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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka för elitorienterare resultaten vid och korrelationen mellan ett så kallat 5 

minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt test för bestämning av maximalt syreupptag (VO2max) på 

rullband. Frågorna vi ställde oss var: Vilken korrelation föreligger mellan 5MPT och ett bestämt VO2max på 

rullband hos elitorienterare? Hur ser en jämförelse ut mellan uppmätt samt beräknat VO2max? Vilken är 

reliabiliteten för 5MPT? Hur ser ekvationen ut för att beskriva sambandet mellan dessa två olika maxtester?  

 

Metod 

I valideringsstudien deltog 16 elitorienterare (6 kvinnor och 10 män) i åldrarna 17 till 37 år. De två testerna 

som genomfördes var 5MPT och bestämning av VO2max på rullband. 5MPT är ett skytteltest som är fem 

minuter långt, där testpersonen (tp) tar sig fram och tillbaka mellan två stolpar (sträcka 5.5 m) där en vertikal 

trappa (formad likt en pyramid) passeras under varje vända. Antalet vändor, skattad ansträngning samt 

hjärtfrekvens (HF) registrerades. Utvecklad power (effekt) erhölls genom produkten av vikt, gravitation, 

antal vändor, höjd på högsta plinten (0,62 m) dividerat med total duration i 5MPT. Testet för att bestämma 

VO2max utfördes med löpning på ett motordrivet rullband. Under den första minuten av testet sprang tp på en 

hastighet av 8km/h (kvinnor) respektive10km/h (män) utan lutning. För varje minut ökades hastigheten med 

1km/h. Lutningen höjdes med en grad efter minut ett och därefter med 0,5 grader/minut. Testet pågick till 

dess tp nått sin VO2max. Var 15:e sekund registrerades tp:s HF, VO2 (l/min), VCO2 (l/min), VO2 (ml/kg/min) 

och respiratorisk kvot (RER) med hjälp av ett datoriserat syreupptagningssystem. 

 

Resultat 

Korrelationen var signifikant och hög (r = 0,89, p<0,0001) mellan utvecklad power på 5MPT och VO2max 

(l/min) och även mellan antalet vändor på 5MPT och VO2max (l/min) (r = 0,89, p<0,0001) på detta material av 

elitorienterare. Följande formler, baserade på resultaten från elitorienterarna, kan användas för att predicera 

VO2max efter genomfört 5MPT:  

VO2max  (l/min) = (5MPTPOWER – 50,914) / 25,795  

VO2max (l/min) = (5MPTVÄNDOR – 74,447) / 9,7668  

 

Slutsats 

5MPT uppvisar en stark korrelation med bestämd VO2max sett till power och/eller antalet genomförda vändor. 

Beräkningsformler för prediktion av VO2max har varit möjligt att beskriva. Se resultatdelen för andra resultat 

och samband mellan 5MPT och VO2max. 
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Abstract 

Aim 

The aim of this study was to investigate for elite orienteers the results in and the correlation between a so 

called 5-minutes-pyramid test (5MPT) and a specific maximum oxygen uptake test (VO2max) on a treadmill. 

The questions we asked ourselves were: Which correlation exists between 5MPT and a specific VO2max on 

the treadmill for elite orienteers? How would a comparison look like between measured and estimated 

VO2max? What is the reliability for the 5MPT? How would an equation look like that describe the correlation 

above? 

  

Method 

In the validity the study 16 elite orienteers (6 women and 10 men) aged 17 to 37 years participated. The two 

tests that have been carried out were the 5MPT and determined VO2max during running on a treadmill. The 

5MPT is a 5-minute-shuttle test, in which the participant moves back and forth in a short interval (5.5 m) 

over boxes (highest height: 0.62) formed like a pyramid. Power in the pyramid test (5MPTPOWER) was 

calculated as the product of numbers of laps, body weight, gravity and highest box level divided by time. To 

determine VO2max the method running on a treadmill was performed. During the first minute the running 

speed was 8km/h (women)/10 km/h (men) without elevation. Each minute the velocity increased with 1 

km/h. The elevation increased with 1 degree after the first minute and thereafter with 0,5 degrees/minute.  

The test was finished when the participant had reached her VO2max. Every 15 second the participants heart 

rate, VO2 (l/min), VCO2 (l/min), VO2 (ml/kg/min) and RER, was registered by means of an online system. 

 

Results 

The correlation between the developed power of the 5MPT and measured VO2max (l/min) was high (r = 0.89, 

p<0,0001) and also between the number of laps in the 5MPT and measured VO2max (l/min) (r = 0.89, p < 

0,0001). The following formulas can be used to predict VO2max after completed 5MPT:  

 

VO2max  (l/min) = (5MPTPOWER – 50,914) / 25,795  

VO2max (l/min) = (5MPTLAPS – 74,447) / 9,7668  

 

Conclusions 

5MPT show a strong correlation with VO2max determined in terms of power and/or the number of completed 

laps. Calculated formulas for prediction of VO2max have been possible to describe. See results section for 

other results and relationships between 5MPT and VO2max. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Det finns många sätt att beräkna en persons fysiska arbetsförmåga. Ett av dessa görs genom att mäta 

maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga VO2max, vid löpning på rullband eller cykling på 

cykelergometer. Att mäta personers fysiska kapacitet i form av VO2max kan vara viktigt i så väl 

hälsosynpunkt som för personlig förbättrad elitprestation. Maximal syreupptagningsförmåga kan 

mätas i maximala tester och beräknas via submaximala tester. 

 

Idag har det blivit allt vanligare att elitsatsande klubbar och föreningar kostar på sina medlemmar 

att genomgå fysiologiska tester för att kunna planera det ultimata träningsupplägget och på så sätt 

kunna öka prestationen. Därmed inte sagt att alla har råd att erbjuda sina aktiva dessa tester. Ett 

avancerat test av detta slag är både tidskrävande, förhållandevis otillgängligt samt mycket kostsamt. 

Och om testet ska vara till någon nytta för träningsuppföljning så krävs minst två tester per person, 

då man vill se eventuell förbättring av den fysiska kapaciteten mellan testen. Ur ett epidemiologiskt 

perspektiv är direkt mätning av maximal syreupptagningsförmåga orealistiskt att använda. Exempel 

på mer enkla och mindre kostsamma testalternativ har initierats på yngre och äldre vuxna 

(Andersson et al., 2011)och är här under vidareutveckling.  

 

Detta arbete utfördes för att vi ville se på elitorienterare hur 5 minuters pyramidtest (5MPT) 

korrelerar med VO2max på rullband, samt för att få dataunderlag att konstruera en ekvation för 

korrelationen mellan VO2max och 5MPT för detta testmaterial. 5MPT är således billigare, enklare 

och mindre tidskrävande att genomföra till skillnad från att mäta syrgasutbytet för att bestämma 

maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga VO2max, vid löpning på rullband. En stark 

korrelation mellan dessa nämnda test skulle generera att i stort sätt alla klubbar och föreningar 

skulle ha råd och tid att genomföra och mäta medlemmarnas konditionsförmåga på ett relativt 

enkelt och tillförlitligt sätt med hjälp av 5MPT.  

1.2 Bakgrund  

I nuläget används som nämnts ett maximalt test för att bestämma VO2max med registrering av 

gasutbytet av syre och koldioxid som Golden Standard för att mäta en individs maximala 

syreupptagningsförmåga, det vill säga hur vältränad man är (kondition). Har man inte möjlighet att 

använda sig av denna metod men ändå vill veta sitt VO2max -värde kan man använda sig av det lite 
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enklare och mindre kostsamma alternativet som PO Åstrand en gång tagit fram; Åstrand och 

Rhymings cykelergometertest, vilket är ett submaximalt test på cykelergometer för att indirekt 

bestämma den maximala syreupptagningsförmågan. Utifrån resultaten från testet och färdiga 

tabeller, där testpersonens (tp:s) ålder, kön, kroppsvikt och det utförda arbetets belastning i watt 

spelar in, beräknas sedan VO2max (Åstrand & Ryhming, 1954, s. 218-221).  

 

5MPT är ett så kallat skytteltest vilket innebär att man arbetar i korta intervaller under en kort 

tidsperiod (5 minuter) så snabbt man kan för att nå maximal prestation. Ett för många känt och väl 

använt test under kategorin skytteltest är Beep-testet (Grant et al., 1995, s. 148), vilket används 

flitigt av tränare för att kunna uppskatta atleternas VO2max. Med 5MPT sker ett specifikt arbete i 

vertikalplanet vilket skiljer sig från andra skytteltest. 

Förhoppningen med vår studie var att kunna använda oss av en formel och få ut ett bestämt VO2max-

värde för detta material av elitidrottsutövare som en vidareutveckling av det initiala arbetet gällande 

5MPT av Andersson et al., (2011, in print). För 5MPT räknas fram tp:s arbetsbelastning det vill säga 

power (W) genom att multiplicera gravitationen (det vill säga g i m/s
2
), tp:s kroppsvikt (kg), höjden 

på det vertikala arbetet (m) samt antalet längder (st) tp hinner och sedan dividera produkten med 

tiden (s).  

1.3 Definition av centrala begrepp 

Elit (Brante, 2011): I sociologisk mening innehavarna av de högsta positionerna på någon av 

samhällets rangskalor, i till exempel politiskt, ekonomiskt, kulturellt eller idrottsligt avseende. 

Elitorienterare (se elit): Orienterare som tävlar på minst nationell elitklass. Ingår i landslag eller 

tävlar i en division just under landslagsnivå. 

Golden Standard (Farlex, 2011) – Högsta exempel på något, en sak eller ett resultat, mot vilka 

andra eller annat bedöms eller mäts. 

Korrelation (Sundberg et al., 2011): Term för statistisk beroende (samvariation) mellan två 

storheter.  

Korrelationskoefficient (r) (Nationalencyklopedin, 2011): Mått på graden av ett linjärt samband, det 

vill säga ett mått på graden av korrelationen. 
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Laktater (Nationalencyklopedin, 2011): Salter av mjölksyra som bildas vid anaerob 

ämnesomsättning, framförallt vid glykolys i muskulaturen.  

Maximal syreupptagningsförmåga, VO2max (Wilmore et al., 2008, s.106-7): Uppnås när den fullt 

friske individen inte längre förmår öka syreupptaget trots att arbetsbelastningen ökar. Arbetet ska 

engagera stora muskelgrupper dynamiskt, utföras vid normalt barometertryck (990-1030 hPa) samt 

med normoxi (normal syrekoncentration).  

Medelvärde (Aritmetiskt medelvärde) (Kiselman, 2011): Summan av alla värdena för en mängd data 

dividerat med antalet data. 

Pyramidtest (5MPT): Se avsnittet ”2.3 Genomförande” i metoddelen (sida 13) 

Skytteltest – Test i intervallform, där tp tar sig fram och tillbaka på given sträcka (Assis et al., 2007). 

Standardavvikelse (Nationalencyklopedin, 2011): Statistiskt mått på utspridningen hos en mängd 

data sett utifrån medelvärdet. 

Steady state (Wilmore et al, 2008, s. 163): Tillstånd då hjärtfrekvensen (HF) och syreupptaget är 

stabila och stämmer överens med arbetsintensiteten och syrekravet.  

 

Statistisk signifikans (signifikanstest)(p) (Nationalencyklopedin, 2011): Statistisk metod för att testa 

vetenskapliga hypoteser. Storleken på p kan definieras enligt följande: p = 0,05 (enstjärnig 

signifikans), p = 0,01 (tvåstjärnig signifikans) och p = 0.001 (trestjärnig signifikans eller mycket 

stark signifikans). 

Submaximalt syreupptagningstest (Wilmore et al., 2008 s. 237): Belastningstest som inte kräver att 

individen använder sin maximala syreupptagningsförmåga.  

Åstrand och Rhymings cykelergometertest (Åstrand & Ryhming, 1954, s. 218-21): Ett submaximalt 

test av maximal syreupptagningsförmåga som utförs på cykelergometer. Utifrån resultaten från 

testet och färdiga tabeller beräknas sedan testpersonens VO2max. 

 

1.4 Forskningsläge 

Än finns det ingen publicerad forskning på 5MPT relaterat till specifika elitidrottare då testet är 

under utveckling. Däremot så finns det en uppsjö av olika skytteltest för att estimera/predicera 
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syreupptagsförmågan utan att använda sig av avancerad laborativ utrustning. Nedan följer en 

kortare genomgång av studier som hittills har gjorts på olika skytteltester och Oxycontest. Dessa 

studier syftar både till att korrelera skytteltester med Golden Standard-test samt diskuterar validitet 

och reliabilitet hos dessa tester.  

På Department of Movement Sciences, Maastricht University, i Nederländerna gjordes en studie för 

att validera ett nytt, snabbt, datoriserat, metaboliskt mätsystem (Oxycon-Pro) under låg- och 

högintensiv träning mot Douglas bag-metoden. Man hittade inga signifikanta skillnader mellan 

Oxycon-Pro och Douglas bag då man mätte minutventilationen (VE) (r = 0,996, p<0,001), 

syreupptaget (VO2) (r = 0,957, p<0,001) samt koldioxidutförseln (VCO2) (r = 0,980, p<0,001). 

Bland - Altmans analys av validiteten visade på minimal bias (systematiska fel) och låga 

standardavvikelser. Som slutsats av studien visade resultaten att Oxycon-Pro är valid för att 

användas vid mätning av minutventilation, syreupptagning samt koldioxidutförsel under låga och 

höga maximala träningsintensiteter. Till skillnad från Douglas bag-metoden kan det här snabba, 

datoriserade mätsystemet användas för ett noggrant och snabbt fastställande av ventilatoriska 

variabler under träning (Rietiens et al., 2001). 

På Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm genomfördes den enda hittills gjorda 

studien på 5MPT (Andersson et al., in print, 2011). Studien genomfördes på 23 äldre människor (64 

till 79år) och på 21 yngre (20 till 32år). Deras resultat visade en stark korrelation (r = 0,98) mellan 

5MPTPOWER och VO2max (l/min) för hela gruppen. 

 

På University of Glasgow i Skottland gjordes en studie (Grant et al., 1995) där man jämförde tre 

olika tester; 1) Cooper walk-run test som innebär 12 minuters löpning på inomhuslöparbana där 

målet var att hinna springa så långt som möjligt;  2) Multistage shuttle run-test (MST / Beep test) 

som innebär att tp sprang fram och tillbaka på en 20 meter lång sträcka, där det gällde att hinna 

fram till varje start/stopplinje innan en ljudsignal ljöd då frekvensen av ljudsignalerna ökade varje 

minut och målet var att springa så länge som möjligt samt ; 3) ett submaximalt cykelergometertest 

(se Åstrand och Rhymings, 1954).  Dessa tre tester jämfördes sedan med direkt mätning av VO2max 

på rullband. Man ville undersöka om de estimerade värdena man får ut av de olika testerna 

korrelerade med den ovan beskrivna Golden Standard-metoden.  
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Tabell 1. Resultat från studien av Grant et al. (1995). Korrelations- och signifikansvärden 

Test Korrelation med 

rullband VO2max (r) 

Signifikans (p) 

Cooper 0,92 0,6 

MST 0,86 <0,0001 

Submaximalt cykeltest 0,75 <0,0001 

 

Resultaten av studien visade att de tre testernas estimerade värden låg lite lägre än vad resultatet av 

VO2max på rullband visade. Av fynden i studien bedömdes av författarna att Cooper walk-run test är 

bäst av dessa tre test för att predicera VO2max för just den populationen (Grant et al. 1995). Dock ska 

noteras att korrelationen inte var signifikant för Coopertestet.  

 

På Oregon State University gjordes en validitets- och reliabilitetsanalys av Cooper och MST (för 

testbeskrivning se ovan). Det huvudsakliga målet med studien var att identifiera potentiella källor 

av systematiska fel i dessa två vanliga tester samt att estimera pålitligheten hos dessa tester från 

insamlade data. Övergripande visade testerna på hög pålitlighet gällande unga, hälsosamma 

individer. Korrelationen var stark mellan MST och VO2max (r = 0,86, p = 0,01) samt mellan Cooper 

och VO2max (r = 0,87, p = 0,05) Ändå bör testadministratörer vara aktsamma då de försöker använda 

dessa slags data för att bestämma kriterier för VO2max. Resultat som lyftes fram i den sistnämnda 

studien visade att MST tycks vara mer användbart än Cooper på grund av konsekventa 

låga/obetydliga metodfel (bias) (Penry et al., 2010). 

 

På ett universitet i Aten gjordes en studie där man ville granska relationen mellan de två fälttesterna  

Bangsbo-testet och Hoff-testet (Nassis et al., 2010). Bangsbotestet är mer känt som YoYo-test, 

vilket innefattar löpning fram och tillbaka på en 20 meter lång sträcka där man vid bortre änden 

vänder när en ljudsignal ljuder. När man kommer tillbaka till startlinjen har man aktiv vila i fem 

sekunder från det att ljudsignalen återigen ljuder, då man ska gå runt en kon. Det gäller att springa 

testet så länge man klarar av. Hofftestet är ett test där tp får transportera en fotboll i så hög hastighet 

som möjligt enligt en uppsatt bana av konor som innebär löpning med mycket riktningsförändringar 

och start och stopp. Testerna utfördes för bedömning av aerob kapacitet hos fotbollsspelare med 20-

m MST.  Detta för att utvärdera VO2max. Studien gjordes på nitton semiprofessionella, vuxna 

fotbollsspelare. Hjärtfrekvensen spelades in och registrerades under samtliga test och skattning av 

Borg RPE gjordes i slutet av varje test. Ett slutblodlaktattest togs tre minuter efter varje test.  Man 
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fann en signifikant korrelation mellan Hoff-testet och prestationen av MST (r = 0,49, p<0,05). 

Bangsbo-testet korrelerade däremot inte med MST (r = 0,26, p = 0,29). Den maximala 

hjärtfrekvensen var signifikant lägre i Bangsbo-testet jämfört med resultatet av MST och Hoff-

testet. Man fann ingen skillnad på koncentrationen av blodlaktatet hos de tre olika testerna. 

Slutsatsen av studien var att Hoff-test kan vara användbart för bedömningen av aerob uthållighet 

hos vuxna, semiprofessionella fotbollsspelare (Nassis et al., 2010). 

 

I Singapore gjordes en studie på unga elitfotbollsspelare, där man ville fastställa relationen mellan 

VO2max på rullband och den aeroba uthållighetsprestationen i ett 20m MST, med erhållna 

prestationsindex av upprepade test på sprintförmågan, så kallad, running repeated sprint ability 

(rRSA). Resultatet visar att de fann en måttlig, signifikant korrelation mellan VO2max l/min samt 

ml/kg/min och MST (r = 0,54 respektive r = 0,43, p = <0,05 respektive < 0,05). Dock fanns ingen 

signifikant korrelation mellan VO2max och den aeroba uthålligheten i rRSA. Därmed konstaterades 

att rRSA inte är lämpligt att jämföra med MST och VO2max på unga elitfotbollsspelare (Assis et al., 

2007).  

 

I Kapstaden i Sydafrika gjordes en studie för att fastställa validiteten för MST då man vill förutse 

VO2max för atleter med sporter bestående av olika fysiska krav. Tio långdistanslöpare samt tio 

squashspelare utförde under en 14-dagarsperiod, i randomiserad ordning, MST där det användes en 

tabell för att uppskatta VO2max. Den indirekta mätningen av VO2max (med MST) jämfört med den 

direkta mätningen visade signifikant lägre värden både för gruppen av löpare (n = 10; p<0,01) och 

för atleterna som hel grupp (n = 20; p<0,01). Korrelationen mellan VO2max bestämt utifrån MST och 

rullbandssprotokollet var r = 0,61 (p < 0,05) hos squashspelarna, r = 0,71 (p<0,05) hos 

långdistanslöparna samt r = 0,67 (p<0,01) hos atleterna som hel grupp. Författarna till studien tar 

upp att olika fysiska krav förekommer i de specifika sporterna.  De menar att de olika fysiska 

kraven kan förklara varför korrelationen mellan MST och direkt mätning av VO2max är mindre stark 

än vad andra har rapporterat i föregående studier. I studien togs upp att det finns sportspecifika 

skillnader vid förutsägande av VO2max av MST (Broomhead et al., 1998).  

 

På School of Physical Education, Nanyang Technological University i Singapore ville man 

undersöka validiteten av att estimera VO2max med MST. I den här forskningen jämfördes resultaten 

av direkt och indirekt mätning av VO2max. 20 fysiologstudenter (16 män och 4 kvinnor) utförde ett 

VO2max på rullband, medan den indirekta mätningen av VO2max erhölls genom en modifierad form 
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av Leger och Lambert 20 m MST. Pulsen registrerades under båda testen. Pålitligheten på test – 

retest visade sig vara god för både direkt och indirekt mätning (r = 0,9 och r = 0,91) och det fanns 

inga signifikanta skillnader mellan test-retest. Inga skillnader hittades heller på maxpulsen mellan 

de direkta och indirekta mätningarna. 75 % av tp hade en lägre estimerad VO2max (p<0,01) jämfört 

med resultaten från den direkta mätningen. Författarna av denna artikel tror att anledningen till den 

här skillnaden kan vara olika rasgrupper, klimatförhållandena i Singapore eller den lilla 

urvalsstorleken. Så för att 20 m MST ska anses som ett giltigt mått på kondition i Singapore med en 

asiatisk befolkning rekommenderas fortsatta studier (Sproule et al., 1993).  

En studie som gjorts på Université de Montréal hade syftet att med 20 m MST fastställa VO2max hos 

skolbarn, friska vuxna som tränar samt prestationsidrottare i sporter med mycket start och stop (till 

exempel basket och fäktning). Korrelationen mellan MST och uppmätt VO2max hos barn var r = 0,71 

och hos vuxna r = 0,90. Test-Retest visade på att korrelationen mellan VO2max och MST var r = 0,89 

för barn (6 till 16 år), och r = 0,95 för vuxna (20 till 45år). Signifikansen för samtliga resultat var p 

större än 0,05. (Léger et al., 1989) 

1.5 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka för elitorienterare resultaten vid och korrelationen mellan ett så 

kallat 5 minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt test för bestämning av maximalt syreupptag 

(VO2max) på rullband. Förhoppningen är att 5MPT ska kunna användas som ett alternativ till de 

redan befintliga VO2max på rullband. Anledningen till att utveckla 5MPT är att utförandet av testet 

särskiljer sig från andra syreupptagstester på så sätt att tp får arbeta mycket vertikalt och med 

vändningar på korta sträckor.  

 

Frågeställningar 

 Vilken är reliabiliteten hos reliabilitetstestet för 5MPT? 

 Vilken korrelation föreligger mellan 5MPT och ett bestämt VO2max på rullband hos elitorienterare? 

 Hur ser felmarginalen mellan uppmätt samt beräknat VO2max? 

 Hur ser ekvationen ut för att beskriva sambandet mellan dessa två olika maxtester? 

 

Hypotes 

Med utgångspunkt i vetskapen att tidigare korrelationstester mellan 5MPT och ett bestämt VO2max 

korrelerar starkt (r = 0,98, Andersson et al., 2011) tror vi att resultaten från denna studie gällande 

elitorienterare även ger en liknande korrelation. 
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Förhoppningen är således att 5MPT ska kunna ersätta det dyra (750 till 1500 kronor) 

laboratorietestet (automatisk ergospirometri med mixing chamber, Oxycon Pro). 

2. Metod 

2.1 Val av metod 

Mätbar data har insamlats från utförda fysiologiska tester. Studien är således kvantitativ. De två 

tester som har genomförts är 5MPT och bestämning av VO2max på rullband, med tillhörande 

blodprov där blodlaktatet mättes. Dessa beskrivs mer detaljerat nedan under metoddelen (sida 13).  

  

Studien inleddes med en reliabilitetsstudie av test-retest på 5MPT utförda av studenter vid 

Gymnastik- och idrottshögskolan. Resultaten skrevs in i Microsoft Office Excel 2007 och de 

statistiska beräkningarna utfördes med det statistiska programpaketet SPSS (SPSS Inc.,Statistics 

17.0 software package, Chicago, IL) för att korrelera testtillfälle ett med testtillfälle två.  

 

Efter reliabilitetsstudie var sammanställd kontaktades tp till själva studien. Varje tp fick genomföra 

ett 5MPT och ett VO2max på rullband. Tidsperioden mellan de två testtillfällena varierade mellan ett 

och sju dygn. De insamlade resultatet skrevs in i analysprogrammen Excel och SPSS för beräkning 

av bland annat korrelation och signifikans mellan 5MPT och VO2max test på rullband. 

 

Vi valde detta tillvägagångssätt för att besvara vår frågeställning på ett tillfredsställande sätt. 

VO2max på rullband enligt nedan beskriven metod räknas som Golden Standard och är därmed valid 

att använda som jämförelse till 5MPT. Ingen test av reliabilitet (genom test-retest) utfördes på 

materialet med elitorienterarna på grund av tidsbrist. 

 

Valda kvantitativa metodteori grundar sig i ett positivistiskt vetenskapsideal där metoderna lutar sig 

mot antaganden och idéer som författarna hoppas kunna bekräfta med denna studie. 

 

2.2 Urval 

Test-retest av 5MPT  

Urvalet till reliabilitetsstudien med test-retest av 5MPT bestod av studenter från Gymnastik- och 

Idrottshögskolan, GIH. 16 studenter (9 män och 7 kvinnor) deltog vid de både test och retest (Tabell 

2).  
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Tabell 2. Testpersondata för reliabilitetsstudie med test-retest av 5MPT. För ålder, längd och vikt uppges 

medelvärde ± standard avvikelse (min-max). 

Tp-data 

Test-Retest 

Antal  

(st) 

Ålder 

(år) 

Längd 

(m) 

Vikt 

(kg) 

Män & Kvinnor 16 24,7 ± 3,0 

(20-30) 

1,74 ± 0,1 

(1,59-1,90) 

72,2 ± 20,1 

(51,5-130,5) 

Män 9 25,6 ± 2,7 

(23-30) 

1,82 ± 0,06 

(1,74-1,90) 

86,3 ± 18,4 

(68,5-130,5) 

Kvinnor 7 23,6 ± 3,1 

(20-30) 

1,63 ± 0,03 

(1,59-1,74) 

56,7 ± 4,9 

(51,5-65,8) 

  

5MPT och VO2max jämförelse bland elitorienterare 

Ett bekvämlighetsurval av elitorienterare i åldrarna 17 till 37 år från Stockholmsområdet gjordes 

(Tabell 2). Elitorienterare arbetar mycket vertikalt i sin idrott och besitter en god 

syreupptagningsförmåga vilket är en förutsättning för att här kunna tävla på hög nivå (Johansson, 

1990, s. 34ff). Kontakt med tp skedde kontinuerligt via e-post- och telefonkonversation för bokning 

av testtider.  

 

Tabell 3. Testpersondata för jämförelse mellan 5MPT och VO2max bland elitorienterare. För ålder, längd och vikt 

uppges medelvärde ± standard avvikelse (min-max). 

Tp-data 

Studie 

Antal  

(st) 

Ålder 

(år) 

Längd 

(m) 

Vikt 

(kg) 

Män & Kvinnor 18 23,9 ± 6,4 

(17-37) 

1,80 ± 0,08 

(1,67-1,93) 

67,4 ± 6,6 

(57,0 -78,4) 

Män 11 22,4 ± 6,2 

(17-36) 

1,83 ± 0,07 

(1,73-1,93) 

69,9 ± 5,8 

(61,0-78,7) 

Kvinnor 7 26,3 ± 6,3 1,74 ± 0,06 

(1,67-1,83) 

63,3 ± 6,1 

(55,4-72,4) 

  

2.3 Genomförande  

5 minuters pyramidtest (5MPT) 

Innan start av 5MPT börjar tp med att värma upp på testcykel (Monark Ergomedic 828E) under tio 

minuter med ett trampmotstånd på 100W. Därefter genomför tp under maximalt fem minuter valfri 

stretch/töjning samt ett valfritt antal testrundor på pyramiden. Efter uppvärmningen genomförs 

testet. Pyramiden byggdes upp med 2 höjdhoppsstolpar, 2 pallplintar och delar av en plint (Figur 1). 

 

Under 5MPT gavs instruktionen att så snabbt som möjligt passera fram och tillbaka under fem 

minuter över en pyramidformad trapp-ramp (se Figur.1). En vända utgjordes av sträckan 5,5 meter 

från den vänstra stolpen till den högra. Totalt antal vändor registrerades. En påbörjad vända där tp 
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hunnit upp till det högsta vertikala läget men där blir avbruten på grund av att tiden är slut räknas. 

Tp bar pulsband och pulsklocka (Polar RS400) där registrering av pulsen genomfördes i intervaller 

om 1 sekund. Testledaren antecknar så kallad splittid och uppskattad ansträngningsnivå (Borg RPE 

6-20) efter var fjärde vända i ett speciellt protokoll (Bilaga 2) med hjälp av ett tidtagarur. Tre 

minuter efter avslutat test tas ett blodprov för att analysera koncentrationen av blodlaktat (mmol/l). 

Inmatning av pulsregistreringen görs efter testslut i programmet Polar Pro Trainer 5 där en 

pappersutskrift av pulsregistreringen kan göras.   

 

 

Figur 1. Schematisk bild över uppställning av pyramidtestet. Uppställningen är symmetrisk. 

 

Antalet vändor, skattad ansträngning samt hjärtfrekvens (HF) registrerades. Utvecklad power 

(effekt) i enheten Watt erhölls genom produkten av kroppsvikt (kg), gravitation (9,81m/s
2
), antal 

vändor (n), höjd på högsta plinten (0,53 m för GIH-studenter och 0.62 m för elitorienterare) 

dividerat med total duration (300s) i 5MPT. 

 

VO2max-test på rullband 

Uppvärmning sker på samma rullband som testet under tio minuter på en hastighet av 8 km/h. 

Därefter får tp genomföra valfri stretch/töjning under maximalt fem minuter innan testet startar. 

Själva max-testet för elitorienterarna utgjordes därefter av löpning på rullband (Rodby RL 2500) 

under stegrad hastighet och ökad lutning (Bilaga 3) under minst fem minuter. Tp bär under testet 

pulsband (Polar RS400). Under löpningen registrerades in- och utandning och övrig data via en 

mask och pulsregistrerare med systemet Oxycon Pro Trainer. All data kunde därefter visas i 

datorprogrammet LabManager (V5.3.0). Data av intresse för denna studie, utläst i LabManager, är 

hjärtfrekvens (HF), VO2 (liter/min och ml/min/kg) och RER (respiratorisk kvot). Tp springer på 

rullbandet så länge han/hon klarar av, det vill säga till maximal utmattning.  
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 Under den första minuten av testet sprang tp på en hastighet av 8km/h (kvinnor) respektive 10km/h 

(män) utan lutning. För varje minut ökades hastigheten med 1km/h. Lutningen höjdes med en grad 

efter minut ett och därefter med 0,5 grader/minut. Testet pågick som nämnts till dess tp nått sin 

VO2max. Var 15:e sekund registrerades tp:s HF, VO2 (l/min), VCO2 (l/min), VO2 (ml/kg/min) och 

respiratorisk kvot (RER) med hjälp av ett datoriserat syreupptagningssystem. Protokollet för testet 

är utvecklat vid LTIV på Gymnastik- och Idrottshögskolan och är avsett för orienterare. 

 

Analys av blodlaktat 

Tre minuter efter avslutat maximalt test, både efter 5MPT och på rullbandet, togs ett blodprov för 

att kunna analysera koncentrationen av blodlaktat (mmol/l). Testledaren steriliserade utvald 

fingertopp på tp med injektionstork, genomför sedan ett stick på fingertoppen med Haemolance + 

(HaeMedic). Första bloddroppen som rinner ut torkas bort på grund av att den eventuellt kan 

innehålla felaktig koncentration av vita respektive röda blodkroppar. Därefter samlas 20µL blod upp 

i en mikropipett (EKF Diagnostic). Mikropipetten läggs sedan i ett litet provrör innehållande 1 mL 

glukos/laktat hemolys lösning (EKF Diagnostic). Detta rör vänds sedan tre gånger innan det 

placeras i BIOSEN C_Line (EKF Diagnostic) för blodlaktatanalys.  

 

Generellt inför testerna 

Innan testets start fick tp läsa igenom, fylla i och skriva under en hälsodeklaration (bilaga 4), väga 

sig på en digital våg (samma våg användes vid samtliga testtillfällen) samt ta del av information om 

testets genomförande.  

 

Kalibrering av pyramiden utfördes genom kontrollmätning av samtliga avstånd horisontellt och 

vertikalt. Kalibrering av lutningen av rullbandet gjordes med vattenpass, så att rullbandet vid start 

var helt vågrät. Kalibrering av Jaeger Oxycon Pro ombesörjdes via datorprogrammet LabManager 

(V5.3.0). Här kalibrerades följande:  

 

 Omgivningsluft, det vill säga temperatur, relativ luftfuktighet och barometertryck. 

 Gasvolymen. 

 Gassammansättningen. 
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2.4 Bortfallsanalys 

Reliabilitetsstudie med test-retest av 5MPT 

Under reliabilitetsstudien föreföll bortfall av två GIH-studenter utöver de nämnda i tabell 2. Det ena 

bortfallet berodde på sjukdom vid testtillfälle nummer två och det andra bortfallet berodde på 

tidsbrist hos tp, som därmed inte genomförde test nummer två.  

 

Studien med jämförelse mellan 5MPT och VO2max bland elitorienterare 

Två elitorienterare hade inte möjlighet att genomföra båda testerna i studien. Orsakerna var skada 

respektive sjukdom. 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Innan den huvudsakliga studien startade gjordes som nämnts en reliabilitetsstudie med så kallat test 

– retest av GIH-studenter, för att bekräfta reliabiliteten för 5MPT, det vill säga för att kontrollera 

korrelationen mellan test ett och test två. Korrelationen mellan test och retest presenteras i 

resultatdelen.  

 

VO2max med indirekt kalorimetri (på rullband eller cykelergometer) räknas som Golden Standard 

och är därmed valid att använda som referens till 5MPT. Önskvärt hade varit att även 

elitorienterarna hade utfört ett retest av 5MPT för att studera reliabilitet även bland dem, men detta 

var dock inte möjligt i denna studie då tidsbrist utgjorde en begränsning. 

 

2.6 Forskningsetik 

Vi har i denna studie tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet satt 

upp. Dessa principer är informationskravet, samtyckekravet, förtrolighetskravet och nyttjandekravet 

(Eljertsson 2005 s.29f). Samtliga data, kring testpersoner och resultat, har behandlats konfidentiellt. 

Varje testperson har fått en kod. Denna kod har sedan används genomgående under samtliga tester 

och under databearbetningen, för att garantera den enskilda individens anonymitet. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlats in bara används till det syfte som de samlats in för. 

Testpersonerna gav sitt godkännande till att deras resultat fick användas i framtida 

forskningssammanhang. De blev även informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst kunde välja att avbryta pågående test, utan att behöva ge en förklaring till detta.  
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2.7 Databearbetning och statistik 

Vid varje testtillfälle antecknades alla resultat i avsedda protokoll (bilaga 2 och 3). Dessa data 

fördes i efterhand in i Excel- och SPSS-dokument. För insamlade data beräknades sedan 

medelvärden, korrelationskoefficienter (Pearson) (r), standardavvikelser och statistisk signifikans 

(p) med hjälp av Microsoft Excel och SPSS. Ekvationen som beskriver korrelationen mellan resultat 

i 5MPT och uppmätt VO2max är en linjär ekvation som utgår från basformeln y=kx+m. Formeln 

räknades ut via analyser i Excel. Denna uträkning kan göras då författarna förutsatt sambandet är 

linjärt då den tidigare studien visat på ett linjärt samband (Andersson och et al., 2011, in print). 

 

Medelvärden användes för att beskriva resultat från grupper av tp. Korrelationskoefficienten 

beräknades för att se styrkan i sambandet mellan två variabler. Standardavvikelse användes för att 

se hur mycket värdena i populationen avvek från medelvärdet. Statistisk signifikans (t-test) 

användes för att se hur väl insamlad data stämde överens med studiens hypotes. För att ett resultat 

ska anses signifikant ska p-värdet vara p < 0,05.  

Alla resultat samlades in och sammanställdes i Excel- och SPSS-dokument.  Excel (diagramguiden) 

har även använts för att korrelera resultaten med varandra. Punktdiagram har använts för att jämföra 

parvärden varefter en trendlinje och tillhörande ekvation blivit infogad. 

3. Resultat 

3.1 Resultat av studien på elitorienterare 

5MPT och ett maximalt test för att bestämma VO2max på rullband uppvisade en stark signifikant 

korrelation när beräkningar på hela testgruppen (18 personer) genomförts (se tabell 4 och 5 och 

figurer 2-5). 

 

 Korrelationen mellan power (W) på 5MPT och VO2max (l/min) är r = 0,89 (p<0,0001) 

Följande formel beskriver sambandet:  

VO2max (l/min) = (5MPTpower – 50,914) / 25,795. 

 Korrelationen mellan antalet vändor på 5MPT och VO2max (l/min) är r = 0,89 (p<0,0001). 

Följande formel beskriver sambandet:  

VO2max (l/min) = (5MPTantal vändor – 74,447) / 9,7668. 

 Korrelationen mellan power (W) på 5MPT och VO2max (ml/kg/min) är r = 0,76 (p<0,0001). 

Följande formel beskriver sambandet:  

VO2max (ml/kg/min)= (5MPTpower – 36,188) / 2,0237. 
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 Korrelationen mellan antalet vändor på 5MPT och VO2max (ml/kg/min) är r = 0.94 

(p<0,0001). Följande formel beskriver sambandet:  

VO2max (ml/kg/min) = (5MPTantalet vändor – 58,105)/0,9479. 

 

Således framkom en stark signifikant korrelation bland elitorienterarna mellan 5MPT och VO2max. 

De framtagna formlerna kan användas vid test av 5MPT för att predicera VO2max hos elitorienterare 

som är mellan 17 och 37 år gamla.  

 

Nedan följer tabeller som beskriver resultaten för alla elitorienterare som genomförde både 5MPT 

(Tabell 4) och VO2max på rullband (Tabell 5). 

 

Tabell 4. Resultat från 5MPT för elitorienterare. I tabellen ges medelvärde ± standard avvikelse (min-max). 

Pyramidtestet 

(5MPT) 

Vändor 

(st) 

Borg RPE Power 

(W) 

HF slut 

(slag/min) 

Laktat 

(mmol/l) 

Män & 

Kvinnor 

114 ± 9 

(97-128) 

19,3 ± 0,6 

(18-20) 

156 ± 23 

(118-196) 

182 ± 11,4 

(160-202) 

10,74 ± 3,02 

(4,46-16,15) 

Män 120 ± 4 

(114-128) 

19,3 ± 0,7 

(18-20) 

169 ± 16 

(144-196) 

185 ± 10,5 

(160-202) 

10,30 ± 3,27 

(4,46-16,15) 

Kvinnor  105 ± 5 

(97-109) 

19,3 ± 0,5 

(19-20) 

134 ± 15 

(118-158) 

178 ± 12,4 

(158-191) 

11,43 ± 2,48 

(8,77-15,48) 

 

Huvudfynden i tabell 4 vittnar om att testgruppen i snitt genomförde 114 vändor på pyramiden, 

männen låg något över medelvärdet med i snitt 120 vändor per person, medan kvinnorna låg något 

under hela testgruppens medelvärde med i snitt 105 vändor per person. Sett till Power så arbetade 

hela testgruppen i snitt på 156 W, männen på 169 W och kvinnorna på 134 W. 

 

Tabell 5. Resultat VO2max på rullband för elitorienterare. I tabellen ges medelvärde ± standard avvikelse (min-

max). 

VO2max 
rullband 

VO2max 

(l/min) 

VO2max 
(ml/kg/min) 

RER Borg  

RPE 

HF slut  

(slag/min) 

Laktat  

(mmol/l) 

Totalt     

 

4,08 ± 0,79 

(2,84-5,42) 

59,3 ±8,7 

(46,7-5,1) 

1,15 ± 0,05 

(1,07-1,25) 

18,6 ±1,1 

(16-20) 

189 ± 13 

(163-205) 

9,72 ± 2,25 

(5,62-14,92) 

Män        

 

4,60 ± 0,50 

(3,67-5,42) 

65,0 ± 5,28 

(58,7-75,1) 

1,16 ±0,06 

(1,07-1,25) 

18,6 ± 1,3 

(16-20) 

188, ± 12 

(163-205) 

9,83 ± 2,78 

(5,62-14,92) 

Kvinnor  

 

3,26 ±0,34 

(2,84-3,78) 

50,2 ±2,93 

(46,7-5,2) 

1,13 ± 0,02 

(1,09-1,15) 

18,6 ±0,8 

(17-20) 

185 ±14 

(164-200) 

9,55 ±1,15 

(8,18-11,69) 

  

Huvudfynden i tabell 5 säger oss att testgruppen hade ett snittvärde på VO2max på 4,08 l/min 

respektive 59,3 ml/kg/min. Männen hade ett genomsnittligt VO2max på 4,60 l/min respektive 65,0 

ml/kg/min. Kvinnorna hade ett genomsnittligt VO2max på 3,26 l/min respektive 50,2 ml/kg/min. 
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Hjärtfrekvensen tenderade att vara högre på rullbandstestet än på pyramiden medan koncentrationen 

av blodlaktatet var lägre efter avslutat rullbandstest jämfört med avslutat pyramidtest. Signifikanta 

skillnader sågs för alla sammantagna och för kvinnorna separat, men inte för männen. Gällande 

blodlaktat sågs inga signifikanta för något kön eller gruppen som helhet.  

 

Nedan följer tabeller och diagram som visar hur korrelationer och signifikanser för ovan beskrivna 

resultat ser ut. 

 
Tabell 6. Korrelationer och signifikansnivåer mellan resultat vid 5MPT och VO2max för män och kvinnor 

sammantagna bland elitorienterarna. 

Korrelation (r) 

(signifikans (p)) 

 VO2max  Rullband 

Pyramidtestet 

Män och Kvinnor 

 VO2max (l/min) VO2max 

(ml/kg/min) 

 Power 0,89 (p<0,0001) 0,76 

(p<0,0001) 

 Vändor 0,89 

(p<0,001) 

0,94 

(p<0.0001) 

 Borg -0,08 

(p=0,77) 

0,02 

(p=0,93) 

 HF slut 0,27 

(p=0,29) 

0,26 

(p=0,30) 

 Laktat 0,02 

(p=0,95) 

-0,001 

(p=1,00) 

 

 

Nedan följer punktdiagram som visar på korrelationen mellan 5MPT och VO2max. Ekvationerna till 

höger om diagrammen beskriver trendlinjen i diagrammen. 
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Figur 2. Korrelation mellan antal vändor i 5MPT (n) och VO2max för män och kvinnor: r = 0,89 (p<0,0001). 

 

Korrelationen mellan antalet vändor och VO2max sett till l/min var stark (r = 0,89) och signifikant 

(p<0,0001). 

 

 
Figur 3. Korrelation mellan power (W) i 5MPT och VO2max (l/min) för män och kvinnor: r = 0,89, p<0,0001. 

 

Korrelationen mellan power (W) och VO2max sett till l/min var stark (r = 0,887) och signifikant 

(p<0,0001). 
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Figur 4. Korrelation mellan antalet vändor i 5MPT (n) och VO2max (ml/kg/min) för män och kvinnor: r = 0,94, 

p<0,0001. 

 

Korrelationen mellan antalet vändor och VO2max sett till ml/kg/min var stark (r = 0,94) och 

signifikant (p<0,0001). 

 

 
Figur 5. Korrelation mellan power i 5MPT (W) och VO2max (ml/kg/min) för män och kvinnor: r = 0,76, p<0,0001 

 

Korrelationen mellan antalet vändor och VO2max sett till l/min var stark (r = 0,758) och signifikant 

(p< 0,0001). 
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Tabell 7. För elitorienterarna medelvärde för VO2max i ml/kg/min under uppmätt (rullbandstest) och predicerat 

värde utifrån power i pyramidtestet (5MPT). 

Standardavvikelser 

 

Uppmätt 

VO2max 

Predicerat 

VO2max 

Differens VO2max 

Uppmätt-Predicerat 

 

 59,26 59,26 -0,002  

 

 

Ingen signifikant skillnad framkom för medelvärdet (i ml/kg/min) mellan uppmätt VO2max och 

predicerat VO2max baserat på resultat i power i 5MPT (se Tabell 7). Här framkom en signifikant 

korrelation (r=0,76) mellan dessa två värden. Ingen signifikant skillnad framkom heller för 

medelvärdet mellan uppmätt VO2max (i l/min) och predicerat VO2max baserat på resultat i power i 

5MPT. Även mellan dessa två medelvärden framkom en signifikant korrelation (r=0.89).  

 

 

Figur 6. Individuella värden (bland elitorienterare) för uppmätt VO2max i ml/kg/min (på x-axeln) och differens 

mellan uppmätt och predicerat VO2max baserat på power i 5MPT (på y-axeln). 

 

 

 

I figur 6 ses för enskilda elitorienterare differenser mellan uppmätt VO2max (ml/kg/min) och 

predicerat VO2max (baserat på power i 5MPT) i relation till uppmätt VO2max. Medelvärdet av 

differensen (för kvinnor och män sammantagna) var -0,0002 (±7,4) ml/kg/min, dvs ingen större 

skillnad på gruppnivå (Tabell 7). Gällande spridningen på individnivå varierade denna differens 

som mest mellan -12,4 till 13,1 ml/kg/min (Figur 6).   
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Tabellerna nedan beskriver korrelationer och signifikanser för resultaten när testgruppen separerats i 

män och kvinnor. 

Tabell 8. Korrelation och signifikans mellan resultat vid 5MPT och VO2max för elitorienterande kvinnor. 

Korrelation (r) 

(signifikans (p)) 

 VO2max  Rullband 

Pyramidtestet 

Kvinnor 

 VO2max 

(l/min) 

VO2max 

(ml/kg/min) 

 Power 0,54 

(p=0,22) 

-0,08 

(p=0,86) 

 Vändor 0,62 

(p=0,14) 

0,84 

(p=0,02) 

 Borg 0,49 

(p=0,27) 

0,83 

(p=0,20) 

 HF slut 0,005 

(p=0,99) 

0,41 

(p=0,36) 

 Laktat 0,61 

(p=0,15) 

0,56 

(p=0,19) 

 

 
Tabell 9. Korrelation och signifikans mellan resultat vid 5MPT och VO2max för elitorienterande män. 

Korrelation (r) 

(signifikans (p)) 

 VO2max  Rullband 

Pyramidtestet 

Män 

 VO2max 

(l/min) 

VO2max 

(ml/min/kg) 

 Power 0,77 

(p=0,006) 

0,42 

(p=0,20) 

 Vändor 0,65 

(p=0,03) 

0,82 

(p=0,002) 

 Borg -0,18 

(p=0,60) 

-0,29 

(p=0,39) 

 HF slut 0,08 

(p=0,82) 

-0,11 

(p=0,74) 

 Laktat 0,19 

(p=0,57) 

0,30 

(p=0,37) 

 

 

3.2 Resultat av reliabilitetsstudie   

Medelvärden ±SD (range) för resultaten vid test-retest av 5MPTPOWER (W) utfört av GIH-studenter 

ses i tabell 9. Vid jämförelse mellan för- och eftertest sågs en stark korrelation (r = 0.99) med 

signifikantnivån p<0.0001 för gruppen som helhet samt för kvinnorna separat. För männen var 

korrelationen r = 0.98 men med samma signifikantnivå som ovan. Vid jämförelse av medelvärdena 

vid för- och eftertest sågs dock en liten signfikant skillnad för gruppen som helhet samt för männen. 

Däremot noterades ingen signifikant skillnad med test-retest för kvinnorna (Tabell 6). 
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Tabell 10. Resultat från reliabilitetsstudien av 5MPTPOWER (W) av GIH-studenter. (Medelvärde ± standard 

avvikelse (min-max)) 

Reliabilitetsstudie  Test Retest Korrelation (r)  

Signifikans (p) 

Sig. 2-tailed 

Män och 

Kvinnor        

137 ± 39 

(88-217) 

140 ± 39 

(90-224) 

0,99 

p = 0,0001 

0,026 

Män 163 ±31 

(108-217) 

168 ± 28 

(129-224) 

0,98 

p = 0,0001 

0,046 

Kvinnor 103 ± 9 

(88-114) 

104 ± 10 

(90-118) 

0,99 

p = 0,0001 

0,201 

 

 

4. Sammanfattande diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur väl 5MPT korrelerar med uppmätt VO2max på rullband 

samt att om möjligt ta fram ekvationer för att beskriva sambandet. Studien visade att korrelationen 

mellan 5MPT och uppmätt VO2max på rullband är mycket stark och signifikant sett till gruppen 

elitorienterare i åldrarna 17 till 37 år. De uträknade ekvationerna kan användas i samband med 

5MPT för att predicera maximalt syreupptag för denna population. Resultaten går i linje med den 

enda studie som tidigare har gjorts på 5MPT (Andersson och et al., 2011, in print), vilken gjordes på 

GIH-studenter samt äldre och visade på en hög korrelation (r = 0.98) mellan 5MPTPOWER och 

uppmätt VO2max (l/min) vid maximalt cykelergometertest.  

 

Det kan diskuteras huruvida 5MPT passar till olika typer av idrottare. Denna studie genomfördes på 

endast elitorienterare för att författarna ansåg att i denna sport förekommer mycket vertikalt arbete 

liksom i 5MPT. För att säkerställa validitet och vidare reliabilitet skulle 5MPT behöva testas på fler 

olika idrotter. Vi tänker då framförallt på tåligheten att arbeta vertikalt. Detta grundar vi på att 

testgruppen hade en tendens till något högre laktatvärden samt lägre slutpuls (dock utan signifikant 

skillnad) efter 5MPT än efter det uppmätta VO2max på rullband. Skulle differensen gällande 

koncentrationen av blodlaktat och slutpuls visa sig vara större hos andra grupper av idrottare bör 

man ställa sig frågan hur pass lämpligt 5MPT är för de idrotterna. Det kanske kan antas att för stora 

skillnader mellan testerna gällande koncentrationen av blodlaktat samt slutpuls mellan testerna kan 

försämra korrelationen och därmed validiteten.  

 

Enligt resultatdelen är det möjligt att predicera VO2max endast utifrån antalet vändor eller beräknad 

power på 5MPT. Med denna vetskap kan därmed vem som helst, i synnerhet elitorienterare, 

använda sig av 5MPT och de formler som presenterats under resultatdelen i syfte att predicera 

VO2max . Även andra idrottare kan använda sig av 5MPT för att predicera VO2max men med en viss 
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reservation för testets rörelsespecificitet. Differensen mellan predicerat och uppmätt VO2max 

(ml/kg/min) visade ett medelvärde på gruppnivå 0,0 (±7,4).  Hänsyn till felmarginaler bör tas för 

resultaten framförallt på individnivå då differensen varierade som mest mellan -12,4 till 13,1 

ml/kg/min (Figur 6). Med detta i åtanke lämpar sig 5MPT för elitorienterare bättre som test till att 

jämföra en grupp med en annan eller för en och samma grupp mellan olika perioder, än för att 

jämföra olika individer med varandra. 

 

5MPT är ett relativt billigt test att genomföra jämfört med direkt mätning av VO2max som kräver dyr 

elektronisk utrustning och utbildade testledare. Pyramiden kan byggas upp av olika material och 

genomföras i stort sett var som helst på små ytor. Genom att endast läsa metoddelen av denna studie 

kan den som vill genomföra detta test med hög validitet, förutsatt att anvisningarna följs.  

 

Reliabilitetsstudien visade på en relativt stark signifikant korrelation mellan test och retest. Det 

framkom något högre medelvärden för gruppen som helhet och för männen vid återtestet med en 

viss signifikant skillnad jämfört med förtestet. För kvinnorna sågs däremot ingen signifikant 

skillnad mellan test-retest. Med dessa resultat sammantagna, med framförallt den starka signifikanta 

korrelationen för alla grupper, kan antas att lekmannen kan genomföra detta test utan alltför stora 

felkällor framförallt på gruppnivå.  

 

Även om utrustningen kalibrerats inför varje test och testledarna gjort sitt yttersta kan mätfel ha 

förekommit. Vi ser några exempel på möjliga felkällor.  Dessa kan vara variation av ”dagsform” och 

uppladdning hos tp inför testerna, då vi på grund av svårighet att få frivilliga tp, inte kunde ställa 

krav på identisk uppladdning inför respektive test. Vi informerade och rekommenderade varje tp om 

att ha likvärdig uppladdning inför varje test men då deltagandet var frivilligt och utan ersättning var 

det svårt att ställa för höga krav. Vidare kan rena mindre mätfel ha förekommit vid tagning av 

blodprov, montering av mask på tp, höjning av hastighet samt lutning av rullbandet etcetera.  

 

Idrotter som ishockey, innebandy, basket, fäktning och andra sporter som innehåller mycket arbete i 

intervallform, start och stopp, skulle vara intressant att testa för 5MPT. De flesta arbetar förvisso 

inte i vertikalled, men ställer höga krav på explosivitet, tålighet av hög koncentrationen av 

blodlaktat och syreupptagningsförmåga vilket också krävs för att prestera bra på 5MPT. Med detta i 

åtanke skulle det vara intressant att genomföra fler studier på andra typer av idrottare. Man kan 

även ställa sig frågan hur andra mått på själva pyramiden skulle påverka resultatet. Kan det vara så 

att olika höga/långa pyramider passar olika idrotter? Även tidsaspekten är intressant att undersöka. I 
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denna studie arbetade testpersonerna i 300 sekunder på pyramiden, man kan dock utläsa på 

pulskurvorna att tp ligger nära sin slutpuls redan efter 90 sekunder. Kanske kan man då korta ner 

5MPT till förslagsvis 3MPT? Skulle det visa sig att man kan variera tiden på testet och ändå ha en 

god validitet och reliabilitet skulle man kunna anpassa testtiden för olika idrotter. Kortare duration 

skulle generera ett ännu mindre tidskrävande test för beräkning VO2max.  

 

 

5. Slutsats  

I undersökningen sågs en stark signifikant korrelation mellan 5MPT och maximalt test på rullband 

för bestämning av VO2max för elitorienterare i åldern 17 till 37 år. I studien framtogs formler för att 

predicera VO2max-värden baserat på power och/eller antalet genomförda vändor i 5MPT för detta 

material. Vid jämförelse mellan uppmätt VO2max (ml/kg/min) och predicerat VO2max (baserat på 

power i pyramidtestet) var differensen av medelvärdet för gruppen, dvs felmarginalen, mycket låg 

och utan signifikant skillnad, medan på individnivå framkom en viss diskrepans. Se resultatdelen 

för andra resultat och samband mellan resultaten i 5MPT och VO2max. Resultaten från 

validitetsstudien visade att 5MPT kan användas som test för predicering av VO2max. speciellt på 

gruppnivå. 
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Bilaga 1 

Käll- och Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien är att undersöka för elitorienterare resultaten vid och korrelationen mellan ett så 

kallat 5 minuters pyramidtest (5MPT) och ett maximalt test för bestämning av maximalt syreupptag 

(VO2max) på rullband. Förhoppningen är att 5MPT ska kunna användas som ett alternativ till de 

redan befintliga VO2max på rullband. Anledningen till att utveckla 5MPT är att utförandet av testet 

särskiljer sig från andra syreupptagstester på så sätt att tp får arbeta mycket vertikalt och med 

vändningar på korta sträckor. Vi menar alltså att detta syreupptagstest kanske kan passa bättre än 

andra tester inom vissa sporter. 

Frågeställningar 

 Vilken är reliabiliteten hos reliabilitetstestet för 5MPT? 

 Vilken korrelation föreligger mellan 5MPT och ett bestämt VO2max på rullband hos elitorienterare? 

 Hur ser felmarginalen mellan uppmätt samt beräknat VO2max? 

 Hur ser ekvationen ut för att beskriva sambandet mellan dessa två olika maxtester? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Multistage Shuttle Run Test, Reliability of VO2 maximal treadmill test, The Bangsbo test, The 

Hoff test. Oxycon Pro, Elit, Golden Standard, Korrelation, Korrelationskoefficient, Signifikans, 

VO2max, Laktater, Medelvärde, Skytteltest, Standardavvikelse, Steady State 

 

Var har du sökt? 
Google, Google Scholar, PubMed, Nationalencyklopedin, GIH-biblitekets tidsskrifter 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Olika kombinationer av ovan nämnda sökord och sökplatser. 

 

Kommentarer 
Efter som 5MPT är helt nytt finns inget skrivet om det men resterande ämnen, uppgifter, 

forskning var relativt lättsökt. 
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Bilaga 2 

Protokoll: GIH five minutes pyramid shuttle walk test 
 

Namn:   Ålder:  Testdatum: 
 

Längd:   Kroppsvikt:  Pyramidhöjd:   0,62m 

 

 
Total testtid: 5 minuter 
 

Mellantid (split-tid) i var fjärde vändning  

 
Vända Skattat 

ansträng-

ning (andn) 

(RPE) 

Split 

tid 

(s) 

Rullande 

tid 

(min:ss) 

Gång- 

Sträcka 

(m) 

EKG 

Puls 

(slag/min)   

Medelhastighet 

(m/s) 

Medeleffekt 

(W) 

0        

4        

8        

12        

16        

20        

24        

28        

32        

36        

40        

44        

48        

52        

56        

60        

64        

68        

72        

76        

80        

84        

88        

92        

96        

100        

104        

108        

112        

116        

120        

124        

128        

132        

136        

140        

Slutpuls: __________      Totalt antal vändor: __________ 

 

Skattad ansträngning vid avslut (RPE), direkt efter test: __________ 

Power: 9.81 m/s
2 

* 0,62 m * m kg * z st / 300 s: __________     
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Bilaga 3 

Testprotokoll  VO2max på löpband 
     
Namn:   Ålder:  
     
   Längd:  
Testdatum:     
   Vikt:  
     
   Max HF:  
Hälsostatus:     
   Max HF löpband:  
Luftfuktighet & temp  i lokal:    
     

Löptid, min 
Hastighet 

km/h Lutning grader HF slag/min VO2 liter/min 

0-1   0     

1-2   1,0     

2-3   1,5     

3-4   2,0     

4-5   2,5     

5-6   3,0     

6-7   3,5     

7-8   4,0     

8-9   4,5     

9-10   5,0     

10-11        
  Upplevd ansträngning   enligt Borgskalan  RPE-skalan  6-20 

   Centralt Lokalt 

   Andningsregion Ben 

Sluttid:     

  

Kommentar:  
     

Testledare: 
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