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Beräkningssätt Ekblom Bak 

Bakgrund 
Ekblom Bak-testet bygger på Åstrandtestet och dess principer och samband. 

Beräkningssätt Ekblom Bak utgår både från skillnaden i arbetspuls mellan de två effekterna 
(standardeffekten 30 watt och den högre individuellt anpassade effekten), och på själva ökningen av 
effekten. Beräkningen tar även hänsyn till kön.  

Principen är förenklad som i bilden nedan; En tränad person med högre maximal syreupptagning har 
en mindre ökning av arbetspulsen mellan två givna effekter jämfört med en mindre tränad person 
med lägre maximal syreupptagning.  

    
 

I beräkningssätt Ekblom Bak-testet har vi två arbetspulsnivåer vilket ger dubbelt så bra precision 
jämfört med beräkningsätt Åstrand 

  

Möjlighet 
Tack vare att beräkningen utgår från två arbetspulser försvinner den största felkällan i beräkningssätt 
Åstrand, maxpulsavvikelsen på individnivå.  

Beräkningssätt Ekblom Bak påverkas inte heller lika mycket av yttre faktorer som påverkar 
arbetspulsen, till exempel nervositet, stress, rökning, pulspåverkande mediciner mm, eftersom en 
eventuell påverkan på pulsen bör vara lika stor på båda effekterna. 
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Beräkningssätt Åstrand   
 
Åstrandtestet bygger på de statistiskt rätlinjiga sambanden mellan:  

• puls och syreupptagning 
• syreupptagning och effekt  
• arbetspuls och procentuellt utnyttjande av maximala syreupptagning 

 

Underlag för beräkning 
Beräkningen av maximal syreupptagning utgår från kön, arbetspuls, effekt och beräknad maxpuls 
(utifrån formeln 220 minus åldern). 
 

Sambandet mellan arbetspuls och procentuellt utnyttjande av maximal syreupptagning 
Den sista av de statiska rätlinjiga sambanden innebär i praktiken att män, 20-25 år, utnyttjar 50 
procent av sin maximala syreupptagning vid en genomsnittlig arbetspuls på 128.  

Det innebär att en man på 20–25 år, som utfört ett arbete på effekten 150 watt och fått 128 i 
arbetspuls, bör orka med ungefär 
dubbelt så mycket, det vill säga 
effekten 300 watt, vid maximal puls.  

Denna effekt (300 watt) motsvarar en 
syreupptagning på 4,2 liter/minut, (150 
watt motsvarar en syreupptagning på 
2,1 liter/minut). 

Kvinnor, 20–25 år, har en genomsnittlig 
arbetspuls på 138 när hälften av den 
maximala syreupptagningen utnyttjas.  
 

 
Begränsningar 
 

Maxpuls som begränsning 
Den individuella maxpulsen kan dock avvika mycket från denna formel. Om en deltagare i 
verkligheten har en högre eller lägre maxpuls än vad formeln visar, blir beräknad maximal 
syreupptagning felaktigt. Detta beror på att arbetspulsen påverkas av maxpulsnivån.  

Samtidigt som äldre personer har en genomsnittligt lägre maxpuls har de också en genomsnittligt 
lägre arbetspuls.  

Samma förhållande gäller för de som har en maxpuls som avviker från formeln 220 minus åldern. 

Den individuella avvikelsen i maxpulsen är också den största felkällan i Åstrandtestet.  
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Arbetspuls som begränsning 
Andra felkällor i Åstrandtestet är faktorer som kan påverka arbetspulsen, till exempel nervositet, 
stress, rökning och mediciner som påverkar pulsen.  

 
Med beräkningssätt Åstrand får endast två av tre deltagare en beräknad maximal 
syreupptagning som ligger acceptabelt nära den verkliga maximala nivån.  

 

 

Beräkningssätt Borg 
Bakgrund 
Sannolikt har närmare 2 miljoner svenskar genom åren deltagit i Åstrandtester och fått sin maximala 
syreupptagning beräknad med hjälp av beräkningssätt Åstrand. På grund av olika felkällor, har 
ungefär en tredjedel av dessa deltagare inte fått rättvisande resultat i sina beräkningar eller inga 
resultat alls. 

Genom många års praktiskt arbete med Åstrandtester har Gunnar Andersson (anställd på HPI och 
författare till utbildningsmaterialet för att bli Testledare sedan 1984) utvecklat ett nytt sätt att 
beräkna maximal syreupptagning utifrån effekt och upplevd ansträngning. Bakgrunden till 
beräkningssättet utgörs av en kombination av professor P-O Åstrands submaxtest på cykelergometer 
och professor Gunnar Borgs skala för upplevd ansträngning, det vill säga Borg RPE skalan®.  

Det innebär att ansatsen är tvärvetenskaplig med både fysiologisk och psykologisk grundsyn som 
viktiga utgångspunkter. Detta alternativa sätt att beräkna maximal syreupptagning har fått starkt 
stöd hos både fysiologer och psykologer med omfattande kunskap och erfarenheter inom området. 

2015 vidareutvecklade dessutom Gunnar/HPI formeln ytterligare vilket ger den ännu bättre 
precision. Det är känt att vältränade personer ofta upplever en lägre ansträngning på en högre 
utnyttjandegrad av maximal syreupptagning, sannolikt beroende på att de fortfarande befinner sig 
under mjölksyratröskeln även på till exempel 75 % av maximal syreupptagning. Av den anledningen 
har beräkningssättet justerats för vältränade deltagare som utför submaxtestet på högre effekter. 

 

Beräkningssätt Borg 
Beräkningssätt Borg utgår från effekt (watt) och upplevd ansträngning enligt Borg RPE-skalan. 
Beräkningssättet bygger på principen att ett visst arbete kräver en viss syreupptagning som du 
tidigare läste om.  
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Beräkningssätt Borg bygger på principen att ett visst arbete (effekt) kräver en viss 
syreupptagning oavsett vem som utför arbetet 

 

Hur görs beräkningen? 
Du ska nu få veta lite mer om hur beräkningen går till beroende på om rätt effekt valts eller inte. 
 

Om upplevd ansträngning är ”korrekt” 
Om din deltagare upplever ”rätt” ansträngning i slutet av testet (Ekblom Bak 14) har du troligtvis valt 
rätt effekt för din deltagare och effekten bör motsvara cirka 50 % av maximal syreupptagning.  

Till exempel kräver effekten 150 watt alltid 2,1 liter syre/min oavsett vem som utför arbetet.  

Då vald effekt (150 watt) motsvarar hälften av deltagarens maximala syreupptagning bör vi kunna ta 
2,1 liter/min x 2 för att få maximal syreupptagning, det vill säga 2,1 liter/min x 2 = 4,2 liter/min. 

Deltagarens maximala syreupptagning beräknas då till 4,2 liter/min enligt beräkningssätt Borg. 
 

Om upplevd ansträngning ”avviker”  
Om deltagaren upplever en annan ansträngning än målet (Ekblom Bak 14) motsvarar vald effekt 
troligen inte 50 % av maximal syreupptagning. Då deltagarens upplevda ansträngning avviker från 14 
behöver vi räkna ut vilken effekt som bättre motsvarat upplevd ansträngning 14.  

Beräkningssätt Borg utvecklades utifrån Åstrandtestet vilket gör att formeln bygger på upplevd 
ansträngning 13 (och inte som i Ekblom Bak-testet 14). Beräkningen görs enligt nedan formel: 
 

W1 = den aktuella effekten uttryckt i watt. 
13 = ”Något ansträngande”, ofta motsvarande 50 % av 
maximal syreupptagning. 
A = den aktuella upplevda ansträngningen. 
W2 = den effekt som borde motsvara upplevd 
ansträngning 13, uttryckt i watt. 
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Om vi åter tar exemplet med deltagaren som cyklade på 150 watt. Om hen istället upplevt 
ansträngningen 15, vad hade hen då fått för beräknad maximal syreupptagning? 

 

Beräkna vilken syreupptagning som motsvarar W2: 

Enligt formel blir W2 (den effekt som borde motsvara upplevd 
ansträngning 13, uttryckt i watt) 130 watt istället för 150 watt, 
se beräkning. 

 

Då det inte finns någon exakt siffra för 
syreförbrukningen för 130 watt får du ta ett värde 
”mitt emellan” angivna värden. I tabellen nedan 
borde 130 watt motsvara ca 1,9 liter/min. 

Dubblera sedan denna syreupptagning för att få fram 
en rättvisande maximal syreupptagningsförmåga i 
liter/minut. Detta är ett mer troligt resultat för din 
deltagare. I vårt ex 1,9 liter/min x 2 =  
3,8 liter/min. 

 
Plustoo gör automatiskt dessa beräkningar åt dig! 

 

Möjlighet 
Då beräkningssätt Borg inte tar hänsyn till pulsen är ofta detta beräkningssätt mest rättvisande för 
deltagare som av olika anledningar har påverkad arbetspuls. 

 

Begränsning 
 
Korrekt bedömd upplevd ansträngning 
Ett problem är om deltagaren inte förstår hur Borg RPE skalan fungerar eller inte vill erkänna hur 
ansträngande det egentligen är på en viss effekt. Som testledare är det därför viktigt att du noga 
förklarar Borg RPE-skalan innan testet startar.  

Om du upplever att deltagaren bedömer sig ”fel”, påminn gärna deltagaren hur Borg RPE-skalan 
fungerar under testet för att försöka få ett mer realistiskt värde.  

Det är mycket viktigt att deltagaren förstår hur Borg RPE skalan fungerar innan testet 
startar. 

 

 



 
 
Kapitel 6 – Beräkningssätt och Resultat   Sida 7 av 13 

© Copyright 2017: HPI Health Profile Institute AB 

Manuellt val av beräkningssätt i Plustoo 
I Plustoo har vi kompletterat beräkningssätt Ekblom Bak med beräkningssätt Åstrand och Borg, så 
alla deltagare kan få sin maximala syreupptagning beräknad.  

På vår support http://support.hpinordic.se hittar du guider som beskriver hur du praktiskt arbetar 
med ”Val av beräkningssätt” i Ekblom Bak-test i Plustoo. Läs gärna mer där.  

 

 

Faktorer som kan påverka beräknad maximal 
syreupptagning 
Alla metoder som bygger på en beräkning av ett faktiskt värde (till exempel maximal syreupptagning 
eller kroppssammansättning/fettprocent) innehåller större eller mindre metodfel och fler eller färre 
felkällor. För att få ”facit” måste en mer precis mätning göras, vilket i många fall inte är möjligt då det 
både krävs avancerad utrustning och hög motivation hos deltagaren (till exempel för att bestämma 
maximal syreupptagning).  

För vissa individer stämmer det beräknade värdet väldigt bra mot ”facit” medan det för andra 
individer skiljer mer eller mindre mycket. 

På större grupper tar avvikande resultat ut varandra, men på individnivå kan det ibland slå fel. 
Förklara därför för din deltagare att testresultatet i första hand ska användas för att jämföra 
resultatet från gång till gång, och inte för att jämföras med kamraternas. 

 

Orsaker till avvikelse 
Det är viktigt att du som testledare förstår att en individuell variation i träffsäkerhet på beräknad 
maximala syreupptagning finns, och lär dig presentera/resonera kring detta med din deltagare. 
Historiskt har testledare försökt hitta förklaringen till ett avvikande resultat i olika felkällor, men vi 
väljer istället att fokusera på att försöka hitta det mest rimliga värdet och pratar hellre om ”orsak till 
avvikelse” än ”felkällor”. 
 

”Mänskliga faktorn” 
Den vanligaste orsaken till ett orimligt värde är den ”mänskliga faktorn”, till exempel: 

• Deltagaren har inte följt standardiseringskraven 
• Deltagaren trampar för snabbt eller för långsamt vilket ger ”fel” effekt 
• Cykeln är inte kalibrerad och ger en annan effekt än avsedd 
• Testledaren råkar ställa in en annan effekt än avsedd 
• Pulsmätaren visar för hög eller för låg puls   
• Det är för varmt i testlokalen 

Dessa orsaker ska så långt det är möjligt minimeras! 
 

http://support.hpinordic.se/
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Pulspåverkande mediciner 
Det finns en rad mediciner som påverkar pulsutvecklingen, framförallt de betablockerande 
medicinerna som används vid högt blodtryck. Alla deltagare kan genomgå testet och få ett resultat! 
För många av dessa deltagare ger beräkningssätt Borg mest rättvisande resultat. 

 

Rökning och/eller stress 
Rökning och/eller stress ger direkt både högre puls och högre blodtryck genom att aktivera 
sympatikus i det autonoma nervsystemet. Långvarig stress och/eller rökning med en permanent 
ökning av sympatikus kan skapa obalans i det autonoma nervsystemet. Obalansen kan aktivera 
parasympatikus, som i stället bromsar det påslag som sympatikus orsakat. Här kan parasympatikus 
fungera som en betablockerarliknande försvarsmekanism, det vill säga broms mot de påskyndande 
effekterna och i stället sänka både puls och blodtryck. Olika personer påverkas olika, varför detta inte 
gäller för alla med långvarig stress/rökning. Även alkohol, kaffe, energidrycker och snus kan påverka 
sympatikus. Påslaget hos sympatikus kan även bli så stort att parasympatikus inte orkar bromsa i 
tillräcklig omfattning. 

Rökare som grupp får genom den sänkta arbetspulsen ofta en oförtjänt hög maximal syreupptagning 
enligt beräkningssätt Åstrand. För beräkningssätt Ekblom Bak har rökning mindre inverkan då båda 
arbetspulserna sannolikt påverkas lika mycket.    

Det har även länge varit känt att rökare som grupp har signifikant lägre blodtryck än icke-rökare. En 
vanligt förekommande rapporterad effekt av att sluta röka är symtomet yrsel, vilket inte är så 
konstigt om blodtrycket redan är lågt och sjunker ännu mer om sympatikus inaktiveras då man slutar 
röka. Det tar sedan sannolikt flera dagar för parasympatikus att ”släppa på bromsen” och yrseln 
försvinner, det vill säga blodtrycket, och sannolikt även arbetspulsen, har stigit till en nivå som 
troligen är högre än då man var rökare.  

 

Hjärtsjukdomar 
Olika hjärtsjukdomar kan medföra att pulsen inte ökar normalt vilket kan ge beräknad felaktigt för 
hög maximal syreupptagning. Som testledare måste du vara mycket observant om den förväntade 
pulsökningen under testet uteblir samtidigt som deltagaren upplever hög ansträngning på en låg 
effekt, trots att deltagaren inte intar pulspåverkande medicin. Om du känner dig osäker är det alltid 
bättre att rekommendera uppföljning hos läkare en gång för mycket än för lite.  

 

Graviditet 
I början av en graviditet ökar blodmängden i kroppen. Så länge fostret är litet inverkar rimligtvis den 
ökade blodmängden gynnsamt på syreupptagningen. Ju större fostret blir, desto mer behövs av den 
ökade blodmängden för syre- och näringstillförsel, vilket innebär en förhållandevis lägre beräknad 
maximal syreupptagning. Sannolikt har också graviditeten minskat den fysiska aktiviteten hos den 
blivande mamman och den allt högre vikten ger ju dessutom en allt lägre maximal syreupptagning i 
ml/kg/min.  

 

Blodgivning och menstruation 
Vid blodgivning doneras ca 4,5 l blod/tillfälle, vilket motsvarar ca 10-20% av den totala blodvolymen. 
Det tar ca 2-3 veckor för kroppen att återskapa samma mängd blodkroppar som innan blodgivningen. 
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Under den tiden fås en reducerad syretransport och därmed lägre maximal syreupptagning. Kraftig 
menstruation kan också innebära en reducerad maximal syreupptagning. 

 

Mekanisk verkningsgrad 
Tekniken vid cykling betyder mycket lite för HPI Konditionstest. Detta beror på att skillnaden i den 
mekaniska verkningsgraden (= energikostnaden per minut) är ganska liten mellan olika personer. Vid 
en närmare granskning av testmetoden finner man dock här en felkälla som gör att maximal 
syreupptagning kan felberäknas något.  

Även om skillnaderna är ganska små, så skiljer sig verkningsgraden något mellan olika personer. Det 
innebär att vissa människor klarar att arbeta på en given effekt med en lägre energiomsättning än 
andra, som måste omsätta mer syre för att klara det aktuella arbetet.  

Denna variation i mekanisk verkningsgrad överensstämmer inte helt med tekniken vid cykling. 
Otränade cyklister kan till exempel ha bättre verkningsgrad än vana cyklister, men det kan också vara 
tvärtom. 
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Relativ maximal syreupptagning ur ett 
hälsoperspektiv 
Efter HPI Konditionstest presenteras i Plustoo beräknad maximal syreupptagning i både liter/min 
(motorstyrkan) och ml/kg/min (motorstyrkan i förhållande till kroppsvikten = effekten).   

Om två personer har lika stark motor (liter/min) blir det ändå stor effektskillnad (ml/kg/min) 
beroende på vilken kaross (kroppsvikt) vi sätter in de två motorerna in. Ju högre vikt, desto starkare 
motor krävs för en viss önskad effekt.  

ml/kg/min visar deltagarens maximala syreupptagning i förhållande till kroppsvikten och ger ett 
”effektmått” vilket är det intressantaste värdet i HPI Konditionstest. 

 

35 ml/kg/min som kritiskt värde 
En önskvärd maximal syreupptagning både från ett hälsoperspektiv och för att ha tillräckligt god 
fysisk kondition i både arbetsliv och vardag är ca 35 ml/kg/min. På gruppnivå är risken för ohälsa stor 
vid lägre nivåer än 35 ml/kg/min.  

Maximal syreupptagning under 28 ml/kg/min innebär ännu större risk för ohälsa. Observera att 
risken gäller oavsett ålder och kön.  

Vid 35 ml/kg/min eller högre är risken för ohälsa liten och kan därför betraktas som en hälsosam 
nivå. 

Nedan sammanställning har gjorts av hälsoekonom Stefan Lundström: 

 

Observera att ovanstående uppgifter gäller omfattande undersökningar och visar statistiska samband 
mellan maximal syreupptagning i ml/kg/min och ohälsa på gruppnivå och behöver inte vara kopplat 
till individuella resultat. 
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Maximal syreupptagning sjunker med stigande ålder 
Den genomsnittliga maximala syreupptagningen i ml/kg/min sjunker med stigande ålder. Ungefär 
hälften av denna minskning är orsakad av en genomsnittlig viktökning och hälften beror på mindre 
motion.  

Figuren nedan visar genomsnittligt maximal syreupptagning i ml/kg/min i olika åldersgrupper från 
studien LIV 2000. Orange för kvinnor och grönt för män.  

 

 

I figuren ser vi att mäns genomsnittliga maximala syreupptagning redan vid ca 35 års ålder sjunker 
under den kritiska gränsen 35 ml/kg/min. Kvinnor klarar sig något längre, till ca 42 års ålder.     
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Gradering av relativ maximal syreupptagning utifrån ett 
hälsoperspektiv 
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 (65 års ålder) fortfarande ha minst 35 ml/kg/min. 

I figuren 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. 
 

 

Med stöd från genomsnittlig maximal syreupptagning i olika åldersgrupper (från LIV 2000, se 
föregående figur) har olika graderingar/nivåer tagits fram, vilket åskådliggörs i ovan figur. Idén till 
figuren är från hälsoekonom Stefan Lundström. 

Lutningen på linjerna för nivå 4 och 5 är baserade på LIV 2000-studien och att det sker en generell 
sänkning av maximala syreupptagning med stigande ålder. Linjerna för nivå 1, 2 och 3 är raka då 
dessa är kritiska oavsett ålder. 

Graderingen 1 – 5 motsvarar: 

1. Stor risk för ohälsa 
2. Risk för ohälsa 
3. Hälsosam nivå  
4. Hög nivå  
5. Mycket hög nivå 

Nivå 4, ”Hög nivå” motsvarar den maximala syreupptagning du behöver ha i respektive ålder för att 
vid 65 års ålder fortfarande ha minst 35 ml/kg/min.  
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Nivå 4, Hög nivå  
Med hänsyn till minskning har normvärden för olika åldrar tagits fram som visar 
vilken maximal syreupptagning som är önskvärd nivå för att man fortfarande vid 
65 års ålder ska kunna ha 35 ml/kg/min. Detta kan nås med regelbunden motion.  

I tabellen visas vilken lägsta maximala syreupptagning i ml/kg/min som motsvarar 
4 = Hög nivå för respektive ålder. 

 

 

Maximal syreupptagning kopplat till arbete 
Helst bör alla anställda ha en maximal syreupptagning motsvarande 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.  

 

 

Steven Blair har granskat nedanstående ungefärliga normer med krav på maximal 
syreupptagning i ml/kg/min vid olika typer av arbete och bedömt dem som rimliga: 

 

 

En fysiskt inaktiv person kan fysiologiskt utnyttja i genomsnitt högst 20–25 % 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.  

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. 

Du kan läsa mer om kopplingen mellan maximal syreupptagning, fysiska krav och ekonomi i e-
learningen och boken ”Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi”. 
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