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Abstrakt 

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) används som ett mått på kondition 

och kan antingen mätas direkt vid ett maxtest eller skattas utifrån submaximala 

skattningstest. Åstrandtest är ett submaximalt test för att skatta VO2max, där 

skattningen av VO2max utgår från en belastningsnivå. En hypotes är att ett test som 

baseras på två belastningsnivåer (tvåpunktstest) skulle vara ett mer rättvisande 

submaximalt test för VO2max. 

 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger en skillnad i VO2max beroende på 

om detta skattas utifrån Åstrandtest, ett submaximalt skattningstest baserat på två 

belastningar eller mäts vid ett maxtest. 

 

32 personer i åldern 18-25 år deltog i studien. Alla genomförde ett Åstrandtest, ett 

skattningstest baserat på två belastningsnivåer och ett maximalt test på ergometercykel.  

 

I studiepopulationen kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan skattat VO2max 

utifrån Åstrandtestet, ett submaximalt test baserat på två belastningsnivåer och VO2peak 

uppmätt vid maxtestet. Varken Åstrandtestet eller tvåpunktstestet över- eller 

undervärderade systematiskt VO2peak. På individnivå fanns emellertid en variation i 

VO2peak mellan de olika testerna, vilket måste finnas i åtanke när testerna används 

praktiskt.  

 

Nyckelord: Exercise test, maximal oxygen consumption, aerobic capacity, submaximal 

exercise testing 
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Introduktion 

Arbetsfysiologi 

Fysisk aktivitet påverkar hälsan positivt. För fysiskt inaktiva kan fysiska tester ge en 

förståelse för sambandet mellan livsstil och hälsa. I socialstyrelsens Folkhälsorapport 

2014 slås fast att motion ger en ökad livskvalitet genom att man blir piggare och 

starkare, och risken för att drabbas av olika sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, 

minskar [1-3]. Musklernas tillväxt och blodförsörjning, och därmed syretillgång, gynnas 

av regelbunden fysisk aktivitet. Uthållighetsträning ökar antalet kapillärer och 

mitokondrier i musklerna samtidigt som aktiviteten ökar hos de enzymer som deltar i 

syreupptagning och ämnesomsättning. Uthållighetsträning ökar därmed 

syreupptagningsförmågan, men om man upphör med träningen återgår förhållandena till 

det ursprungliga [4]. 

 

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) är den maximala mängd syre som 

kroppen kan använda för arbete och används som ett mått på kondition. VO2max är 

produkten av hjärtminutvolym och den arteriovenösa syrgasdifferensen (AV-

differensen) vid maximalt arbete. VO2max påverkas av hjärtat, lungornas mekaniska 

egenskaper, syrgasdiffusionen från alveol till lungkapillär samt muskelcellernas 

extraktion av syrgas (O2) från kapillärblod. Ett mycket lågt VO2max kan bero på 

sjukdom som påverkar något av dessa system. Syreupptagningsförmågan (VO2) kan 

anges som ett absolut värde i L/minut eller som ett relativt värde, då det absoluta värdet 

sätts i relation till kroppsvikten för att kunna jämföra VO2 mellan individer. Då blir 

enheten ml/(kg x min) [4, 5]. Maximal syreupptagningsförmåga används som begrepp 

då den mäts och skattad maximal syreupptagningsförmåga används som begrepp då den 

maximala syreupptagningen skattas utifrån submaximala test [6].  

 

Vid muskelarbete stiger hjärtats minutvolym, genom att både slagvolym och 

hjärtfrekvens ökar. Slagvolymen ökar främst i början av ett arbete, redan vid 50 % av 

maximal syreupptagning har slagvolymen nått nästan maximala värden. För 20-25-

åringar inträffar detta för de flesta vid en puls på cirka 125-130 slag/minut för män och 

cirka 135-140 slag/minut för kvinnor, medan det för äldre sker vid en lägre puls, cirka 

110-120 slag/minut. Om arbetets intensitet därefter ökas sker ingen nämnvärd 
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ytterligare ökning av slagvolymen, utan ökad hjärtfrekvens är anledningen till fortsatt 

ökad minutvolym. Vid konditionsträning ökar hjärtats slagvolym vilket innebär att 

hjärtat inte behöver slå lika ofta för att pumpa ut en given blodvolym. Detta innebär att 

pulsen sänks både i vila och vid ett givet fysiskt arbete. Maxpulsen påverkas däremot 

främst av ärftliga faktorer och sjunker med stigande ålder [1, 4]. 

 

Under arbete måste både det kardiovaskulära och det ventilatoriska systemet arbeta 

optimalt för att tillgodose kroppens behov av tillförsel av O2 och borttransport av 

koldioxid (CO2). Syreupptagningen i vila är cirka 0,2 – 0,3 L/min men stiger snabbt vid 

arbete, då det inte finns någon större energireserv i cellerna. Gasutbytet kan därför 

användas för att utvärdera funktionen i de organsystem som sammankopplar det 

kardiovaskulära och det ventilatoriska systemet. Syreupptag mäts i andningsluft vid 

munnen men det motsvarar cellernas syreanvändning. Normalt är andningen inte 

begränsande för fysisk aktivitet, utan den begränsande faktorn för friska personer är 

hjärtats maximala minutvolym [1, 6, 7]. 

 

Arbetsfysiologiska tester 

Det finns ett linjärt samband mellan belastning och hjärtfrekvens, och arbete på en given 

belastning kräver en given mängd syrgas per minut, se tabell I. Därmed finns också ett 

linjärt samband mellan hjärtfrekvens och VO2. Detta utnyttjas då submaximala 

skattningstester används för att beräkna VO2max [4, 8]. 

 

Tabell I. Syreupptag relaterat till belastning [4]. 

Belastning (W)  Syreupptag (L/min) 

50  0,9 

100  1,5 

150  2,1 

200  2,8 

250  3,5 

300  4,2 

350  5 

 

  



3 

 

Under de första 2-3 minuterna av ett arbete på en belastning anpassas syreupptaget till 

arbetet – slagvolym, hjärtfrekvens och pulmonell ventilation ökar. Efter 4-5 minuter 

uppnås normalt steady state, det vill säga att hjärtfrekvensen inte längre ökar. Vid 

steady state motsvarar syreupptaget syrebehovet och slagvolym, hjärtfrekvens och 

pulmonell ventilation har stabiliserats. Genom att notera steady state – pulsen på en viss 

belastning kan belastning vid beräknad maxpuls skattas utifrån det linjära sambandet 

mellan belastning och hjärtfrekvens. Därmed kan även syreupptaget vid beräknad 

maxpuls beräknas utifrån att arbete på en given belastning kräver en given mängd 

syrgas per minut, se tabell I. Förhållandet mellan hjärtfrekvens och syreupptag 

extrapoleras till förväntad maximal hjärtfrekvens. Maxpulsens medelvärde för olika 

åldrar kan fås genom formeln 220 minus åldern (220 - åldern), men det finns en stor 

individuell avvikelse i maxpuls med en standardavvikelse på ± 10 slag/min. Detta 

innebär att vid syreupptagningstest som bygger på sambandet mellan hjärtfrekvens och 

syreupptagning kommer de med lägre maxpuls än 220 - åldern att bli övervärderade och 

de med högre maxpuls än 220 - åldern blir undervärderade. För att skatta maximal 

syreupptagning utifrån hjärtfrekvens bör testpersonen ha uppnått full slagvolym, det vill 

säga cirka 50 % av maximal syreupptagning. Detta för att ökad hjärtminutvolym ska 

bero på ökad hjärtfrekvens och inte ökad slagvolym[1, 4, 7-9].  

 

Åstrandtest är ett submaximalt test för att skatta VO2max. Ett nomogram (se bilaga 1) 

som bygger på sambandet mellan hjärtfrekvens och syreupptag på en viss belastning 

används för att få fram skattat VO2max. Nomogrammet bygger på en normalgrupp och 

stämmer inte för alla individer. När nomogrammet utarbetades visades skattat VO2max 

utifrån nomogrammet skilja ± 15 % från uppmätt VO2max för två tredjedelar av 

studiepopulationen [4, 8, 10]. 

 

Vid ett maximalt VO2max-test mäts den maximala syreupptagningen med hjälp av ett 

gasutbytessystem. Differensen mellan O2-halt i inandad luft och utandad luft ger 

syreupptaget. Vid VO2max når VO2 en platå och kurvan planar ut.  Minst ett av följande 

tre kriterier ska uppfyllas: ökad belastning ska inte ge ökad syreupptagning, blodlaktat 

efter testet ska överstiga 8-9 mM eller den respiratoriska kvoten (RER) ska överstiga 

1,15 [4, 11]. RER är kvoten mellan utandad mängd koldioxid (VCO2) och inandad 
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mängd syre (VO2). Alla friska personer bör kunna nå ett RER på minst 1,10 vid 

maximal belastning [6]. Om ingen tydlig platå uppnås benämns den maximalt uppmätta 

syreupptagningen VO2peak. VO2max och VO2peak har en hög korrelation [11, 12, 13]. 

Maxtest är golden standard för att mäta maximal aerob kapacitet men det är krävande, 

både för testpersonen och i form av utrustning. Det är därför bra att kunna använda 

submaximala test, då inte patienten behöver anstränga sig maximalt och inte lika 

avancerad utrustning krävs. Maximala test lämpar sig bäst för studier. VO2 har en test-

retest variabilitet på 3-4 % [4, 9, 14].  

 

VO2max uppmätt vid löpning är normalt ca 10 % högre än vid cykling, utom möjligtvis 

för cyklister [4, 15]. Ergometercykel är dock ett bra instrument vid konditionstest då 

belastningen är lätt att bestämma och testpersonens vikt ej påverkar belastningen. Vid 

ett konditionstest måste stora muskelgrupper aktiveras, vilket är fallet vid cykling. En 

elektroniskt bromsad ergometercykel ger att den mekaniska verkningsgraden är 

densamma, oavsett tramphastighet. Det är ändå bra att hålla en stabil tramphastighet, 

förslagsvis 50 – 60 varv per minut, då VO2 max ska bestämmas utifrån sambandet 

mellan belastning och hjärtfrekvens. Detta på grund av att syreupptaget inte enbart 

bestäms av belastningen utan varierar med tramphastigheten, vilket också andningen 

gör [4, 8].  

 

Konditionstest i form av syreupptagningstest kan motivera till fysisk aktivitet om 

testvärdet diskuteras och kopplas samman med testpersonens livsstil och livssituation. 

Att kunna beräkna maximal syreupptagning är av stort intresse både för individen och 

utifrån ett folkhälsoperspektiv [1]. Att utföra ett maxtest med mätning av VO2max är 

dock krävande och det är därför bra att kunna använda submaximala test för skattning 

av VO2max [4]. Åstrandtestet kan vara ett val av submaximalt test men en svaghet är att 

skattningen av VO2max utgår från endast en belastningsnivå [16]. En hypotes är att ett 

test som baseras på två belastningsnivåer (tvåpunktstest) skulle vara ett mer rättvisande 

submaximalt test för att skatta VO2max. Tidigare studier har jämfört VO2max skattat 

utifrån Åstrandtest och andra submaximala skattningstest baserade på hjärtfrekvens med 

VO2max uppmätt vid maxtest [17-20], men få har undersökt överensstämmelsen mellan 

testerna med limits of agreement, vilket anses vara den mest lämpade metoden vid 
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metodjämförelse [21]. Kännedom saknas om tidigare studier av detta tvåpunktstest på 

ergometercykel, med undersökning av överensstämmelsen med maxtest med limits of 

agreement. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om det föreligger en skillnad i VO2max beroende på 

om detta skattas utifrån Åstrandtest, ett submaximalt skattningstest baserat på två 

belastningar eller mäts vid ett maxtest. 

 

Frågeställning 

Föreligger det en skillnad i VO2max mellan Åstrandtestet, ett submaximalt test baserat 

på två belastningsnivåer och det maximala testet för kvinnor respektive män? 

 

Hur ser överensstämmelsen ut mellan respektive submaximala test och maxtestet? 
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Material och metod 

Försökspersoner 

32 personer i åldern 18-25 år deltog i studien, 17 män och 15 kvinnor. Testpersonerna 

var normaltränade, det vill säga de tränade kondition och/eller styrka regelbundet 

åtminstone en dag i veckan, men inte på elitnivå. Åldersintervallet 18-25 år valdes för 

att ge en hanterbar avgränsning och för att motsvara deltagarna i en samtidigt pågående 

studie vid Örebro Universitet, där tvåpunktstestet användes. Studiepopulationens 

egenskaper (ålder, vikt och träningsmängd som antal timmar per vecka) presenteras i 

tabell II. 

 

Tabell II. Studiepopulationens egenskaper. Träningsmängd anges som antal timmar per 

vecka. Normalfördelade variabler (vikt) presenteras som medelvärde med 

standardavvikelse (SD) och icke normalfördelade variabler (ålder och träningsmängd) 

presenteras som median med första och tredje kvartilen (q1-q3).  

 Ålder  Vikt (kg)  Träningsmängd (tim/vecka)  

Totalt (n=32) 23 (22-24)  72,7 ± 11,3  6 (4-10)  

Män (n=17) 23 (23-24)  78,6 ± 8,7  6 (4-10)  

Kvinnor (n=15) 23 (22-24)   66,1 ± 10,5  5 (3-7)  

 

Undersökningsmetod 

Testerna utfördes på en elektroniskt bromsad ergometercykel, Jaeger ER 800 (Jaeger 

ergometrics 800, ergoline, Germany), på Örebro universitet. Testpersonerna fick 

komma två gånger. Tiden mellan de två tillfällena varierade mellan två till fyra dygn. 

Vid det ena tillfället utfördes ett Åstrandtest och därefter ett maximalt test. Vid det 

andra tillfället utfördes tvåpunktstestet. Vilket test som börjades med lottades fram. 

Testpersonerna informerades om att de inte skulle träna eller utföra krävande fysisk 

aktivitet eller dricka alkohol dagen innan testet, inte inta koffein inom tre timmar före 

testet, inte äta för nära inpå och att försöka ha samma matintag och aktiviteter inför de 

båda tillfällena. Innan testen vägdes testpersonen och förfrågades om ålder, 

träningsmängd och träningstyp (kondition eller styrka), för att bedöma en lämplig 

belastning för det första submaximala testet, samt om standardiseringskraven inför 

testen följts. Styre och sadelhöjd justerades till en bekväm arbetsställning, med knäet 

lätt böjt i nedre läget med foten på pedalen. Hjärtfrekvensen detekterades med POLAR 
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S810TM pulsklocka (Polar electro Oy, Finland). Testpersonen informerades om att hålla 

tramphastigheten 50-60 varv per minut (rpm). Temperaturen i testrummet låg på 22-

23°C alla dagar testerna utfördes. 

 

Åstrandtestets utförande 

Vid Åstrands cykelergometertest fick testpersonen cykla på en belastning som 

bestämdes utifrån personens konditionsnivå. Pulsen skulle ligga på cirka 140-150 

slag/minut. Testpersonen cyklade i 6 minuter tills steady state uppnåtts. Pulsen 

noterades i slutet av varje minut. Ett medelvärde av pulsen vid minut 5 och 6 användes 

vid beräkning av VO2max. Om pulsen varierade med mer än 3 slag per minut mellan de 

sista två mätningarna fortsattes testet till dess att pulsen varierade med mindre än 3 slag 

mellan de två sista minuterna. Om pulsen blev för hög (>170 slag/min), avbröts testet 

och när pulsen sjunkit under 100 slag/minut gjordes testet om på en ny, lägre, 

belastning. Om testpersonen inte kom upp i adekvat puls (<120 slag/min) ökades 

belastningen till en ny, högre, nivå där testpersonen fick cykla ytterligare 6 minuter. 

Inga test fortsattes dock längre än 12 minuter. Med Åstrands nomogram (se bilaga 1) 

bestämdes VO2max utifrån kön, belastning och hjärtfrekvens. För beräkningarna 

användes tabellhäftet ”Konditionstest på cykel: testledarutbildning. Tabeller. 1. Uppl.” 

[22], där Åstrands nomogram fanns omvandlat till tabellform vilket underlättade 

beräkningarna. Utifrån tabell 3a för män (se bilaga 2) respektive 3b för kvinnor (se 

bilaga 3) utlästes VO2max i L/min baserat på arbetspuls och belastning. Om 

belastningen inte fanns med i tabellen användes Åstrands nomogram direkt (se bilaga 1) 

[4]. Åstrands ålderskorrektion utfördes genom att multiplicera det beräknade värdet med 

1,04 för 18-åringar och 1,02 för 19-åringar [22]. 

 

Maxtestets utförande 

Maxtestet utfördes med gasutbytessystemet OxyconPro (Jaeger Oxycon Pro, Viasys 

Healthcare GmbH, Germany) som analyserade VO2 och VCO2 med breath by breath-

teknik, efter Åstrandtest som uppvärmning. OxyconPro startades alltid minst 30 minuter 

innan kalibrering inför det första maxtestet. Före det första testet varje dag 

kontrollerades rumsförhållanden (temperatur, luftfuktighet och tryck) och en kalibrering 

bestående av volymkalibrering och gaskalibrering utfördes. Vid varje byte av turbin 
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utfördes en ny volymkalibrering. Testpersonen andades under testet i en mask 

(√MASKTM, Hans Rudolph inc, USA). Storlek på masken, small eller medium, valdes 

utifrån testperson och masken kontrollerades att den satt bra. Ett läckagetest utfördes 

när den applicerats på testpersonen genom att blockera maskens öppning och låta 

försökspersonen andas ut lite forcerat. Att inget läckage fanns kontrollerades också på 

datorskärmen under testets gång. Masken ledde andningsluften genom en flödesmätare 

med en turbin, TripleV, som mätte inspiratorisk och exspiratorisk volym. Vid munnen 

samlades andningsluft in och skickades via en slang, Twin tube, till gasanalysatorerna 

där O2- och CO2-halten i in- och utandningsluft analyserades [23]. Gasutbytessystemet 

använde följande formler för beräkning av VO2 samt VCO2: 

 VO2  = VI x FIO2 – VE x FEO2 

 VCO2 = VE x FECO2 – VI x FICO2 

där VI var inspiratorisk volym (L/min) och VE var exspiratorisk volym (L/min), FIO2 

var den inspiratoriska fraktionen av syrgas och FEO2 var den exspiratoriska fraktionen 

av syrgas, FICO2 var den inspiratoriska fraktionen av koldioxid och FECO2 var den 

exspiratoriska fraktionen av koldioxid. Testet började på en belastning som valts utifrån 

testpersonens konditionsnivå och ökades därefter varje minut efter valt kontinuerligt 

protokoll. Startbelastning valdes utifrån belastning vid Åstrandtestet och lades något 

lägre. För kvinnor användes 50 eller 100 W som startbelastning och för män 50, 100, 

150 eller 200 W. Belastningen ökades med 25 W per minut för både män och kvinnor. 

Direkt efter testets avslut fick testpersonen skatta upplevd ansträngning utifrån 

Borgskalan (rpe-skalan, rating of perceived exertion). Vid testets slut skulle 

testpersonen ha tagit ut sig maximalt (Borg rpe >17) och en platå på VO2-kurvan skulle 

ses [24-26]. Kriteriet för en platå var en visuell avplaning av syreupptagningskurvan 

som inte längre ökade vid ökad belastning. VO2max beräknades som medelvärde av det 

högst uppnådda VO2 under 30 sekunder. Om ingen platå kunde detekteras men 

testpersonen uppnått ett RER ≥ 1,15 användes VO2peak, medelvärde av det högst 

uppnådda VO2 under 30 sekunder, som motsvarande VO2max [7]. I fortsättningen 

benämns VO2max uppmätt vid maxtest VO2peak, då inte alla testpersoner uppnådde en 

tydlig platå samt att ett medelvärde av 2-3 tester krävs för ett säkert VO2max [6]. För 

gradering av testvärdet användes tabell 6b i tabellhäftet ”Konditionstest på cykel: 
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testledarutbildning. Tabeller. 1. Uppl.”, för män (se bilaga 4) respektive kvinnor (se 

bilaga 5). 

 

Tvåpunktstestets utförande 

För tvåpunktstestet användes två belastningsnivåer för att skatta VO2max. 

Startbelastning valdes utifrån konditionsnivå. Testpersonen fick cykla 4 minuter på en 

belastning och skulle uppnå steady state, då hjärtfrekvensen inte varierade med mer än 3 

slag från en minut till nästa och inte mer än 5 slag under de två sista minuterna. 

Hjärtfrekvensen skulle vara cirka 120-130 slag/minut. Om pulsen var för låg ökades 

belastningen till en högre nivå. När pulsen nått cirka 120 slag/minut cyklade 

testpersonen minst 4 minuter, eller till dess att steady state uppnåtts, på den 

belastningen. Pulsen noterades i slutet av varje minut. Belastningen ökades därefter till 

nästa nivå. Steady state skulle uppnås på minst två belastningar. På den sista 

belastningen skulle pulsen ligga på cirka 150-160 slag/minut, vilket motsvarar 75-80 % 

av maximal hjärtfrekvens hos en 20-åring (220 - åldern). Skattning av VO2max bygger 

på att maxbelastningen extrapoleras från sambandet mellan hjärtfrekvens och belastning 

till beräknad maximal hjärtfrekvens (220 - åldern). Beräknad maxbelastning gav 

VO2max utifrån formeln för sambandet mellan belastning och VO2:  

 VO2 = 0,0136 x WR + 0,1286  

där VO2 står för syreupptagning (L/min) och WR för belastning (W). En lathund för 

beräkningarna, som tagits fram i den parallella studien, användes i Microsoft Office 

Excel 2007. Genom att fylla i ålder, de två belastningarna och de två pulsfrekvenserna 

erhölls direkt beräknad maxbelastning och skattat VO2max.  

 

Statistisk bearbetningsmetod 

Fördelning för uppmätta variabler bedömdes med Shapiro-Wilk-test (α = 0,05) och 

histogram. Normalfördelade variabler presenteras som medelvärde med 

standardavvikelse (SD) och icke normalfördelade variabler som median med första och 

tredje kvartilen (q1-q3). En variansanalys för upprepade mätningar (repeated measures 

ANOVA, analysis of variance) utfördes för att undersöka om det fanns en statistiskt 

signifikant skillnad i VO2max mellan de tre syreupptagningstesten, ett parametriskt test 

valdes då normalfördelning förelåg (p > 0,05). Signifikansnivån α = 0,05 användes. 
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Bland-Altman diagram konstruerades för att bedöma metodernas överrensstämmelse. 

Skillnaderna mellan respektive submaximala test och det maximala testet jämfördes mot 

medelvärdet av de två metoderna. 95 % limits of agreement (LoA 95 %) infogades för 

att beskriva inom vilket intervall 95 % av skillnaderna mellan testerna förväntas hamna. 

LoA 95 % beräknades som medelskillnaden mellan två metoder ± 1,96 x SD för 

skillnaden mellan metoderna [21]. LoA 95 % presenteras som lower limit till upper 

limit (medelvärde med SD). Beräkningarna utfördes i Microsoft Office Excel 2007, 

IBM SPSS Statistics 22.0 samt MedCalc statistical software. 

 

Etiska överväganden 

Informerat samtycke inhämtades skriftligt (se bilaga 6). Deltagarna informerades om 

vad testerna gick ut på, hur de skulle genomföras, att deltagandet var helt frivilligt och 

att deltagandet fick avbrytas när som helst utan att anledning behövde uppges. 

Information utgick om att ett maxtest innebär en påfrestning för kroppen varför det är 

ytterst viktigt att deltagarna är fullt friska vid testernas genomförande och att testerna 

avbryts omedelbart vid tecken till andnöd eller annat obehag. För att öka säkerheten 

krävdes att minst en extra person, utöver testledaren och testdeltagaren, fanns tillgänglig 

då testerna kördes. Deltagarna bekräftade innan testets start att de var fullt friska genom 

att signera en hälsodeklaration (se bilaga 7).  
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Resultat 

Resultatet från undersökningarna presenteras i tabell III. Alla värden presenteras som 

medelvärde med SD. För hela studiepopulationen var skattat VO2max utifrån 

Åstrandtest 3,2 ± 0,9 L/min, skattat VO2max utifrån tvåpunktstestet var 3,3 ± 0,9 L/min 

och uppmätt VO2peak var 3,35 ± 0,85 L/min. För män var skattat VO2max utifrån 

Åstrandtest 3,7 ± 0,9 L/min, skattat VO2max utifrån tvåpunktstestet var 3,9 ± 0,7 L/min 

och uppmätt VO2peak var 3,95 ± 0,59 L/min. För kvinnor var skattat VO2max utifrån 

Åstrandtest 2,7 ± 0,5 L/min, skattat VO2max utifrån tvåpunktstestet var 2,7 ± 0,6 L/min 

och uppmätt VO2peak var 2,67 ± 0,51 L/min. Skillnaden mellan Åstrandtest och 

maxtest i hela populationen var 0,1 ± 0,6 L/min. Skillnaden mellan tvåpunktstestet och 

maxtestet var 0 ± 0,5 L/min. En repeated measures ANOVA visade att det inte förelåg 

någon signifikant skillnad i VO2max mellan de olika metoderna (p > 0,05) och inte 

heller mellan de olika metoderna med hänsyn till kön (p > 0,05). Då ingen signifikant 

skillnad förelåg var det inte aktuellt att genomföra post hoc test. Männen fick vid 

maxtestet ett signifikant högre uppmätt VO2peak än kvinnorna (p < 0,05). Uppmätt 

relativ syreupptagning var för männen 50,5 ± 7,4 ml/(kg x min), vilket motsvarar 

konditionsnivå högre, och för kvinnorna 41,2 ± 9,6 ml/(kg x min), vilket motsvarar 

konditionsnivå genomsnittlig. 

 

Tabell III. Maximal syreupptagning i L/min för tvåpunktstestet, Åstrandtestet och 

maxtestet, för hela populationen samt uppdelat per kön. För maxtestet anges även det 

relativa syreupptaget i ml/(kg x min) för båda könen. Värden presenteras som 

medelvärde med standardavvikelse (SD). 

 Tvåpunktstest 

(L/min) 

 Åstrandtest 

(L/min) 

 Maxtest 

(L/min) 

 Maxtest  

(ml/(kg x min)) 

Totalt (n=32) 3,3 ± 0,9  3,2 ± 0,9  3,35 ± 0,85   

Män (n=17) 3,9 ± 0,7  3,7 ± 0,9  3,95 ± 0,59  50,5 ± 7,4 

Kvinnor (n=15) 2,7 ± 0,5  2,7 ± 0,6  2,67 ± 0,51  41,2 ± 9,6 
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LoA 95 % för Åstrandtestet jämfört med maxtestet varierade mellan -1,2 L/min till 1,0 

L/min (-0,1 ± 0,6), se figur 1. LoA 95 % för tvåpunktstestet jämfört med maxtestet 

varierade mellan -1,0 L/min till 0,9 L/min (-0,0 ± 0,5), se figur 2.  

 

 

Figur 1. Bland-Altman diagram där Åstrandtestet jämförs med maxtestet. 95 % limits of 

agreement (LoA 95 %) är markerade i figuren, som medelskillnaden mellan metoderna 

± 1,96 x SD för skillnaden mellan metoderna. 

 

  

Figur 2. Bland-Altman diagram där tvåpunktstestet jämförs med maxtestet. 95 % limits 

of agreement (LoA 95 %) är markerade i figuren, som medelskillnaden mellan 

metoderna ± 1,96 x SD för skillnaden mellan metoderna. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I studiepopulationen kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan de olika metoderna 

för att mäta maximal syreupptagningsförmåga. Inget av de submaximala testen över- 

eller undervärderade systematiskt VO2max. På individnivå fanns emellertid en variation 

i VO2max mellan de olika testerna, vilket måste finnas i åtanke när testerna används 

praktiskt. Vilket test som gav högst värde varierade individuellt vilket antyder att man 

bör använda samma test för uppföljning av konditionsnivå. Enligt LoA (figur 1 och 2) 

förväntas 95 % av skillnaderna mellan Åstrandtestet och maxtestet hamna inom -1,2 och 

1,0 L/min (-0,1 ± 0,6) och mellan tvåpunktstestet och maxtestet inom -1,0 och 0,9 

L/min (-0,0 ± 0,5), vilket är vida intervall för båda metoderna men något snävare för 

tvåpunktstestet. De båda submaximala skattningstesterna använda i studien var enkla att 

utföra, accepterades bra av testpersonerna, var tidseffektiva och krävde inte den 

avancerade utrustning som maxtestet krävde. Submaximala test gör det enklare att 

bedöma konditionsnivå, vilket behövs både på samhällsnivå för individens medvetenhet 

och för att bedöma och utvärdera kardiorespiratoriska sjukdomar, samt på internationell 

nivå i studier där VO2max korreleras med olika hälsoutfall. Medvetenhet om att skattat 

VO2max kan avvika från uppmätt VO2max måste dock finnas vid tolkning av resultatet. 

För att jämföra individer och individuell förändring bör uppmätt VO2max användas, 

men det är viktigt att rättvisande submaximala test finns att använda vid de tillfällen då 

maxtest inte är praktiskt tillämpbara. 

 

Tidigare studier har visat att Åstrandtest och andra submaximala skattningstest baserade 

på hjärtfrekvens kan användas för att skatta VO2max [17-19]. I en studie där VO2max 

skattat utifrån Åstrandtest jämförs med VO2max uppmätt vid ett maximalt cykeltest 

kunde, liksom i denna studie, ingen signifikant skillnad mellan skattat och uppmätt 

VO2max påvisas när Åstrands ålderskorrigering användes [17]. I en studie där skattat 

VO2max jämförs med VO2max uppmätt vid ett maximalt test på löpband påvisades 

emellertid en signifikant undervärdering av skattat VO2max, vilket dock inte är oväntat 

då maxtest på löpband har visats ge högre VO2max än maxtest på cykel [4, 15, 20]. Då 

olika studier använder olika testprotokoll och olika statistiska bearbetningar är det svårt 

att jämföra dem. Vissa studier jämför skattat VO2max med uppmätt VO2max vid 
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maxtest på löpband medan andra jämför med uppmätt VO2max vid maxtest på 

ergometercykel. Många studier använder sig av korrelationskoefficienten för att 

beskriva sambandet mellan VO2max skattat från ett submaximalt test och uppmätt vid 

maxtest, vilket dock har beskrivits inte vara helt korrekt då de individuella skillnaderna 

ger mer utslag än skillnaderna mellan metoderna. En falskt hög korrelation mellan 

metoderna kan då påvisas [21].  

 

För att dra en slutsats om vilket av de två submaximala testen som är mest lämpat för att 

skatta VO2max, skulle upprepade mätningar ha utförts för att kunna beräkna 

repeterbarhet för respektive test [21]. Att VO2max varierar biologiskt från dag till dag 

och att testerna inte kan upprepas flera gånger i rad utan skulle behöva upprepas på 

olika dagar försvårar dock undersökning av repeterbarhet för metoder att mäta VO2max 

[27]. En undersökning av repeterbarhet med tillräckligt många testpersoner och med 

tillräckligt många tillfällen bedömdes inte lämplig för denna studie utan överlåts till en 

större studie. I vidare studier bör även studiepopulationen utökas till att inkludera andra 

åldersgrupper och konditionsnivåer. 

 

Det fanns en signifikant skillnad i VO2peak mellan kvinnor och män (p < 0,05), då 

männen hade ungefär 1 L/min högre syreupptagning än kvinnorna. VO2 påverkas av 

hemoglobinvärde och muskelmassa varför det finns biologiska skillnader i VO2max [4]. 

Då det emellertid inte fanns någon signifikant skillnad i VO2max mellan de olika 

metoderna med hänsyn till kön, innebär det att det inte finns någon signifikant skillnad i 

VO2max för de olika metoderna på den lägre respektive högre nivån VO2max som 

kvinnor respektive män låg på.  

 

Åstrands nomogram som användes vid Åstrandtestet ger enbart en decimals exakthet 

varför samma noggrannhet applicerades även på tvåpunktstestet. Skattningstesterna kan 

heller inte anses vara mer exakta än så.  

 

För de testpersoner där en stor skillnad förelåg mellan testerna gjordes en bedömning av 

om det fanns någon uppenbar orsak, exempelvis lång tid till steady state vid 

skattningstesterna, korta eller långa maxtest eller att kriterierna för max inte uppnåtts 
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vid maxtestet. Inga Åstrandtest pågick längre än 11 minuter, vilket är i enlighet med 

instruktionerna, och tvåpunktstestet pågick inte längre än 13 minuter. Anledningen till 

att undvika för långa test är att en ökande kroppstemperatur och ökad förbränning av 

fria fettsyror kan öka slagvolymen, hjärtfrekvensen och den pulmonella ventilationen 

även efter att steady state uppnåtts [4]. Alla maxtest som inkluderades i studien 

uppnådde kriterierna för VO2max eller VO2peak. VO2peak kan användas istället för 

VO2max, då inte alla maxtest ger en tydlig platå [11, 12, 13]. För att få ett säkert värde 

för maximal syreupptagningsförmåga bör dock flera maxtest utföras och ett medelvärde 

för 2-3 test användas [6], vilket inte var tidsrealistiskt i denna studie. För optimala 

resultat bör deltagarna även få utföra provtester innan de verkliga testerna för att 

bekanta sig med utrustning och testprotokoll. 5 testpersoner, 3 män och 2 kvinnor, 

exkluderades ur studien då de inte uppnådde kriterierna för max. Majoriteten av 

maxtesten var mellan 8 och 12 minuter långa men ett fåtal, främst bland kvinnor, var 

något kortare med en testtid på mellan 6 och 8 minuter. Då de ändå uppnådde kriterierna 

för max accepterades dessa. Ett alternativ hade varit att ha en lägre belastningsökning 

för kvinnor som uppgav en liten träningsmängd, exempelvis 20 W/min, för att förlänga 

testtiderna till det optimala. För bäst resultat bör ett maxtest vara cirka 8-12 minuter 

långt.  Ett kort test, det vill säga med stora belastningsökningar, kan leda till att 

personen inte når VO2max på grund av för dålig muskelstyrka för att klara av de tunga 

belastningarna mot slutet. Ett långt test, det vill säga med små belastningsökningar, kan 

leda till en ökning av kroppstemperaturen och därmed en omfördelning av blodflödet 

till huden för att sänka kroppstemperaturen. Detta innebär mindre O2 till musklerna och 

därmed ett falskt lågt VO2max [5, 28].  

 

Nackdelen med elektroniskt bromsad ergometercykel är att när testpersonen blir trött 

och trampar långsammare i slutet av arbetet ökar motståndet i varje tramptag och 

personen kan bli tvungen att avsluta innan den verkliga maximala syreupptagningen 

uppnåtts. Ett par av testpersonerna upplevde att det var benstyrkan snarare än 

konditionen som begränsade arbetet, vilket kan innebära en felkälla. Detta kan förklara 

de resultat där det förelåg högre skattat än uppmätt VO2max. VO2max kan dock uppnås 

trots att inte maximal arbetsbelastning uppnåtts, varför ett fullskaligt maxtest inte krävs 

för att bedöma maximal aerob kapacitet [4]. För att få bort bensvaghet som felkälla 
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skulle maxtesterna kunna utföras på löpband, men eftersom studien utfördes av en 

ensam testledare var detta inte praktiskt möjligt, samtidigt som ett maxtest på löpband 

också innebär större risker för testpersonen. För absolut VO2max bör löpband användas, 

men ergometercykel är ett smidigare alternativ, då belastningen är lätt att bestämma och 

testpersonens vikt ej påverkar arbetet. Ergometercykel ger ett kontrollerat och 

reproducerbart arbete [4, 11]. 

 

Metoddiskussion 

Douglas bag metoden anses vara golden standard för gasutbytesmätningar men 

automatiska system har länge varit standardmetod då de är enklare att handha och 

betydligt mindre tidskrävande. OxyconPro har visats mäta VO2, VCO2 och ventilation 

korrekt jämfört med Douglas bag metoden för syreupptag upp till 6 liter/minut, med 

endast mycket små avvikelser och betydligt mindre tidskrävande [29, 30]. OxyconPro 

användes för gasutbytesmätningarna vid maxtesten då testledaren ensam utförde 

testerna, varför det inte var rimligt att utföra Douglas bag mätningar, samt att ett 

automatiskt gasutbytessystem innebar snabbare och smidigare mätningar. Maxtest kan 

utföras med kontinuerligt eller diskontinuerligt protokoll. Med ett diskontinuerligt 

protokoll vilar testpersonen mellan de olika belastningarna. Kontinuerligt och 

diskontinuerligt protokoll ger likvärdiga värden för VO2max, men ett diskontinuerligt 

protokoll är betydligt mer tidskrävande [5]. I denna studie valdes därför kontinuerligt 

protokoll. Som ett kriterium för att max har uppnåtts kan blodlaktat mätas, vilket då ska 

överstiga 8-9 mmol [4]. Även detta valdes bort på grund av att det skulle bli svårt att 

hinna med för testledaren. Istället användes den respiratoriska kvoten som en indikator 

för vilken nivå testpersonen uppnått. Både värden för blodlaktat och den respiratoriska 

kvoten vid max kan dock variera individuellt [31]. Uppmätt VO2max kan variera från 

dag till dag både på grund av att syreupptaget varierar biologiskt samt av det tekniska 

utförandet. Den intra-individuella variationen har visats vara ungefär 2,2–5,6 % mellan 

olika dagar [27, 31]. Det optimala skulle ha varit att köra alla tre tester vid samma 

tillfälle, men det skulle bli ansträngande för testpersonen. För att minska påverkan av 

den biologiska variationen av syreupptagningsförmågan kördes alla tester vid ungefär 

samma tid på dygnet (± 1 timme) och det var som mest 4 dagar mellan tillfällena. 
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Normalt är dagsvariationen i hjärtfrekvens vid en viss syreupptagning mindre än 5 slag 

per minut om personen ligger på samma träningsnivå [4]. 

 

Vilket submaximalt test som skulle börjas med lottades fram för att inte alla skulle börja 

med samma submaximala test då rädsla, upphetsning och känslomässig stress kan öka 

hjärtfrekvensen utan att påverka VO2max. Denna påverkan minskar dock vid högre 

belastning och därför rekommenderas en belastning som ger en hjärtfrekvens på ungefär 

150 slag per minut för yngre individer [4].  

 

Normaltränade testdeltagare rekryterades för att otränade individer skulle ha svårt att 

utföra ett optimalt maxtest och risken för överansträngning och skada skulle vara större, 

samt för att VO2max beräknat från Åstrandtest tidigare har visats undervärderas för 

otränade individer och övervärderas för extremt vältränade atleter med mycket hög 

syreupptagning [4]. Eftersom deltagarna i testet var friska, unga och vana att träna fanns 

det ingen anledning att avbryta testerna i förväg, utan de fick cykla till utmattning. Inga 

incidenter inträffade under testerna, men om testpersonen uppvisat symtom på andnöd 

eller bröstsmärta eller annat obehag hade testet avbrutits omedelbart. För att bekräfta att 

det var fysisk utmattning som avbröt testet och inte mental användes kriterier för 

uppnått VO2max eller VO2peak . Ett fåtal testpersoner uppnådde inte kriterierna för 

VO2max eller VO2peak, vilket innebar ett bortfall av deltagare. Kriterier för uppnått 

VO2max måste vara så pass strikta att inte submaximala arbeten bedöms som maximala, 

men de får inte heller vara för höga så att maximala arbeten utesluts [32].  

 

De två submaximala testen utgår från att testpersonens maximala hjärtfrekvens är 220 

minus testpersonens ålder (220 - åldern). Denna formel stämmer dock inte för alla 

individer, vilket kan ge upphov till missvisande resultat för VO2max. 

Standardavvikelsen inom en åldersgrupp är ±10 slag per minut. Teorin bakom Åstrands 

nomogram är att varje arbetspulsnivå motsvarar en viss procent av VO2max, vilket 

innebär att bara en belastning krävs för att skatta VO2max. Nomogrammet bygger dock 

på sambandet mellan hjärtfrekvens och belastning för en normalgrupp och stämmer 

därmed inte för alla individer [1, 4]. Att extrapolera utifrån två belastningar ger ett 

individuellt samband mellan hjärtfrekvens och belastning, men maxpulsen beräknad 
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utifrån formeln 220 - åldern ger fortfarande upphov till en felkälla. Enligt denna studie 

fanns ingen signifikant skillnad mellan VO2peak uppmätt med Åstrandtest, ett 

skattningstest baserat på två belastningar och ett maxtest.  

 

Konklusion 

I studiepopulationen kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan skattat VO2max 

utifrån Åstrandtestet, ett submaximalt test baserat på två belastningsnivåer och VO2peak 

uppmätt vid maxtestet. Varken Åstrandtestet eller tvåpunktstestet över- eller 

undervärderade systematiskt VO2peak. På individnivå fanns emellertid en variation i 

VO2peak mellan de olika testerna, vilket måste finnas i åtanke när testerna används 

praktiskt.  
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Bilaga 6 

Informationsblad 

 
Jämförelse av två submaximala test för skattning av maximal syreupptagningsförmåga 

Den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) är den maximala mängd syre som kroppen 

kan använda för arbete och används som ett mått på kondition. I denna studie undersöks två 

submaximala test för skattning av maximal syreupptagningsförmåga, jämfört mot ett maxtest. 

 

Det som krävs för att delta i studien är att du är 18-25 år, tränar regelbundet men inte på 

elitnivå, att du kan utföra ett konditionstest på cykel, att du är helt frisk och icke-rökare.  

 

Vid det ena tillfället kommer ett submaximalt test utföras, detta tillfälle beräknas ta cirka 30 

minuter. Du kommer få cykla på två olika belastningar, i 4 minuter på varje belastning. Under 

tiden registreras din hjärtfrekvens med en pulsklocka. Vid det andra tillfället, som beräknas ta 

cirka 45 minuter, kommer du få köra ett submaximalt test som uppvärmning. Det är ett 

Åstrandtest då du får cykla på en belastning i 6 minuter medan hjärtfrekvensen registreras med 

en pulsklocka. Därefter körs ett maximalt test. Då mäts syrehalten i andningsluften och 

skillnaden mellan in- och utandningsluften ger syreupptagningen. Du kommer att få ha en mask 

som täcker näsa och mun och hjärtfrekvensen registreras med pulsklocka. Vid det maximala 

testet är det viktigt att du når din maximala hjärtfrekvens så det krävs att du verkligen tar ut dig 

maximalt och att du är förberedd på det. Vilket test du börjar med kommer lottas fram, men du 

får reda på i god tid innan vilket du börjar med. Det ska vara 2-3 dagar mellan testerna, vid 

ungefär samma tidpunkt på dygnet. Du kommer att få reda på din maximala syreupptagning och 

hur du ligger till mot normalvärden. 

 

Du bör inte träna eller utföra krävande fysisk aktivitet eller dricka alkohol dagen innan testen. 

Du får heller inte inta koffein inom tre timmar före testen. Det bästa är om du kan ha ungefär 

samma aktiviteter och matintag inför de två tillfällena. Tänk på att äta i lagom tid innan testen! 

Kom klädd i bekväma kläder och skor att cykla i. Det finns en toalett med en liten dusch i 

korridoren om du vill ha möjlighet att duscha efteråt. 

 

Ett konditionstest och framförallt ett maxtest innebär en påfrestning för kroppen och det är av 

yttersta vikt att du är fullt frisk vid testets genomförande. Innan testets start får du fylla i en 

hälsodeklaration som bekräftelse på att du är frisk. Om du skulle uppleva bröstsmärta eller 

andnöd under testets gång är det mycket viktigt att du säger till direkt. Testerna utförs i 

fysiologi-korridoren på Örebro Universitet, i rum P117. 

 

Testerna är helt frivilliga och deltagandet kan när som helst avslutas. 

 

Ida Hylander, idahyh121@studentmail.oru.se 

 

Handledare: Gabriella Eliasson, Universitetslektor, Örebro universitet 

 

Jag bekräftar härmed att jag tagit del av informationen och att mina data får användas 

avidentifierade i studien: 

 

………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

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

Testperson Testledare 

 



 

 

 

Bilaga 7 

Hälsodeklaration 

 

Hälsodeklaration 

 

Arbetsfysiologiska mätningar innebär alltid en situation av fysisk belastning för 

testpersonen. För att testresultatet ska anses giltigt och för att minska risken för 

medicinska komplikationer är det av största vikt att testpersonen är fullt frisk vid 

testtillfället. 

 

Skulle undertecknad av någon anledning dölja sjukdom eller tidigare sjukdomsliknande 

besvär är inte testledaren ansvarig för eventuella komplikationer i samband med, eller 

efter avslutat test. 

 

Var god besvara nedanstående frågor och signera med din namnteckning. 

 

 

Medicinerar du regelbundet mot någon sjukdom? Ja   Nej   

 

Ev. 

kommentar……………………………………………………………………………… 

 

 

Har du någon gång under de senaste 5 åren haft besvär med tryck över bröstet, smärta 

eller andra obehag som du förknippat med hjärtat? Ja   Nej   

 

 

Känner du dig för närvarande fullt frisk och beredd att genomföra arbetsfysiologiskt  

test?    Ja   Nej   

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Ort och datum 

 

 

 

……………………………………………………….. …………………………………

…………… 

Testperson    Testledare (sign) 

 

 


