
 
 
Kapitel 1 – Fysisk aktivitet ger hälsovinster  Sida 1 av 19 

© Copyright 2017: HPI Health Profile Institute AB 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 

 

 

Fysisk aktivitet ger hälsovinster 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPITEL 1 Fysisk aktivitet ger hälsovinster  
Intro .................................................................................................................................................... 2 

Hälsofrämjande rekommendationer  ................................................................................................. 5 

Test för beräkning av maximal syreupptagning .................................................................................. 7 

Vad krävs för att arbeta som Testledare ............................................................................................ 8 

 
Bra maximal syreupptagning viktigt för både ork och hälsa  .............................................................. 9 

Hur påverkar träning, ålder och arv maximal syreupptagning?  ....................................................... 14 

 



 
 
Kapitel 1 – Fysisk aktivitet ger hälsovinster  Sida 2 av 19 

© Copyright 2017: HPI Health Profile Institute AB 

Fysisk aktivitet ger hälsovinster 
Varje människa är unik och har fått en rad både goda och mindre goda kvaliteter och 
egenskaper att förvalta. En del blir långa och andra blir korta. En del har fått gott läshuvud 
och andra goda praktiska anlag. Några få tycks ha fått ”allt”. Under långa perioder av livet 
flyter det på och det mesta känns bra. Helt plötsligt kommer dock olika händelser att 
påverka oss kraftigt, exempelvis olyckor, sjukdomar, arbetslöshet eller sociala förändringar. 
Men dessbättre kan lika ofta plötsliga händelser vara positiva och få oss att sväva på moln: 
den första kärleken, en tipsvinst, avklarad utbildning, nytt jobb eller rent allmänt att 
uppnådda mål klaras av. 

 

Aktiv livsstil 
Vad gäller hälsan kommer den att variera. Kroppen och den fysiska konditionen är som bäst 
mellan 20 och 40 år, medan mentala funktioner verkar kunna bevaras betydligt högre upp i 
åldrarna. Efter många års arbete med hälsa och friskvård är övertygelsen stark om att 
regelbunden fysisk aktivitet är en viktig byggsten för att uppnå god livskvalitet och påverka 
hälsan i gynnsam riktning. För att nå dit behöver många människor hjälp. En del får en aktiv 
livsstil med sig från hemmet och skolan medan andra behöver väckas senare i livet.  

För personer som är ganska fysiskt inaktiva kan fysiska tester och hälsoprofilbedömningar 
vara en god hjälp för att upptäcka samband mellan den egna livsstilen med sina 
hälsoupplevelser och mätvärden i form av kroppsvikt, kondition och kanske till och med 
blodtryck. Då kan hälsoprofilbedömning (HPB) vara en viktig väckarklocka och värdefull 
utgångspunkt för beslut att förbättra livsstilen med fokus främst på mer fysisk aktivitet. De 
som redan tränar regelbundet utgår i stället från resultatet i testerna för att få bekräftat att 
de är på rätt väg inför kommande motionslopp eller andra fysiska strapatser. 

 

Fysisk aktivitet är en värdefull hälsofaktor 
Regelbunden fysisk aktivitet har många gynnsamma effekter på vår hälsa och motverkar 
våra vanligaste folksjukdomar. 

Metabola syndromet 
Det metabola syndromet är ett samlingsnamn för ett antal riskfaktorer för hjärt-
kärlsjukdomar. Riskfaktorerna som ingår är: 

• fetma, särskilt bukfetma 
• insulinresistens, det vill säga nedsatt insulinkänslighet med risk för typ 2-diabetes 
• förhöjda nivåer av triglycerider 
• låga nivåer av HDL, High Density Lipoprotein, det ”goda” kolesterolet 
• högt blodtryck 
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Som vi har sett påverkas dessa riskfaktorer var för sig positivt av fysisk aktivitet. Metabolt 
syndrom ger en påtagligt ökad risk för att insjukna och dö i hjärt-kärlsjukdomar. 
Bakomliggande orsaker till det metabola syndromet är fysisk inaktivitet, ohälsosam kost, 
högt kaloriintag, sömnproblem, rökning, stort alkoholintag och långvarig stress. Studier har 
glädjande visat att en vältränad överviktig eller bukfet person har lägre risk för att dö i hjärt-
kärlsjukdomar än en normalviktig person som är fysiskt inaktiv. 

Den centrala faktorn i det metabola syndromet är insulinresistensen. Kroppens celler har 
efterhand minskat förmågan att reagera på insulin, kroppens blodsockersänkande hormon, 
vilket alltså ökar risken för diabetes typ 2. Cirka 20 procent av personer som är 
insulinresistenta utvecklar typ 2-diabetes, och totalt har cirka 5 procent av männen och 3 
procent av kvinnorna i Sverige denna sjukdom.  

Genom fysisk aktivitet ökar cellernas känslighet och mer socker kan transporteras från 
blodet tillcellen med en blodsockersänkande effekt som följd. 

 

Stress och psykisk ohälsa 
Fysisk aktivitet har en gynnsam effekt på långvariga, negativa stressreaktioner. Mest 
påtagligt är de positiva effekterna på alla organ som är inblandade i den stressfysiologiska 
reaktionen, bland annat genom en mindre uttalad blodtrycks- och hjärtfrekvensökning, som 
tränar kroppen att hantera stress i det dagliga livet. När vi stressar ökar bland annat 
kroppens produktion av stresshormonet kortisol. 

Hormonet påverkar våra hjärnceller negativt och långvarigt höga kortisolhalter kan leda till 
koncentrationssvårigheter, utmattningssyndrom eller depression. Genom fysisk aktivitet 
tränas kortisolsystemet att fungera effektivare och bli motståndskraftigare mot stress. Fysisk 
aktivitet har även positiva effekter på depression, nedstämdhet, ångest, oro och 
minnesförmåga, bland annat genom den ökade frisättningen av endorfiner.  

Endorfiner är kroppens eget morfin och frisätts vid fysisk aktivitet, när vi skrattar, är 
förälskade och när vi känner harmoni och glädje. Endorfinerna stärker immunförsvaret, 
minskar stressupplevelsen, sänker blodtrycket, gynnar ämnesomsättningen samt höjer 
smärttröskeln. 

 

Övrigt 
Regelbunden fysisk aktivitet visar dessutom samband med eller resulterar bland annat i: 

• lägre sjukfrånvaro 
• bättre upplevd hälsa och bättre allmänt välbefinnande 
• bättre självkänsla och kroppsuppfattning 
• minskad risk för alzheimer och andra former av demens 
• förbättrad minnesfunktion och inlärningsförmåga 
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Människor som motionerar regelbundet är också mer aktiva även i övrigt på sin fritid kopplat 
till kultur, massmedia och andra intressen, förmodligen för att de orkar mer. Detta är särskilt 
intressant, eftersom de som inte motionerar har som sitt främsta argument att de inte har 
tid med det! 

Nationella riktlinjer från socialstyrelsen 
Enligt Socialstyrelsen (2010)  beror 20 procent av alla för tidiga dödsfall och 
funktionsnedsättningar på ohälsosamma levnadsvanor i Sverige.  
 

”Otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna innebär kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt 
livskvalitet och förtida död.” 

 

Fysisk aktivitet – definitioner 
En utgångspunkt för fortsättningen är att definiera en rad viktiga begrepp: 

Fysisk aktivitet = All typ av medveten och planerad rörelse som ger ökad energiomsättning, t 
ex trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, promenader i skog och mark, motion och 
träning. 

Motion = En medveten fysisk aktivitet med viss avsikt, t ex för att förbättra/bibehålla 
kondition/hälsa och välbefinnande. 

 

Fysisk aktivitet – principer 
Träning = Fysisk aktivitet med en klar målsättning att öka prestationsförmågan i olika typer 
av aktiviteter, i första hand inom tävlingsidrotten. Träning har naturligtvis stor betydelse 
även ur ett hälsoperspektiv. 

Frekvens = Hur ofta. För att fysisk aktivitet ska ge prestations- och hälsoeffekter behöver 
den ske ofta och regelbundet. Den effekt som ett rejält träningspass har kan påverka 
kroppen under flera dygn, sedan avtar effekten. Vid lågintensiv fysisk aktivitet 
rekommenderas därför en daglig ”dos”. 

Duration = Hur länge. Generellt är det så att ju längre tid man är fysiskt aktiv, desto större 
blir effekten. I vardagen går det dock bra att dela upp aktivitetspassen i flera separata 10–
15-minutersperioder, bara den sammanlagda tiden blir tillräcklig. 

Intensitet = Hur ansträngande, det vill säga intensiteten/hårdheten vid fysisk aktivitet, i ett 
motions- eller träningspass. Goda hälsofrämjande effekter kan uppnås redan vid lägre 
intensitet även om det är viktigt med lite högre intensitet för att förbättra konditionen och 
behålla en konditionsförbättring. 
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Fysisk aktivitet – hälsofrämjande rekommendationer 
Sedan 1995 har det internationellt presenterats väl förankrade rekommendationer om ett 
minimum av fysisk aktivitet för att undvika ohälsa. Även Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 
YFA, har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut tagit fram rekommendationer för fysisk 
aktivitet. Dessa reviderades hösten 2011 och antogs av Svenska Läkaresällskapets nämnd i 
oktober 2011 och sammanfattas nedan. 

För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt för att 
bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att: 

• Alla vuxna, från 18 år och uppåt, bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 
minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet 
rekommenderas minst 75 minuter per vecka. 

• Aktivitet av måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Aktiviteten bör spridas 
ut över flera av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. 

• Aktiviteten ska vara av aerob karaktär, där måttlig intensitet ger en ökning av puls 
och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning. 

• Exempel på fysisk aktivitet som uppfyller denna rekommendation är 30 minuters rask 
promenad 5 dagar per vecka, 20–30 minuters löpning 3 dagar per vecka eller en 
kombination av dessa. 

• Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man utöver detta ökar mängden fysisk 
aktivitet. Det kan ske genom att öka intensiteteten, antal minuter per vecka eller 
bådadera. 

• Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst 2 gånger per vecka för flertalet av 
kroppens stora muskelgrupper. 

• Äldre, det vill säga vuxna över 65 år, bör även träna balans. 
• Äldre eller individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionshinder, som inte 

kan nå upp till rekommendationerna ovan, bör vara så aktiva som tillståndet medger. 
Gravida rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter 
kan behöva anpassas. I dessa fall kan specifika rekommendationer erhållas i FYSS 
(www.fyss.se), en handbok om fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling. 

• Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) 
med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem 
som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden. Detta gäller även dem 
som uppfyller rekommendationerna om fysisk aktivitet ovan. 
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Maximal syreupptagning 35 ml/kg/min, en kritisk nivå? 
Finns det då också något lägsta önskvärt fysiologiskt värde för att ha så liten risk som möjligt 
för till exempel hjärt-kärlsjukdomar?  

Resultat från en omfattande internationell studie visar att risken för ohälsa ökar markant om 
relativ maximal syreupptagning understiger 35 ml/kg/min.  

Den relativa maximala syreupptagningen är ett mått på den maximala fysiska konditionen 
och har sannolikt också ett starkt samband med orken/uthålligheten under längre tid, 
exempelvis en arbetsdag på åtta timmar. Helst bör alla anställda ha maximal syreupptagning 
minst 35 ml/kg/min för att klara av även ett lättare arbete, exempelvis kontorsarbete. 
Manuellt arbete med kontinuerlig belastning, exempelvis byggnadsarbete, kräver sannolikt 
45 ml/kg/min. Inom vissa fysiskt krävande yrken, exempelvis brandkåren och försvaret, ställs 
ännu högre krav på personalen och årliga tester genomförs. 

Helst bör alla anställda ha minst 35 ml/kg/min i relativ maximal syreupptagning för att 
klara av även ett lättare arbete. 

 

En fysiskt inaktiv person kan fysiologiskt utnyttja i genomsnitt högst 20–25 procent av sin 
maximala syreupptagning under en arbetsdag på åtta timmar. Då är det lätt att förstå att 
otränade människor med låg fysisk kondition har svårigheter att med kvalitet utföra sitt 
arbete och sedan ha marginaler över att ha en meningsfull aktiv fritid. Läs mer i e-learningen 
och boken ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi”.  

 

Hur många är fysiskt aktiva i Sverige? 
Låt oss utgå från kriteriet att vi behöver vara fysiskt aktiva minst 150 minuter i veckan med 
minst måttlig ansträngning. Enligt Folkhälsoinstitutets årsrapport Folkhälsan i Sverige, 2016, 
uppfyller två tredjedelar av befolkningen i åldrarna 16–84 år detta kriterium. Dessa uppgifter 
är i stort sett oförändrade sedan 2004.  

Det innebär alltså att var tredje vuxen svensk inte ens når nivån att vara fysiskt aktiv 
minst 150 minuter i veckan, vilket måste anses anmärkningsvärt. 
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Test för beräkning av maximal syreupptagning 
Det är alltså av stort intresse utifrån individens hälsa och utifrån ett folkhälsoperspektiv att 
kunna beräkna maximal syreupptagning. Detta kan görs med HPI Konditionstest, som är ett 
submaximalt test på en cykelergometer, vilket du strax kommer få lära dig mer om. En 
testledare bör ha goda kunskaper om människokroppen, vad som påverkar hälsan både 
fysiskt och mentalt samt kunna se testet som ett underlag för att diskutera bland annat olika 
träningsråd. 

 

Testning kan skapa motivation 
I decennier har vi mötts av hälsoupplysning och intensiv information i massmedia för att 
förbättra livsstilen, främst kost-, motions- och rökvanor. Trots detta är många fortfarande 
helt fysiskt inaktiva. Uppenbart är att det krävs mer än allmän hälsoinformation för att den 
enskilda människan ska börja motionera.  

Ett korrekt genomfört och utvärderat HPI Konditionstest har visat sig vara ett bra sätt att 
motivera till ändrad livsstil. Det finns en kraft i det enskilda mötet med en deltagare, som är 
avgörande för hur man motiverar en person att börja motionera. För att testet ska få denna 
effekt krävs att du som testledare tillsammans med deltagaren diskuterar resultatet och 
relaterar detta till den testades livsstil och livssituation. Det är då viktigt att du dels kan 
bedöma beräknad maximal syreupptagning fysiologiskt med utgångspunkt från deltagarens 
totala fysiska aktivitet, rökvanor med mera, dels kan utnyttja maximal syreupptagning 
pedagogiskt i diskussionen.  

Testning bör således inte genomföras enbart som en teknisk undersökning där ett mätvärde 
eller resultat tas fram och presenteras. Rätt utfört ska testet också skapa ett underlag för att 
i förtroende diskutera eventuella åtgärder när det gäller livsstilen. Det är därför viktigt att 
det finns gott om tid vid testtillfället och att ett förtroende skapas för att den testade ska 
kunna fatta beslut och sätta upp mål för sin förändring. Varje ny person man testar kan vara 
starten på ett längre samarbete. Att skapa bestående livsstilsförändringar kan ta tid.  

Kunskaper om hur beslutsfattande går till och vilka som är de grundläggande principerna för 
ett motiverande samtal är också viktiga förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete som 
testledare eller hälsoprofilbedömare. I en testsituation är det angeläget att du redan 
inledningsvis försöker få en avspänd, positiv och öppen kontakt och dialog med din 
deltagare. Du genomför ju testet för att få fram ett underlag för planering av olika åtgärder 
och motionsinsatser.  

Målsättningen bör därför vara långsiktig. Ett enstaka test utan uppföljning ger sällan någon 
bestående effekt. 

Ett korrekt genomfört och utvärderat HPI Konditionstest har visat sig vara ett bra sätt 
att motivera till ändrad livsstil. 
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Vad krävs för att arbeta som Testledare 
Som testledare behöver du goda kunskaper i: 

• Den allmänna fysiologiska bakgrunden till hur 
människokroppen fungerar samt den specifika fysiologiska 
bakgrunden till Ekblom Bak-testet 

• Ekblom Bak-testets metodik, grundläggande principer, 
standardiseringskrav och orsak till eventuella avvikelser 

• Plustoo för genomförande och resultatpresentation 
• Behärska funktionen ”Val av effekt” utifrån ålder, kön, vikt, 

BMI och motionsvanor 
• Under testet ta hänsyn till deltagarens medicinering, 

symtom och upplevda ansträngning för att bedöma om 
effekten ska höjas eller om testet ska fullföljas på samma 
nivå 

• Kontrollera varvtal och effekt korrekt under testet 
• Manuellt bestämma deltagarens puls med en noggrannhet av 1 pulsslag från ”facit” 
• Bedöma rimligheten i beräknad maximal syreupptagning utifrån beräkningssätt 

Ekblom Bak, Åstrand eller Borg 
• Presentera resultatet samt vid behov ge träningsråd anpassade till deltagarens 

förutsättningar och önskemål 

 

 

 

Produktblad HPI Konditionstest 
På vår hemsida www.hpinordic.se hittar du produktblad för HPI Konditionstest. 

Läs gärna igenom produktblad HPI Konditionstest för att få en överblick över HPI Konditionstest som 
metod och som verktyg för hälsoarbete på individ- och gruppnivå. 

Du får gärna använda produktbladet för marknadsföring av HPI Konditionstest. 

 

 

 

 

 

http://www.hpinordic.se/
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Bra maximal syreupptagning viktigt för både 
ork och hälsa 
 
Under den korta tid som nutidsmänniskan har existerat har ”konstruktionen” inte förändrats. Vi är 
fortfarande anpassade till ett ”stenåldersliv”. Ett liv där det krävdes att dagligen vara fysiskt aktiv för 
att överleva. Utvecklingen skapade utifrån dessa förutsättningar en människa med en kropp som inte 
bara tålde fysisk aktivitet, utan helt enkelt behövde regelbunden aktivitet för att inte försvagas. 
Påfrestningar och hot var av fysisk art och försvarsmekanismerna kamp eller flykt utvecklades för att 
klara dessa. Den fysiska miljö som omger människan i det moderna samhället har inte många likheter 
med den vi ursprungligen är anpassade till. 

 

Dagens miljö kräver en sund livsstil 
Om vi ska kunna leva ett hälsosamt liv med balans i tillvaron i det moderna, tekniskt utvecklade 
samhället krävs en medvetenhet om hur viktigt det är med en sund livsstil, där fysisk aktivitet utgör 
en av hörnstenarna. 
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Argument för regelbunden motion 
Det finns både kortsiktiga och långsiktiga argument för att motionera regelbundet. 

 
De kortsiktiga argumenten handlar om att ett motionspass 

• normaliserar stressreaktioner i kroppen efter en stressig arbetsdag 
• ger en skön och behaglig avslappning i kroppen efteråt 
• innebär att uppleva glädjen i att kroppen klarar av en fysisk påfrestning som är 
• lite mer än den som vardagen erbjuder i övrigt 
• ger samhörighet när man motionerar tillsammans med familj och vänner 
• innebär att uppleva frisk luft och natur då man motionerar utomhus stärker känslan av att ha 

prioriterat sig själv en stund 

De långsiktiga argumenten handlar om att regelbunden motion 
• är att undvika konsekvenserna och riskerna med fysisk inaktivitet 
• ökar orken i vardagen 
• gynnsamt påverkar hälsa och välbefinnande 

 
 

Fysisk inaktivitet raserar snabbt maxima syreupptagning 
En period av fysisk inaktivitet medför att maximal syreupptagning märkbart minskar. I figure visas 
hur en treveckorsperiod med total fysisk inaktivitet med sängläge påverkade fem friska personer. 
Denna relativt korta inaktivitetsperiod sänkte dessa personers maximala syreupptagning med mellan 
20 och 45 procent. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar förändring av maximal syreupptagning före och efter sängläge, åtföljt av träning hos två 
vältränade (A, B) och tre otränade (C, D, E) manliga 19–21-åringar (Saltin & medarbetare, 
Dallasstudien). 

Detta och liknande försök visar att kroppen snabbt anpassar sig till de fysiska krav som ställs. När 
kraven minskas förlorar hjärtat en del av sin effektivitet att pumpa ut blod. 
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Muskulaturen tillbakabildas och blodvolymen minskar. När aktiviteten minskar reduceras med andra 
ord förmågan att transportera syre och därmed muskulaturens förmåga att frigöra energi. Detta 
inträffar vid sjukdom, träningsuppehåll eller fysisk inaktivitet. 

Otränade medelålders män och kvinnor har en maximal syreupptagning på högst 2,0 liter per minut.  

Det har visat sig att fysiskt inaktiva personer under en arbetsdag på 8 timmar rent fysiologiskt bara 
kan utnyttja högst 20–25 procent av maximal syreupptagning för att undvika mjölksyrabildning. För 
den som har en maximal syreupptagning lägre än 2,0 liter per minut är utnyttjandegraden i så fall 
nere på nivån 0,4–0,5 liter per minut. Som jämförelse är syrekostnaden för kontorsarbete 0,5–0,75 
liter per minut och för att sova cirka 0,25 liter per minut. Det går alltså lite skämtsamt att säga att 
orken under en arbetsdag i bästa fall då motsvarar att hålla sig vaken på jobbet. 
 

Det är inte konstigt att många upplever trötthet både under och efter en arbetsdag och att de inte 
har ork för familj och en aktiv, meningsfull fritid 

 
Fysisk inaktivitet och stillasittande ökar risken för ohälsa 
Vi har tidigare visat att fysisk inaktivitet visar starka samband med en rad sjukdomstillstånd och ökad 
dödlighet. Det har också uppmärksammats att längre stunder av stillasittande är starkt kopplade till 
fetma, diabetes, metabola syndromet, hjärt-kärlsjukdom, cancer och förtida död. Det tycks alltså 
vara en extra riskfaktor att vara stillasittande för länge åt gången.  

Eftersom TV-tittandet och användningen av datorer ökar, många åker bil till och från arbetet och är 
fysiskt inaktiva på fritiden kan allt fler hamna i ett riskabelt tillstånd. 

 

Maximal syreupptagning under 35 ml/kg/min är en riskabel nivå för ohälsa 
Maximal syreupptagning 35 ml/kg/min eller mer innebär normalt ingen ökad risk för ohälsa. Om 
däremot maximal syreupptagning är lägre än 35 ml/kg/min ökar risken för ohälsa och för tidig död.  

Risken för ohälsa ökar ju lägre den maximala syreupptagningen är 

Följande sammanställning har gjorts av hälsoekonom Stefan Lundström: 
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Observera att ovanstående uppgifter gäller omfattande undersökningar och visar statistiska samband 
mellan maximal syreupptagning och ohälsa på gruppnivå och behöver inte vara kopplat till 
individuella resultat. 

Kommentarer om resultatet av testvärdet i LIV 2000 från professor Björn Ekblom: 

• Medelvärde för befolkningen passerar 35 ml/kg/min redan i åldersgruppen 40–49 år för både 
män och kvinnor. 

• Upp till 35 års ålder har närmare var tredje svensk lägre maximal syreupptagning än 35 
ml/kg/min. 

• I åldersgruppen 35–49 år har 45 procent av kvinnorna lägre maximal syreupptagning än 35 
ml/kg/min. 

• För männen är motsvarande siffra 65 procent. 
• I åldersgruppen 50–65 år har 67 procent av kvinnorna lägre maximal syreupptagning än 35 

ml/kg/min. 
• För männen är motsvarande siffra 81 procent. 

Figuren nedan visar genomsnittligt maximal syreupptagning i olika åldersgrupper från studien LIV 
2000, kvinnor och män. 

 

Svart linje:  under 35 = risk för ohälsa 
Röd linje:  under 28 = stor risk för ohälsa 

Det är ingen tvekan om att regelbunden motion är synnerligen angeläget för att undvika 
risken för ohälsa hos en majoritet av medelålders svenskar 
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Olika yrken ställer olika krav på maximal syreupptagning 
Ett stillasittande arbete kräver rimligtvis lägre maximal syreupptagning än ett mer fysiskt krävande 
arbete. Numera finns det ungefärliga normer för olika yrkens krav på maximal syreupptagning för att 
vi uthålligt ska kunna sköta det på ett effektivt sätt. Ur individperspektiv innebär bristande ork att 
koncentrationsförmågan sannolikt minskar, vilket också kan ge en ökad skaderisk och därmed en 
arbetsmiljöfara i vissa yrken.  

Låg fysisk kondition ökar sannolikt stressupplevelsen, tröttheten och kan dessutom försämra både 
effektiviteten och trivseln på jobbet. Dålig ork visar också starka samband med högre sjukfrånvaro 
och större risk för förtida pensioneringar. Steven Blair har granskat nedanstående ungefärliga 
normer vid olika typer av arbete och bedömt dem som rimliga: 
 

 
 

Observera att maximal syreupptagning 35 ml/kg/min krävs för alla yrken, det vill säga även 
stillasittande arbete. 

Maximal syreupptagning 35 ml/kg/min är samma nivå som den önskvärda nivån för att undvika 
risken för ohälsa och för tidig död. En person med ett fysiskt mer krävande arbete upplever ofta att 
arbetet ger tillräckligt med fysisk aktivitet för att få en god kondition. Det kan verka motsägelsefullt, 
men faktum är att ju mer krävande arbetet är, desto mer regelbunden motion krävs för att ha en god 
marginal. Vi har sett att konditionen i befolkningen markant sjunker med stigande ålder. 

Det finns i dag stora grupper som inte når upp till den konditionsnivå som arbete och 
vardag i övrigt kräver. Eftersom fysisk inaktivitet dramatiskt försämrar den fysiska 
konditionen är det knappast en lösning att vila sig i form. 
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Hur påverkar träning maximal 
syreupptagning? 
Minskning av maximal syreupptagning kan vid långvarig inaktivitet vara mycket stor. I vilken 
utsträckning kan man då öka maximal syreupptagning genom träning? 

Låt oss titta på denna figur igen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tre helt otränade försökspersoner fick, sedan de legat till sängs i 21 dagar, gå igenom en 55-
dagarsperiod av träning. Den resulterade i att maximal syreupptagning ökade med cirka 100 procent 
av värdet efter inaktivitetsperioden. I jämförelse med utgångsvärdena före denna period var 
ökningen cirka 30 procent.  

Förändringarna var något annorlunda för de två vältränade försökspersonerna. Att ligga till sängs i 21 
dagar innebar för dem, liksom för alla de övriga, en kraftig nedgång av maximal syreupptagning.  
I motsats till de tre otränade försökspersonerna, som redan efter en veckas träning hade nått sina 
utgångsvärden, fick de vältränade arbeta i 30–40 dagar för att komma tillbaka till sin utgångsnivå. 
Träningsperioden innebar för dem en mycket liten procentuell förbättring om man jämför slutvärdet 
med det utgångsvärde de hade före sängläget. 

• Notera dock att de två vältränade hade bättre värden efter tre veckors sängläge, jämfört 
med de otränade efter en månads träning.  

• Observera också att de otränade efter bara två månaders träning uppnådde samma 
kondition som de två vältränade hade efter tre veckors inaktivitet.  

• En annan slutsats är att elitidrottare kan få tävlingssäsongen förstörd om de på grund av 
skada tvingas till några veckors inaktivitet. 

Förbättringen av den maximala syreupptagningsförmågan beror bland annat på 
utgångsvärdet före träningsperioden 
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I figuren nedan visas schematiskt vilken förbättring personer med olika utgångsvärden kan förväntas 
få efter en motionsbetonad träning 3 gånger per vecka. Diagrammet visar den konditionsförbättring 
en 25-åring kan räkna med vid träning 3 gånger per vecka under 2–3 månader.  

Lägg märke till att den procentuella ökningen blir störst för dem som har ett lågt utgångsvärde. 

 

Träningsundersökningar i gång, löpning och simning, där otränade män och kvinnor i medelåldern 
motionerat 3 gånger per vecka under 8–12 veckor, visar ökningar på 15–20 procent av 
utgångsvärdet. Exempelvis ökar en man med en måttlig maximal syreupptagning på 3,0 liter per 
minut till 3,6 liter per minut (20 procent) under 3 månaders träning.  

 

 

Ålder och maximal syreupptagning 
En faktor som begränsar ökningen av maximal syreupptagning vid träning är åldern. Ju äldre man är 
när man börjar träna, desto mindre kommer ökningen att bli i absoluta tal. Ett flertal internationella 
studier har visat att både män och kvinnor har de högsta värdena i maximal syreupptagning i 20–25-
årsåldern. 

Figuren visar att trots att den maximala syreupptagningen går ned för de flesta män och kvinnor 
efter 20–25-årsåldern, gör många äldre idrottare bra resultat. Figuren visar bästa tid i Lidingöloppet 
(30 km terränglöpning) för olika åldersklasser. Observera att i stort sett är prestationsnivån lika 
mellan 20–40 års ålder (yngsta deltagaren 9 år, äldsta deltagaren 77 år). 

Eliten i konditionsgrenar brukar också vara mellan 20–30 år. Men allt fler utövare i grenar som 
maratonlöpning, längdskidåkning och orientering tävlar fortfarande på VM- och OS-nivå när de är i 
35–40-årsåldern. I de alltmer populära VM-tävlingarna för veteraner görs resultat i konditionsgrenar 
som är obetydligt sämre än i ”riktiga” VM. Detta innebär att de som fortsätter att träna och tävla 
med samma höga ambitionsnivå som 20–25-åringar har fysisk förmåga att tillgodogöra sig träning.  
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Figuren visar att i ett så tufft lopp som Lidingöloppet, 30 km terränglöpning, uppnås i stort sett 
samma tider mellan 20–40 års ålder. Därefter verkar det som om kapaciteten börjat sjunka. 
Förmodligen är det biologiskt åldrande i kombination med minskad träningsmängd som är 
förklaringen. Sammanfattningsvis verkar det dock som att man kan bibehålla sin kapacitet betydligt 
högre upp i åldrarna än vad man vanligen tror. 

 
 
Om man däremot börjar hårdsatsningen mot elit efter 30 års ålder verkar det vara svårare att nå upp 
till de högsta konditionsvärdena. Men helt klart är att träning i alla åldrar har en positiv inverkan på 
kroppen. Detta gäller både konditionsträning, styrketräning, snabbhetsträning och teknikträning. 
Många studier på 70-åringar har visat förbättringar på 30–40 procent. 

Det är aldrig för sent att börja träna. Givetvis måste man emellertid ta det försiktigt i 
början och starta långsammare ju äldre man är. 

Även om det alltså är lättare att nå stora förbättringar då man är ung, ska det framhållas att på alla 
åldersnivåer kan man räkna med lön för träningsmödan i form av förbättrad maximal syreupptagning 
och ett ökat välbefinnande. Det gäller alltså att försöka behålla en så hög maximal syreupptagning 
som möjligt upp i åren. Den åldersbundna minskningen av maximal syreupptagning kan man dock 
aldrig helt kompensera, men med lämplig träning kan man effektivt förhindra att försämringen går 
för snabbt.  

Från en synpunkt är motionen viktigare ju äldre man blir. Den ”medfödda” marginalen mellan de 
fysiska krav vardagslivet ställer och de egna fysiska resurserna krymper.  
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Arv och miljö 
Inom eliten finner man ofta idrottare med en mycket hög maximal aerob kapacitet. Hos 
längdskidåkare i svenska landslaget har man mätt maximal syreupptagning på över 90 ml/kg/min. 
Men också andra konditionsidrottare ligger på nästan samma höga nivå. ”Kan jag bli lika bra som 
elitidrottarna om jag tränar varje dag på samma sätt som de gör?” frågar sig många. Tyvärr måste 
den frågan ofta besvaras med ett nej.  

En påverkande faktor för nivån på maximal syreupptagning är den tidigare aktivitetsgraden i livet, 
det vill säga miljöns påverkan på den fysiska utvecklingen. Utöver denna miljöpåverkan har vi en 
arvsfaktor att räkna med. Vissa människor har rent ärftligt bättre förutsättningar att nå en hög effekt 
på sin ”förbränningsmotor”. Dimensionerna är stora och kvaliteten god på de organ och vävnader 
som deltar i de syretransporterande processerna, vilket ger gynnsamma förutsättningar för en stor 
”motoreffekt”. Med arvsanlag menar vi inte enbart hur en människa ”svarar” på träning utan även 
hur tålig organismen är mot slitage och skador. Den som skadas ofta eller råkar ut för infektioner och 
sjukdomar kommer aldrig att kunna klara av den träningsmängd som krävs. 

Kombinationen av hård träning och goda anlag har resulterat i de mänskliga ”konditionsfenomen” 
som elitidrotten visar upp. Ibland möter man dock personer som trots omfattande träning aldrig 
kommer ens i närheten av de värden som kan uppmätas hos elitidrottare. En av förklaringarna till 
detta kan vara att de har sämre genetiska förutsättningar att nå ett högt värde. De flesta kan alltså 
inte nå samma höga maximala syreupptagning som elitidrottarna. Men, som också tidigare påpekats, 
med regelbunden träning når de allra flesta en nivå som jämfört med de otränades måste anses vara 
mycket god. 

Både träningstillståndet och maximal syreupptagning är betydelsefull för hälsan. 

 

 

Vad sker rent fysiologiskt vid konditionsträning? 
Man kan alltså påverka sin maximala syreupptagning i positiv riktning genom träning. Tabellen 
redovisar siffror från ett träningsförsök med en grupp relativt inaktiva 20–25-åringar. Dessa personer 
genomförde en 2–4 månaders träningsserie och under denna period ökade de sin maximala 
syreupptagning med cirka 15 procent från 42 ml/kg/min till 49 ml/kg/min. 
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I tabellen kan man se att förbättringen av maximal syreupptagning i ml/kg/min orsakades både av en 
ökning av hjärtats maximala minutvolym och en effektivare syreextraktion (det vill säga blodet kan 
lämna av syret effektivare till de enskilda muskelcellerna).  

Minutvolymen ökade från 21,5 liter per minut till 23,2 liter per minut och den arteriovenösa 
syredifferensen ökade från 14,4 till 15,5 volymprocent. Någon effekt på lungornas funktionsförmåga 
kunde däremot inte konstateras i studien. 

Tabellen beskriver representativa data som har erhållits på tidigare inaktiva 20–25- åringar före och 
efter 2–4 månaders intensiv konditionsträning. Som jämförelse visas värden för en grupp manliga 
elitidrottare i uthållighetsgrenar. Som framgår av tabellen ökade maximal syreupptagning från 3,1 till 
3,6 liter/min, vilket motsvarar 16 procent. Detta kan tyckas vara en måttlig effekt av den träning som 
de genomförde. Men vid samma försök utvärderades deras uthållighet, det vill säga förmågan att 
under lång tid arbeta på en submaximal nivå. När arbetet sattes till 70 procent av maximal 
syreupptagning kunde de inledningsvis klara en arbetstid av 22 minuter. Efter 2 månaders träning var 
arbetstiden 1 timme och 25 minuter, det vill säga en ökning på 400 procent! 
 

Det vi vill förbättra är inte alltid maximal syreupptagning, utan snarare uthålligheten, 
det vill säga att klara av vardagen på ett bättre sätt. Konditionsträning ger därmed 
många positiva effekter. 

 

Träningens inverkan på maximal syreupptagning 
Regelbunden motion förbättrar således möjligheterna att utnyttja en allt större andel av maximal 
syreupptagning både i samband med ett motionspass och under längre tids arbete. Vältränade 
personer kan i samband med ett motionspass utan problem utnyttja 75–80 procent av sin maximala 
syreupptagning utan att passera mjölksyratröskeln. Motsvarande nivå för otränade är 50 procent. En 
värdefull effekt av konditionsträning är således att öka utnyttjandegraden av maximal 
syreupptagning i samband med träning.  

Maximal syreupptagning för medelålders otränade män är cirka 2 liter/minut och cirka 25 ml/kg/min. 
För kvinnor är motsvarande värden 1,5 liter/minut respektive ungefär samma ml/kg/min. Med de 
förutsättningarna kan högst hälften av maximal nivå användas, det vill säga högst 1 liter/minut för 
män, och cirka 0,75 liter/minut för kvinnor, i de första motionspassen. Denna syreupptagning 
motsvarar lugn promenad i en hastighet av 15 min/km, vilket är samma arbete som den lägsta 
effekten på cykelergometern i ett Åstrandtest, 50 watt. Att ens försöka jogga eller springa är alltså 
ingen idé. 

Efter 6 månaders regelbunden motion kan maximal syreupptagning ökat med 40–50 procent till 
närmare 3 liter. Då har dessutom utnyttjandegraden i ett motionspass ökat från 50 till närmare 75 
procent. Det innebär att motionspassen i slutet av träningsperioden kan genomföras med en 
syreupptagning på över 2 liter/minut, vilket motsvarar löpning med en hastighet av strax under 7 
min/km.  
 

En ökning av maximal syreupptagning med 40–50 procent kan ge mer än en fördubbling 
av den fysiska kapaciteten under ett motionspass. 
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Uppmätta fysiska krav på kontorsarbete är 0,5–0,75 liter/min. I samband med längre tids arbete, 
exempelvis 8 timmars arbetsdag, kan en vältränad person i genomsnitt utnyttja mellan 40–50 
procent av maximal syreupptagning. För den otränade är utnyttjandegraden så pass låg som 20–25 
procent. Vi återvänder till ovanstående exempel, det vill säga en otränad medelålders man med 
maximal syreupptagning på cirka 2 liter per minut. Han kan då utnyttja högst 20–25 procent av den 
maximala kapaciteten, det vill säga 0,4–0,5 liter/min, under arbetsdagen och når då rent fysiskt 
knappt den nivå som kontorsarbete kräver. Efter träningsperioden på sex månader och en ökning av 
maximal syreupptagning från 2 till 3 liter/min har också utnyttjandegraden ökat till 40–50 procent. 
Detta motsvarar 1,2–1,5 liter/min. En ökning av maximal syreupptagning med 40–50 procent gav 
således en ökning av den fysiska kapaciteten under en arbetsdag med 200 procent. 

 

En ökning av maximal syreupptagning med 40–50 procent kan ge en ökning 
av den fysiska kapaciteten under en arbetsdag med 200 procent. Regelbunden 
motion gör det möjligt att klara av vardagens och framförallt ökar 
uthålligheten. Vardagen blir lättare. 

 
 

Önskvärt relativ maximal syreupptagning för 
både ork och hälsa  
Det är mycket angeläget både när det gäller hälsan och att ha en tillräckligt bra 
ork för att ha marginaler i vardagen för både arbete och fritid.  

Enligt LIV 2000 minskar den relativa maximala syreupptagningen med stigande 
ålder med i genomsnitt cirka 0,4 ml/kg/min per år. Det ger ett normvärde för 
den ork som behövs för respektive ålder för att fram till pensioneringen 
fortfarande ha minst 35 ml/kg/min. I figuren till höger kan du se önskvärd 
maximal syreupptagning i ml/kg/min i olika åldrar för att vid 65 års ålder 
fortfarande ha 35 ml/kg/min. Normen kan ses som en målsättning, är klart 
realistisk och kan nås med konditionsträning 3 gånger/vecka minst 30 minuter 
varje träningspass.  
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