) (Andersson et al. 2011). Dessutom räknades ut, via ekvationen, antal watt 

separat för tidsperioderna 0–1 min, 0–2 min, 0–3 min samt 0–4 min under pyramidtestet. 

 

2.2.2 VO2max-test på löpband 
VO2max-testet på löpband har en styrd design med bestämd belastning enligt ett, för studien, 

utformat protokoll. Efter den standardiserade uppvärmningsdelen som nämns ovan fick 

testpersonen kliva av bandet för en minuts vila innan den slutliga delen av löpbandstestet 

påbörjades. Det innebar att deltagaren skulle springa så länge som möjligt enligt det givna 

protokollet med stegring av hastighet och lutning på löpbandet varje minut. Beroende på 

deltagarens RER-värde (respiratorisk kvot mellan syre och koldioxid) samt uppskattad 

ansträngning under sista minuten av uppvärmningsdelen bestämdes sedan efterföljande 

ökning av hastighet och lutning genom det individuellt anpassade protokollet. Totalt användes 

tre versioner av protokollet i studien.   

1,30 m

0,30 m

0,62 m
0,20 m

5,5 m

En vända
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En andningsmask (VO2 Mask, Reusable Face Plate, Hans Rudolph inc, USA) bars över näsa 

och mun för gasmätning. Masken provades ut med noggrannhet innan varje individs första 

test för att hitta en så bra passform och placering som möjligt. Varje deltagare bar samma 

mask vid båda testtillfällena. Detta för att minska risken för eventuellt läckage och därmed 

felaktiga värden. För att kontrollera detta fick testpersonen, när masken var placerad med 

hjälp av en grimma över huvudet, göra en utandning samtidigt som utandningsvägen 

förtäcktes för att på så sätt upptäcka eventuella läckage och masken kunde därefter i så fall 

omplaceras. In- och utandning, volymflöde och gaskoncentrationer, registrerades via 

andningsmasken genom en tillhörande slang kopplad till on-line-utrustningen, som 

regelbundet kalibrerades.  

 

Testpersonens uppgift var att springa så länge som möjligt för att sedan kliva av vid sidan av 

bandet. Vid denna tidpunkt förklarades testet avslutat och deltagarens hjärtfrekvens samt 

upplevda ansträngning i ben och andning noterades tillsammans med testets sluttid och 

totaltid med uppvärmning inkluderad. De uppmätta värdena såsom RER och VO2max 

sparades sedan i programmet Lab Manager där värden för VO2max redovisas i både absoluta 

mått (l·min–1) och relativa mått (ml·kg–1·min–1). För att säkerställa att testpersonen kom upp i 

maximala värden kunde en stagnerande kurva i VO2 utläsas, leveling off, ett RER-värde för 

majoriteten som överskred 1,1 samt ett högt värde, 16 eller högre, i uppskattad ansträngning 

bekräfta att denne låg på en maximal nivå. Samma utrustning användes för samtliga deltagare, 

programmet nollades en minut in i uppvärmningen samt under minuten mellan uppvärmning 

och testfas. Klimatet i rummet hade en konstant temperatur på 19 grader Celsius samt en 

luftfuktighet på 40 procent.   

 

2.2.3 Sammanställning och bearbetning av resultat/databearbetning 
Deltagarnas uppgifter såsom ID-namn, kön, födelseår, ålder, längd, vikt, BMI och testdatum 

fördes in i Microsoft Excel. Dessa kompletterades sedan med mätvärden från 5MPT som 

innefattar antal vändor, upplevd ansträngning, hjärtfrekvens samt power från de manuella 

formulär som fyllts i vid testtillfällena, se bilaga 6. Även de sparade värdena i Lab Manager 

som bestod av relativt och absolut mått av VO2max samt RER-värde fördes in i samma 

dokument. Därefter beräknades medelvärden för jämförelser på gruppnivå och 

standardavvikelser för att få en bild av hur representativ gruppen är. (Ejlertsson 2012, s. 88 

ss.)  
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Två likartade ekvationer för sambandet beräknades därefter med hjälp av den etablerade 

matematiska ekvationen för en rät linje (y = kx + m) (ibid., s. 227), en för första testtillfället 

vid 5MPT och en för det andra testtillfället. Ekvationen visar det rätlinjiga förhållandet mellan 

power i pyramidtestet och VO2max från andra testet på löpband och kan användas för att 

räkna ut VO2max utifrån resultatet. Ekvationen är utformad för beräkning av VO2max utan 

hänsyn tagen till uppdelning av kön, i likhet med andra tester såsom Coopers test, Beep-test 

samt Harvards steptest (Bellardini et al. 2009, s. 54 f.).  

 

2.2.4 Statistik 
Med Pearsons korrelationskoefficient beräknades hur starkt 5MPT korrelerar med uppmätt 

VO2max (Ejlertsson 2012). Pearsons korrelationskoefficient användes då materialet visade sig 

vara normalfördelat, undersökt med Kolmogorov-Smirnovs normalfördelningstest. Med t-test 

undersöktes eventuell signifikant skillnad mellan de olika testtillfällena. Signifikansnivån 

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

 

2.2.5 Etiska överväganden 
Studien tar avstamp i Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vilka är riktlinjer för 

etikkommitténs granskning av forskningsprojekt. De fyra huvudkraven, informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, utgörs av det grundläggande 

individsskyddskravet och ligger till grund för denna forskning. Inför studien fick deltagarna 

skriftlig information som går i linje med informationskravet så som upplysning om studiens 

syfte och varje deltagares uppgift i projektet samt vilka villkor som gäller, se bilaga 7. 

Deltagarna har, enligt informationskravet och samtyckeskravet, under samtliga tester blivit 

upplysta om att deltagandet är frivilligt och att de, vid känsla av obehag eller av annan 

anledning som inte behöver klargöras, när som helst kan avbryta sin medverkan. Uppgifter 

om deltagarna behandlas med stor säkerhet enligt konfidentialitetskravets riktlinjer. 

Undersökningsresultaten kodas så att endast försöksledare och medverkande forskare kan 

koppla resultaten till namn. De insamlade uppgifterna om deltagarna i studien används 

uteslutande för forskningens syfte, vilket går i linje med nyttjandekravets regelverk. Studien 

är utformad för att inte innehålla några moment som kan vara av kränkande karaktär vare sig 

av person eller dennes integritet. Testerna innefattar minimala risker och legitimerad läkare 

fanns att konsultera vid samtliga testtillfällen. 
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2.3 Reliabilitet och validitet  

Möjligheten att systematiska eller slumpmässiga fel kan uppkomma vid genomförandet av 

undersökningar likt denna är något vi har haft i åtanke genom hela processen från 

planeringsstadiet fram till sammanställningen av resultatet. För att uppnå en tillfredsställande 

nivå av reliabilitet och validitet bearbetades därför materialet noggrant och kritiskt genom 

hela förloppet. Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, bestäms bland annat genom 

tillvägagångssättet samt graden av noggrannhet i dels genomförandet men även i 

bearbetningen av datainsamlingen. Validiteten berör vad vi mäter och att det sedan kan 

besvara frågeställningen, det vill säga att vi mäter det som är relevant att mäta i den aktuella 

undersökningen. (Holme & Solvang 1997, s. 163) I denna studie undersöks reliabiliteten 

genom att det första och det andra testet jämförs i båda metoderna och vidare utförs en 

validering av 5MPT genom att titta på sambandet mellan direkt uppmätt VO2max och power 

vid 5MPT. Ett tillförlitligt VO2max-test på löpband med känd hög noggrannhet med on-line-

utrustningen Oxycon Pro är därför relevant att använda vid valideringen av 5MPT. 

Utrustningen och proceduren har varit densamma för samtliga deltagare och vid 

löpbandstestet nollades programmet vid samma tidpunkt samt att rummets klimat var konstant 

i både temperatur och luftfuktighet. Vid samtliga testtillfällen har vi som testledare varit 

enhetliga kring förberedelser, information, utförande och verbal uppmuntran. Även deltagarna 

uppmanades till liknande förberedelser inför varje testtillfälle i syfte att sträva efter en hög 

tillförlitlighet i undersökningen. 
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3 Resultat 
Det huvudsakliga fyndet i undersökningen var att ett starkt signifikant samband visade sig 

mellan power från 5MPT och VO2max i l·min–1.  

 

3.1 5MPT och VO2max-test  

Nedan följer resultatet från studien som presenteras i medelvärden ± standardavvikelse (min–

max). Först presenteras värdena för andra testtillfället, vid de båda testmetoderna eftersom 

högre medelvärden framkom här jämfört med vid första testtillfället, se nedan.  

 

Power vid 5MPT för hela gruppen var 132±25 (90–183) W och maxpulsen vid 5MPT var 

189,3±7,8 (175–203) slag/min vid andra testomgången. Sammantaget var, efter det andra 

utförandet av 5MPT, den upplevda ansträngningen i ben för samtliga deltagare 18,3±1,3 (16–

20) och i andning 18,2±1,5 (13–20). För män var power i samma test 145±23 (107–183) W 

och värdet för kvinnor motsvarade 116±16 (90–138) W.  

 

Hela gruppens VO2max, vid andra testtillfället på löpband, var 3,49±0,69 (2,38–4,78) l·min–1 

och maxpulsen var 193,3±8,2 (178–208) slag/min, vilket var signifikant högre jämfört med 

maxpuls vid 5MPT. Den upplevda ansträngningen, för samtliga deltagare, i ben var här 

18,4±1,1 (17–20) och motsvarande värde för andning var 18,7±1,2 (17–20). VO2max för män 

var 3,92±0,57 (2,90–4,78) l·min–1 och för kvinnor 2,94±0,36 (2,38–3,55) l·min–1. 

 

VO2max relaterat till kroppsvikt för hela gruppen var 53,0±7,0 (40,6–70,3) ml·kg–1·min–1 vid 

andra testtillfället. Värdet för män var 56,8±6,7 (46,8–70,3) ml·kg–1·min–1 och motsvarande 

värde för kvinnor var 48,2±3,7 (40,6–53,8) ml·kg–1·min–1. 
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Tabell 2 – Medelvärden ± standardavvikelse (min–max) för gruppen i power vid 5MPT och uppmätt VO2max i 

l·min–1 och i ml·kg–1·min–1 vid test på löpband. 

 
 
 

 

 

3.2 Korrelation mellan 5MPT och VO2max-test 

En stark signifikant korrelation framkom (r = 0,91) för gruppen som helhet mellan 5MPT 

(power) gentemot VO2max (l·min–1) på löpband då värdena vid det andra testtillfället 

jämfördes. 

 

 
 

Figur 2 – Den heldragna linjen, regressionslinjen, visar korrelationen mellan VO2max-test (l·min–1) och 5MPT 

(W) för alla testpersoner sammantagna vid andra testtillfället. De två streckade linjerna markerar det 95-

procentiga konfidensintervallet.  

 

  

 Samtliga deltagare 

5MPT Power (W) 132 ± 25 (90–183)

VO2max (l · min   ) 3,49 ± 0,69 (2,38–4,78)  

VO2max (ml · kg–1 · min–1) 53 ± 7,0 (40,6–70,3)  

–1
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3.3 Linjär regressionsanalys  

Baserat på resultaten för power (W) vid 5MPT och VO2max (l·min–1) för alla personer 

sammantagna har vi i detta arbete utvecklat, från linjär regressionsanalys, en ekvation i 

Microsoft Excel. Detta för beräkning av VO2max för andra testtillfällets värden, där 

powervärdet användes på y-axeln och VO2max-värdet användes på x-axeln:  

 

VO2max (l·min–1) = (5MPTpower – 19,147) / 32,342 

 

Ingen signifikant skillnad framkom för gruppen som helhet mellan värden för VO2max i 

l·min–1, erhållen för direkt mätning på löpband, gentemot uträknade värden från den 

framtagna ekvationen (medelvärde 3,49±0,69 l·min–1 och 3,50±0,76 l·min–1, p = 0,92) för 

andra testtillfällets värden. I enheten ml·kg–1·min–1 sågs heller ingen signifikant skillnad 

mellan direkt VO2max-mätning (53,0±7,0 ml·kg–1·min–1) jämfört med uträknade värden från 

ekvationen (52,8±5,9 ml·kg–1·min–1, p = 0,78) för andra testtillfällets värden. 

 

 
Figur 3 – Uppmätt respektive uträknat medelvärde (±standardavvikelse, SD) för VO2max vid andra testtillfället, 

angett i l·min–1. 

 

Även korrelationen mellan det första utförda testet på löpband (VO2max i l·min–1) och första 

utförda undersökningen av power vid 5MPT var signifikant och mycket stark (r = 0,91).  
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Den linjära ekvationen för motsvarande samband för den första testomgångens resultat är: 

 
VO2max (l·min–1) = (5MPTpower - 19,037) / 32,035  
 

3.4 Jämförelse mellan första och andra testtillfälle  

Samtliga deltagare i vår studie utförde enligt ovan två 5MPT och två VO2max-test på löpband 

vid sammanlagt fyra olika tillfällen. Dubbla tester utfördes för att undersöka om en 

tillvänjning (förbättring) sker mellan första och andra testtillfället för 5MPT och VO2max-

testet på löpband. En signifikant förbättring (p<0,001) på cirka 2 procent sågs i power vid 

5MPT mellan första och andra testtillfället. VO2max-testet på löpband visade även på en 

enprocentig signifikant förbättring (p<0,05) vid andra testtillfället jämfört med den första 

undersökningen. 

 

 

Figur 4 – Medelvärden (±SD) i power i 5MPT vid första och andra testtillfället, angett i W.  
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Figur 5 – Uppmätta medelvärden (±SD) för VO2max vid test på löpband vid första och andra testtillfället, angett 

i l·min–1.  

 

3.5 Övriga resultat 

En signifikant korrelation sågs mellan direkt uppmätt VO2max i l·min–1 gentemot power i 

pyramidtestet vid varje separat tidsperiod 0–1, 0–2, 0–3, 0–4 och 0–5 minuter. I tabellen 

redovisas powervärdet för respektive tidperiod för alla deltagare sammantagna. Som 

exempelvis kan nämnas att efter tre minuter var powervärdet 132 W vilket är likvärdigt med 

värdet efter fem minuter, 132 W. 

 
Tabell 3 – Medelvärden ± SD (min–max) i power (W) vid 5MPT i intervallen 0–1, 0–2, 0–3, 0–4 och  

0–5 minuter vid andra testtillfället. 
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4 Diskussion 
Hypotesen var att power (W) vid 5MPT korrelerar signifikant med VO2max (l·min–1) mätt via 

VO2max-test på löpband. Huvudfyndet i undersökningen var ett starkt signifikant samband 

mellan power från 5MPT och VO2max i l·min–1 på löpband hos yngre vuxna individer vilket 

bekräftar studiens hypotes. Korrelationsvärdet för testgruppen var 0,91 och det är en 

indikation på att 5MPT kan användas för att uppskatta VO2max för en individ. Resultatet är 

av stor vikt då det visar att det genom enklare medel samt en mindre kostsam metod, än 

direkta mätningar i testlabb, går att få ett mått på befolkningens kardiovaskulära förmåga i 

form av VO2max (kondition) och därigenom deras hälsostatus. Konditionsvärdet är en mycket 

viktig faktor för bestämning av en persons hälsostatus, vilket bekräftas av bland annat 

Ekblom-Bak et al. (2010).  

 

En signifikant förbättring, på cirka 2 procent, sågs vid 5MPT mellan första och andra 

testtillfället, vilket stämmer överens med sammanställt preliminärt ännu icke publicerat 

material från GIH:s hälsoprojekt med över 200 deltagare. Av det faktum att en viss förbättring 

sker mellan första och andra testtillfället togs två olika ekvationer fram som visar sambandet 

mellan första tillfället för 5MPT och andra VO2max-testtillfället respektive andra tillfället för 

5MPT och andra VO2max-testtillfället. Detta medför att vid fortsatt genomförande av 5MPT 

kan ekvationsanvändandet anpassas beroende på antalet test. Ena ekvationen används då 

endast ett test genomförs, medan andra ekvationen tillämpas vid utförande av två tester eller 

fler för ett tillförlitligt värde. Skillnaden i resultat mellan ekvationerna är generellt mycket 

liten, vilket gör att man skulle kunna utläsa ett liknande värde oavsett vilken ekvation som 

används. Exempelvis för en person med ett powervärde på 130,59 W ger vid tillämpning av 

ekvationen, som är anpassad för endast ett 5MPT, ett VO2max-värde på 3,48 l·min–1 och vid 

tillämpning av ekvationen, som är anpassad två eller fler utförande av 5MPT, ger ett värde av 

VO2max på 3,45 l·min–1. För ett så tillförlitligt VO2max-värde som möjligt förespråkas dock 

att rätt ekvation används. Det kan nämnas att i hälsoprojekt med ledarledd fysisk aktivitet, där 

två förtester utförs, ses förbättringar i liknande omfattning mellan det andra förtestet och ett 

eftertest efter ledarledd fysisk aktivitet (8 veckor, 2 ggr/vecka) vid jämförelse av 5MPT och 

submaximalt cykelergometertest. Således för 5MPT kan en förbättring, orsakad av 

tillvänjning, vid ett tredje testtillfälle sannolikt uteslutas då en liknande procentuell förbättring 

vid ett submaximalt ergometertest på cykel visats och då istället skulle kunna härledas till en 
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konditionsförbättring. Detta kan utläsas av preliminär sammanställd ännu icke publicerad data 

från hälsoprojekt vid GIH. 

 

När ovan nämnda exempel tillämpas i en tidigare framtagen ekvation för unga individer 

(Andersson et al. 2011) ger powervärdet 130,59 W ett VO2max-värde på 2,9 l·min–1. 

Att Anderssons ekvation ger ett lägre VO2max-värde (2,9 l·min–1) jämfört med framtagen 

ekvation i denna studie (3,45 l·min–1) bekräftar att ett högre samt mer tillförlitligt värde 

erhålls vid tillämpning av ekvation baserad på VO2max-test på löpband jämfört med 

cykelergometer (Åstrand 1976, s. 59; Åstrand, Rodahl, Dahl & Strømme 2003, s. 275). 

 

Ett intressant fynd som framkom i vår studie var att det även skedde en signifikant förbättring 

med cirka 1 procent på VO2max-testet på löpband mellan första och andra testtillfället. 

Oxycon Pro garanterar ett mätfel på högst 3 procent vid respektive testutförande (Intramedic 

AB 2014-10-05). Trots att vår förändring i medelvärde för hela gruppen ligger inom mätfelet 

är det anmärkningsvärt att majoriteten har fått en förbättring till det andra testtillfället, och 

inte en försämring som också skulle kunna rymmas inom mätfelet. Att det skulle ske en 

tillvänjning på VO2max-test på löpband är inte studerat i någon större utsträckning tidigare på 

yngre vuxna. Våra resultat medför att det vid fortsatt utförande av VO2max-test på löpband 

bör tas i beaktning att en viss tillvänjning sker, vilket motiverar till ett andra testtillfälle. Värt 

att undersöka vore om ytterligare en förbättring på löpband sker vid efterföljande testtillfällen 

exempelvis vid ett tredje testtillfälle.  

 

Power vid 5MPT för hela gruppen var 132 W och på löpband var VO2max-värdet 3,49  

l·min–1. Som nämnts framkom här en stark signifikant korrelation (r = 0,91). VO2max för 

5MPT som beräknades med den framtagna ekvationen som gällde för det andra testtillfället 

gav ett värde på 3,50 l·min–1. Att det beräknade värdet ligger nära det uppmätta värdet av 

VO2max bidrar till slutsatsen av det faktum att 5MPT kan användas för att utvärdera 

kondition då det ger ett tillförlitligt värde av VO2max. De VO2max-värden som framkom i vår 

studie kan ses i relation till de framtagna medelvärdena för en normalpopulation i åldrarna 15 

till 30 år (Shvartz & Reibold 1990, Andersson 2014). För hela gruppen, både kvinnor och 

män, visade våra värden på ett något högre VO2max (alla 3,5 l·min–1 och 53 ml·kg–1·min–1, 

män 3,9 l·min–1 och 57 ml·kg–1·min–1, samt kvinnor 2,9 l·min–1 och 48 ml·kg–1·min–1). Detta 

kan förklaras av att vår testgrupp har en hög fysisk förmåga och ser ett värde i att röra på sig, 

då deras utbildning har en inriktning mot fysisk aktivitet, gentemot en normalpopulation. Våra 
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resultat visade däremot på mer närliggande resultat med en annan målgrupps VO2max-värden, 

vilka utgjordes av yngre vuxna studerandes på GIH (män 4,2 l·min–1 och 52,0 ml·kg–1·min–1, 

samt kvinnor 2,7 l·min–1 och 44 ml·kg–1·min–1) (Andersson et al. 2011). Likheten mellan 

värdena kan förklaras av att grupperna är homogena då de är yngre vuxna och går en 

utbildning som riktar sig mot fysisk aktivitet. Att skillnaden mellan normalvärdena och 

studiens värde dock inte var allt för stor kan innebära att undersökningen är utförd på en 

representativ målgrupp. 

 

Tidigare publicerad forskning har som tidigare nämnts visat på signifikant korrelation mellan 

VO2max (l·min–1) vid maxtest på cykel och power vid 5MPT efter tredje, fjärde och femte 

minuten (Andersson et al. 2011). I likhet med detta visar även vår studie på signifikant 

korrelation mellan VO2max (l·min–1) och power vid 5MPT efter tredje, fjärde och femte 

minuten. Utöver dessa fynd fann vi även en signifikant korrelation redan efter första och 

andra minuten. Detta är av intresse då resultaten kan innebära att ett värde av VO2max från 

5MPT skulle kunna beräknas vid färre minuter än fem, till exempel efter tre minuter. Det bör 

dock tas i beaktning att testpersonen anpassar sin förmåga till att testet är fem minuter och om 

ett kortare test skulle utföras skulle deltagaren, vid vetskapen om att testet är kortare, anpassa 

sin arbetsintensitet efter det. Ett alltför kort test, på exempelvis en eller två minuter, kan 

sannolikt medföra felkällor och eventuellt missgynna de aeroba processerna. (Åstrand et al. 

2003) 

 

Vid 5MPT efter avslutat andra test var maxpulsen 189,3 för hela gruppen. Den upplevda 

ansträngningen sammantaget för deltagarna i ben var 18,3 och i andning 18,2. På löpband var 

maxpulsen efter avslutat andra test 193,3, vilket var signifikant högre jämfört med maxpuls 

vid 5MPT. På löpband var den upplevda ansträngningen i ben 18,4 och motsvarande värde för 

andning var 18,7. Vid testet på löpband jämfört med 5MPT, skattades den upplevda 

ansträngningen i ben respektive andning något högre med 1 procent (ej signifikant) respektive 

3 procent (signifikant). Något högre pulsvärden under maximalt cykelergometertest jämfört 

med vid 5MPT har även tidigare visats för yngre män (188 respektive 185) och kvinnor (185 

respektive 181) (Andersson et al. 2011). Däremot sågs i samma studie mellan testmetoderna 

det omvända pulsmönstret för äldre män (165 respektive 167) och kvinnor (155 respektive 

161) för åldrarna 64-79 år (ibid.). 
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Att maxpulsen var signifikant högre med 4 slag samt att en högre upplevd ansträngning 

skattades vid test på löpband i jämförelse med 5MPT kan vara en indikator på att deltagarna 

enklare når maximal ansträngning vid testet på löpband. Detta kan bero på att VO2max-testet 

på löpband har en styrd design med bestämd belastning enligt protokoll (Åstrand & Rhyming 

1954). Att testledaren, med hjälp av protokollet, styr löpbandets hastighet och lutning kan 

teoretiskt innebära att deltagarna får hjälp att nå sin maximala puls och sitt VO2max. Vid 

5MPT styr deltagaren själv över testet och har ett större eget ansvar att disponera sin förmåga 

för att nå en maximal ansträngning. Under både 5MPT och VO2max på löpband gavs likartad 

verbal uppmuntran till deltagarna. Standardiseringen kan bidra till att eventuella felkällor 

kring denna yttre påverkan undviks. Trots detta kan 5MPT lämpa sig för en bred målgrupp. 

Den framtagna ekvationen tar hänsyn till en lägre ansträngningsgrad, jämfört med testet på 

löpband, för studiens undersökta målgrupp. Detta medför att ekvationen kan komma att 

behöva modifieras vid beräkning av VO2max för andra urvalsgrupper. Utifrån det faktum att 

ekvationen tar hänsyn till att deltagarna inte fullt uppnår maxpuls kan det generera bias och 

innebära att de testpersoner som når sin maximala puls erhåller ett för högt värde i uträknat 

VO2max. På samma sätt skulle en person med god förmåga att arbeta anaerobt eventuellt 

kunna få ett indirekt VO2max-värde i överkant. Det innebär i så fall att personen kan arbeta 

med höga koncentrationer av mjölksyra utan att den påverkar koordination och balans 

negativt.  

 

Om däremot ett för lågt powervärde skulle fås fram i 5MPT kan en orsak vara att deltagaren 

har bristande koordination samt balans, och således inte kan ta ut sig maximalt 

kardiovaskulärt. Vid ett för lågt värde i power bör då en annan ekvation, än den unika 

ekvationen som är utformad efter vår testgrupp med god fysisk förmåga, användas vid 

uträkning av VO2max-värde. Det framkom dock i en tidigare studie vid jämförelse mellan 

5MPT och maximalt cykeltest en signifikant korrelation för alla olika separat studerade 

undergrupper av yngre män (23–32 år), yngre kvinnor (20–30 år), äldre män (65–79 år samt 

äldre kvinnor (64–77 år, Andersson et al. 2011). Där skapades en separat ekvation för äldre 

individer och en för yngre vuxna. 

 

Gällande vår studie kan det faktum att samtliga deltagare tackade ja till att medverka visa på 

att de har ett intresse för studiens syfte och med denna anledning utfört testerna med hög 

motivation och maximal insats. Att deltagandet sker frivilligt kan betyda att testpersonerna är 

motiverade till testutförandet vilket förhoppningsvis kan bidra till att säkerställa ett 
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tillförlitligt resultat. För tester som fordrar en maximal ansträngning krävs att testpersonen är 

fullt frisk, vilket kan försvåra insamlandet av data. Detta är något som vi erfor under studien 

då vi, på grund av ett antal sjukdomsfall respektive skador, fick ett fåtal färre deltagare än 

beräknat.  

 

Det finns, som tidigare nämnts, olika tester för att mäta kondition. Likt Harvard steptest är 

5MPT fördelaktig bland annat ur en tidsaspekt då genomförandet endast tar fem minuter per 

person, exklusive uppvärmning (Brouha et al. 1943). Fördelar med Harvard steptest är att det 

är mindre kostsamt, kräver mindre utrustning och därmed är enklare att transportera jämfört 

med 5MPT. Hjärtfrekvensen behövs dock avläsas vid steptestet. För att nå ett tillförlitligt 

resultat i Harvard steptest krävs att testpersonen förflyttar kroppens tyngdpunkt upp på lådan. 

Att deltagarens arbete med att lyfta dennes tyngdpunkt och kroppsvikt hela vägen upp på 

lådan ställer krav på att testledaren kontrollerar detta. Det finns exempel på nackdelar med 

steptestet på en bräda. Det är inte alltid så att testpersonerna i steptestet reser hela kroppens 

tyngdpunkt med att sträcka på benen på stepbrädan och vidare har observerats i tidigare 

hälsoprojekt vid GIH att flera vuxna individer har påtagligt svårt att hålla metronomens rytm i 

detta test. Vid 5MPT däremot säkerställs att tyngdpunkten och kroppsvikten lyfts fullt ut då 

testpersonen tvingas till två fotisättningar på den översta avsatsen samt ingen förinställd takt 

behöver här följas och inte heller någon pulsklocka behövs för utförandet.  

 

Coopertestet, där sträckan mäts som man transporterar sig under tolv minuter, är förenat med 

tungt fysiskt arbete, vilket medför att det är mindre lämpligt för individer med olika 

sjukdomstillstånd och för äldre (Cooper 1968). Det har dock i Coopers test visat på en stark 

korrelation med VO2max (löpband), där r = 0,90–0,92, bland annat för yngre vuxna (Cooper 

1968, Grants et al. 1995). Jämfört med 5MPT arbetar man i Coopers test under längre tid, 

vilket kan upplevas som mer ansträngande. Däremot är Coopers test gynnsamt när flera 

individer ska testas samtidigt, då det underlättar om det exempelvis endast finns en testledare. 

I Coopers test kan det uppstå problem med ojämn farthållning (Bellardini et al. 2009, s. 58). I 

likhet med Coopers test kan det, för testpersonen, i 5MPT uppstå problem kring dennes 

disponering av sin förmåga att anstränga sig i relation till den givna tiden. Bland annat av 

denna anledning genomförde varje individ i vår studie två 5MPT för att se eventuell påverkan 

av farthållning till det andra testtillfället. Som nämnts ovan sågs en signifikant förbättring 

mellan första och andra testet både vid 5MPT och maxtestet på löpband (se ovan). I våra 

analyser av power för varje minut i andra testet av 5MPT (0–1, 0–2, 0–3, 0–4 och 0–5 
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minuter) noterades en signifikant korrelation gentemot uppmätt VO2max på löpband. 

Powernivåerna tenderade vara något högre under 0–1 och 0–2 minuter men var mycket lika i 

de resterande tidsperioderna 0–3, 0–4 och 0–5 minuter. I likhet med Coopers test visades, som 

nämndes ovan, en stark korrelation (r = 0,91) i vår studie mellan 5MPT och VO2max på 

löpband. En stark korrelation mellan 5MPT och VO2max vid cykelergometertest, sågs även i 

studien på yngre och äldre vuxna av Andersson et al. (2011) där r = 0,98.  

 

4.1 Framtida forskning 

Det är av stor vikt att människor som arbetar hälsofrämjande inom såväl hälsovården som 

inom skolan har tillgång till tillförlitliga verktyg som kan ge ett mått på en persons hälsa. 

Förhoppningen är att använda testmetoder för fysisk kapacitet som ett led i att främja en aktiv 

livsstil som även påverkar individens hälsa senare i livet. Vi som blivande lärare i idrott och 

hälsa ser ett intresse i att kunna utföra olika tester och då med enkla medel i undervisningen 

kunna beröra effekterna av olika träningsmetoder exempelvis konditionsträning. I kursplanen 

för ämnet idrott och hälsa framhålls det att eleverna ska utveckla kunskaper kring den egna 

kroppen samt hur den fungerar i arbete och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och 

inaktivitet (Skolverket 2014-08-12). Genom tillämpning av 5MPT, som i relation till flera 

likvärdiga testmetoder anses vara en enkel, billig metod, kan kardiovaskulär förmåga i form 

av kondition mätas och därmed generera en viktig faktor för bestämning av en persons 

hälsostatus, i såväl skolsammanhang som i övriga samhället. Med enklare mätmetoder kan 

man förhoppningsvis nå ut till en större population med tillämpade kunskaper om 

konditionens gynnsamma effekter. 

 

4.2 Konklusion 

I studien visades en stark signifikant korrelation mellan power vid 5MPT och VO2max-test på 

löpband, uppmätt med on-line-utrustning. Detta indikerar att 5MPT, genom en formel, kan 

används för att uppskatta en individs VO2max-värde.  

 

En signifikant förbättring sågs vid 5MPT och vid VO2max-test på löpband mellan första och 

andra testtillfället. Detta motiverar till att minst ett inlärningstillfälle genomförs för att få 

säkra värden från de två testmetoderna, alternativt att man tillämpar den framtagna ekvationen 

för första testtillfället när endast ett 5MPT genomförs. 
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Dessa fynd är av stort värde då de visar att det kan gå att få ett mått på kondition, det vill säga 

VO2max, genom enklare samt mindre kostsamma metoder. Att utvärdera befolkningens 

kardiovaskulära förmåga gällande kondition med frivilliga funktionella tester är betydelsefullt 

bland annat ur hälsosynpunkt för individer och samhälle. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att undersöka korrelationen mellan 5-

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

hos unga vuxna individer. 

• Vilka resultat framkommer samt vilken statistisk korrelation förekommer mellan 

resultaten vid 5MPT och uppmätt VO2max med direkt syrgasmätning vid maxtest på 

löpband?  

• Föreligger en skillnad mellan första och andra testet vid 5MPT och VO2max-test på 

löpband, och i så fall hur stor? 

Vilka sökord har du använt? 
5MPT, VO2max, maximalt syreupptag, maximal syreupptagningsförmåga, health, cardiorespiratory 

fitness, idrott och hälsa, ämnet hälsa, measurement, konditionstest, cardiovascular, oxygen uptake, 

correlation, heart rate, aerobic fitness, treadmill, 6MWT, RER, respiratory exchange ratio, the five 

minute pyramid test, oxycon pro, power, FYSS 2008, Fysisk aktivitet, Fysiskt aktiva, Fysiskt inaktiva, 

fysiologiska tester, pyramidtest, träning, hälsoprojekt, hälsa och träning, training,   

condition, hälsa, health, physical activity, physical fitness, risk factors, metoder för att främja fysisk 

aktivitet, kroppsmätning, fysisk kapacitet, Ekblom-Bak, maximal aerobic power, cost-effectiveness,  

Åstrand, Andersson, Scheerder 

 
Var har du sökt? 
Google, Google Scholar, PubMed, Ebsco, GIH:s bibliotekskatalog. 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: VO2max 
PubMed: 5MPT 
PubMed: Aerobic 
PubMed: Åstrand 
PubMed: Physical activity 
PubMed: Ekblom-Bak 
PubMed: Power 
PubMed: Physical fitness 
Google: Idrott och hälsa 
Google: Ämnet hälsa 
Google Scholar: Hälsoprojekt 
Google Scholar: Pyramidtest 
 
 



 

Kommentarer 
Eftersom vi tidigare genomfört ett självständigt arbete på grundläggande nivå kunde vi 

använda en del av forskningen kring fysisk aktivitet, fysiologiska tester och hälsa.  

Vi har återfunnit stor del av forskningen i andra litteraturlistor via liknande undersökningar, 

hälsoprojekt och rapporter.  
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PERSONUPPGIFTER, HÄLSODEKLARATION & TESTINFORMATION 

 

Personuppgifter 

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

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

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

 

 

Medicinering och hälsostatus 

Använder du mediciner regelbundet? 

� Jag använder inga mediciner 

�  Jag använder följande mediciner: 

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

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

 

Är Du allergisk mot något? 

� Ja   �Nej 

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

 

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

� Ja   �Nej 

Om Ja, ange orsak: 

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

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

 

 

Förutsättningar för deltagande i test och hälsodeklaration 

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

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

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

Stockholm den     /     År 20 

 

………………………………………       …………………………………… 
Testpersonens namnteckning    Underskrift Testledaren 
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Testprotokoll	  VO2max	  löpband	  (Version	  1)	  

Namn	   	  
Vikt	   	  
Längd	   	  
Datum	   	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	   RPEben	   RPEand	  
0–3	   Gång	   4,5	   0	   	   	   	  
3–6	   Gång	   6,0	   0	   	   	   	  
6–9	   Gång	   7,5	   0	   	   	   	  
9–12	   Jogg/löp	   7,5	   0	   	   	   	  
12–15	   Jogg/löp	   10,0	   0	   	   	   	  
15–18	   Löpning	   12,0	   0	   	   	   	  
	  
1	  min	  vila	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	  
19–20	   Löpning	   12,0	   0	   	  
20–21	   Löpning	   13,0	   1	   	  
21–22	   Löpning	   14,0	   1,5	   	  
22–23	   Löpning	   14,5	   2,0	   	  
23–24	   Löpning	   15,0	   2,5	   	  
24–25	   Löpning	   15,5	   3	   	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	  
25–26	   Löpning	   16	   3,5	   	  
26–27	   Löpning	   16,5	   4	   	  
27–28	   Löpning	   17	   4,5	   	  
28–29	   Löpning	   17,5	   5	   	  
29–30	   Löpning	   18	   5,5	   	  
30–31	   Löpning	   18,5	   6	   	  
	  
När	  testet	  är	  slut	  
Sluttid:____________	  
Puls:______________	  
RPEben:	  ____________	  
RPEand:	  ____________	  
	  
	  
Total	  sluttid:___________________	  
	  
	   	  



 

Testprotokoll	  VO2max	  löpband	  (Version	  2)	  

Namn	   	  
Vikt	   	  
Längd	   	  
Datum	   	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	   RPEben	   RPEand	  
0–3	   Gång	   4,5	   0	   	   	   	  
3–6	   Gång	   6,0	   0	   	   	   	  
6–9	   Gång	   7,5	   0	   	   	   	  
9–12	   Jogg/löp	   7,5	   0	   	   	   	  
12–15	   Jogg/löp	   10,0	   0	   	   	   	  
15–18	   Löpning	   12,0	   0	   	   	   	  
	  
1	  min	  vila	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	  
19–20	   Löpning	   10,0	   0	   	  
20–21	   Löpning	   11,0	   1	   	  
21–22	   Löpning	   12,0	   1,5	   	  
22–23	   Löpning	   12,5	   2,0	   	  
23–24	   Löpning	   13,0	   2,5	   	  
24–25	   Löpning	   13,5	   3	   	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	  
25–26	   Löpning	   14	   3,5	   	  
26–27	   Löpning	   14,5	   4	   	  
27–28	   Löpning	   15	   4,5	   	  
28–29	   Löpning	   15,5	   5	   	  
29–30	   Löpning	   16	   5,5	   	  
30–31	   Löpning	   16,5	   6	   	  
	  
	  
När	  testet	  är	  slut	  
Sluttid:____________	  
Puls:______________	  
RPEben:	  ____________	  
RPEand:	  ____________	  
	  
Total	  sluttid:___________________	  
  



 

Testprotokoll	  VO2max	  löpband	  (Version	  3)	  

Namn	   	  
Vikt	   	  
Längd	   	  
Datum	   	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	   RPEben	   RPEand	  
0–3	   Gång	   4,5	   0	   	   	   	  
3–6	   Gång	   6,0	   0	   	   	   	  
6–9	   Gång	   7,5	   0	   	   	   	  
9–12	   Jogg/löp	   7,5	   0	   	   	   	  
12–15	   Jogg/löp	   10,0	   0	   	   	   	  
15–18	   Löpning	   10,0	   0	   	   	   	  
	  
1	  min	  vila	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	  
19–20	   Löpning	   10,0	   0	   	  
20–21	   Löpning	   11,0	   1	   	  
21–22	   Löpning	   12,0	   1,5	   	  
22–23	   Löpning	   12,5	   2,0	   	  
23–24	   Löpning	   13,0	   2,5	   	  
24–25	   Löpning	   13,5	   3	   	  
	  
MIN	   LOKOM	   HAST	   LUT°	   PULS	  
25–26	   Löpning	   14	   3,5	   	  
26–27	   Löpning	   14,5	   4	   	  
27–28	   Löpning	   15	   4,5	   	  
28–29	   Löpning	   15,5	   5	   	  
29–30	   Löpning	   16	   5,5	   	  
30–31	   Löpning	   16,5	   6	   	  
	  
	  
När	  testet	  är	  slut	  
Sluttid:____________	  
Puls:______________	  
RPEben:	  ____________	  
RPEand:	  ____________	  
	  
Total	  sluttid:___________________	  
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Namn
2 92 Ålder år Datum
4 94 Vikt kg Klockslag
6 96
8 98 Plinthöjd 0,42	  cm 0,62	  cm
10 100 Ändmarkering Pinnar Mattor
12 102
14 104 Testledare
16 106
18 108
20 110
22 112 Minutmarkeringar	  under	  testet
24 114
26 116
28 118
30 120
32 122
34 124
36 126
38 128
40 130
42 132
44 134
46 136
48 138 Testpersonens	  position	  vid	  avslut	  (addera	  vändor)
50 140 På	  väg	  åt	  samma	  håll	  som	  vid	  start	  och	  befinner	  sig…
52 142 ...på	  marken	  innan	  pyramiden
54 144 …uppe	  på	  högsta	  plinten	  (eller	  längre	  fram)
56 146
58 148 På	  väg	  åt	  motsatt	  håll	  som	  vid	  start	  och	  befinner	  sig…
60 150 …på	  marken	  innan	  pyramiden
62 152 …uppe	  på	  högsta	  plinten	  (eller	  längre	  fram)
64 154
66 156
68 158
70 160
72 162
74 164
76 166
78 168
80 170
82 172
84 174
86 176
88 178
90 180

+	  2
+	  1

RPE-‐20 Antal	  vändor

5
6
7
10

Antal	  vändor:	  5	  minuters	  pyramidtest

Min Puls

+	  0
+	  1

Antal	  vändor

3

1
2

4
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Information till deltagare 

Projekttitel 

Samband mellan maximalt syreupptagningstest och 5-minuters pyramidtest. 

Ansvariga 

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

0736648758, annaryhed@hotmail.com och Moa Sandlund, 0730212853, 

moa_s@hotmail.com	   

Bakgrund/syfte 

Det är allmän känt att en aktiv livsstil är gynnsamt för en god hälsa. Konditionsträning har 

visat sig vara den främsta orsaken till att minska dödlighet i hjärt-och kärlsjukdomar. Inom 

både hälso-och sjukvården är det viktigt att kartlägga olika typer av tester som kan ge ett mått 

på en persons hälsostatus. Testerna studeras för att kunna få fram värden och signifikanta 

samband med maximal syreupptagningsförmåga, VO2max, det vill säga kondition. Ett enkelt 

och billigt test kan komma till användning inom såväl skola som idrottssammanhang.  

Hur går studien till? 

Det första som sker är att deltagaren får fylla i en hälsodeklaration samt väga sig innan 

testerna utförs. Testerna som ingår är ett maximalt syreupptagningstest (VO2max) på löpband 

bärandes en andningsmask samt ett 5-minuters pyramidtest där ett pulsband är fäst kring 

bröstkorgen. 

Vilka är riskerna? 

GIH har under många år genomfört olika fysiska tester såsom maximala 

syreupptagningstester. Riskerna under genomförandet av denna studies tester bedöms som 

minimala. Ansträngningskänslan kan framkalla ett visst obehag och detta främst vid 

syreupptagningstestet på löpband. Deltagaren medverkar helt frivilligt och har när som helst 

rätt att avbryta testen utan förklaring. Legitimerad läkare finns tillgänglig under samtliga 

testtillfällen. Om medicinska problem framkommer vid hälsodeklarationen genomförs inga 

fysiologiska tester. Nyttan av denna studie bedöms överstiga riskerna för deltagarna.  



 

Hantering av data/sekretess 

Undersökningen är anonym och insamlad data kodas så att enbart ansvariga försöksledare, 

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

problem ska uppstå uppskattas som mycket liten. 

Försäkring/ersättning 

För undersökningen gäller patientskadeförsäkring. Ingen ersättning utgår för deltagandet.  

Inför tester 

Deltagaren ska helst inte utföra någon hård träning 24 timmar innan testtillfället och ingen 

kraftig måltid, intag av kaffe samt nyttjande av tobak bör ske 2 timmar före testet ska 

genomföras. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknad testperson har erhållit information om undersökningens utformning, deltar 

frivilligt och lider inte av hjärt-/kärlsjukdom.  

Stockholm den             /               2014 

 

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


