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Abstrakt 
Bakgrund: Immunsystemet är en av flera fysiologiska aspekter som försämras vid ökad 

ålder. Aktuell forskning tyder på att fysisk aktivitet stimulerar ett akut svar från 

immunsystemet i form av mobilisering av vita blodkroppar (WBC) i blodbanan. I 

efterförloppet av den fysiska aktiviteten sker en immunosuppression som fortlöper olika 

länge (3-72 h) beroende på aktivitetens intensitet och duration. Detta fenomen benämns 

”open window” och det är idag omstritt huruvida det gör individen mer 

infektionskänslig efter träning. 

Syfte: Syftet med den aktuella studien var att finna en träningsvolym som tillåter 

seniorer utföra måttlig aerob fysisk aktivitet utan att riskera en period av 

immunosuppression. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle detta kunna öka livskvalitén hos 

seniorer utifrån rådanade rekommendationer kring fysisk aktivet utan att riskera 

infektioner. 

Metod: 29 testpersoner (12 män, 17 kvinnor; medelålder (SD) 70,7 ± 3,8 år) utförde 

cykelergometertester i intensitetszon 1 under antingen 5, 10 eller 20 minuter. Under 

provtillfället togs 4 blodprover (Baseline, direkt efter test, efter 15 minuters vila och 

efter 30 minuters vila) där WBC och dess undergrupper analyserades med hjälp av ett 

bildanalyssystem (HemoCue WBC Diff System). 

Resultat: Resultaten indikerar att all måttlig fysisk aktivitet på cykelergometer akut 

förhöjer koncentrationen WBC i blodbanan med 23, 32 och 30 % i respektive grupp (5, 

10, 20 min). Efter 15 minuters vila minskade antalet WBC endast signifikant hos de 

testpersoner som cyklade i 5 minuter med totalt 15 %. Efter 30 minuters vila fanns det 

inte längre någon skillnad i WBC mellan baselinevärdena och de sist uppmätta värdena 

vilket tyder på att ingen grupp befann sig i ”open window”. 

Konklusion: Resultaten tyder på att friska seniorer kan utföra fysisk träning som 

motsvarar de rådande allmänna rekommendationerna för aerob fysisk aktivitet utan att 

riskera immunosuppression och ”open window”. 
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1 Definitioner 

Antigen = Ett ämne som är främmande för kroppen och som framkallar bildning av 

antikroppar (Malmquist & Lundh, 2016). 

BMI = Body Mass Index, metod för att beräkna förhållandet mellan längd och vikt. Används 

för att bedöma om en person är under-, normal- eller överviktig (Mattsson & Larsen, 2013). 

Fysisk aktivitet = Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av 

skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning 

(Folhälsomyndigheten, 2018). 

HR = Heart rate, hur många slag (kontraktioner) hjärtat slår per minut (Michalsik & 

Bangsbo, 2004). 

Immunosenesence = Hämning av immunsystemet och ökad infektionskänslighet på grund av 

åldrande (Fyss, 2015a). 

Immunsystemet = Hindrar främmande organismer från att etablera sig i kroppen (Sand et al. 

2011). 

Infektion = Innebär att smittämnen (bakterier, virus, svampar, parasiter etc.) överförs till och 

in i kroppen (Malmquist & Lundh, 2016). 

Open window = En period av försämrad immunitet mot bakterier och virus som följer efter 

ett träningspass (Fyss, 2011). 

Steady state = Ett jämviktsläge som betyder att syreupptagningen i lungorna tillfredsställer 

muskulaturens syrebehov. Bör nås vid submaximala arbeten eftersom hjärtfrekvensen och 

lungventilationen uppnår en stabil nivå (Åstrand, 1964). 

Submaximalt = En arbetsintensitet som ligger under den intensitet som motsvarar maximal 

syreupptagning (Michalsik & Bangsbo, 2004). 

Träningsvolym = Träningsvolymen är ett totalmått som omfattar träningens duration, 

intensitet och frekvens (Hallén & Ronglan, 2011). 

WBC = Det totala antalet vita blodkroppar i blodbanan.  
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2 Inledning 

2.1 Immunsystemets celltyper 

Immunsystemet kan delas in i två funktionella delar, specifika (förvärvade) och ospecifika 

(medfödda). I den aktuella studien genomfördes blodanalyser i syfte att undersöka de vita 

blodkropparna (leukocyterna) som tillhör det medfödda delen av immunsystemet (Jonsdottir, 

1999). Nedan följer en genomgång av de olika celltyperna som har betydelsefulla roller för 

kroppens immunförsvar. 

 

Lymfocyterna utgör ungefär 25 % av kroppens vita blodkroppar. Denna celltyp agerar 

ospecifikt vilket betyder att de inte behöver några antikroppar eller receptorer för att känna 

igen ett främmande ämne. Natural killer-celler (NK-celler) är exempel på en typ av 

lymfocyter som ökar vid virusinfektioner och tumörer. Vid träning på måttlig intensitet 

mobiliseras fler lymfocyter (särskilt NK-cellerna) och aktiviteten hos dessa ökar i 

blodomloppet (Svantesson et.al. 2007; Jonsdottir, 1999). I denna studie analyserades den 

totala andelen lymfocyter i blodbanan.  

 

De neutrofila granulocyterna (neutrofiler) utgör 60-70% av kroppens alla vita blodkroppar 

och tillhör det medfödda immunsystemet. Denna celltyp ingår i kroppen första försvarslinje 

mot bakteriella inflammatoriska processer. Neutrofilerna deltar även i reparation av 

vävnadsskador, t.ex. sårläkning. Dessa celler har förmågan att fagocytera (äta upp) 

infekterade celler och andra främmande ämnen. Fysisk aktivitet leder till ett ökat antal 

neutrofiler i blodet cirka 30 minuter efter avslutad träning och detta beror på att det sker en 

ökning av de antimikrobiella enzymerna (elastase & myeloperoxidase) i 

blodet.  Neutrofilernas aktivitet beror på den fysiska aktivitetens intensitet och duration, men 

även på kön, ålder, fysiska träningsstatus och kost (Svantesson et.al. 2007). 

 

Monocyter är förstadiet till de s.k. makrofagerna som finns primärt i blodet och utgör ca 2-6 

% av de vita blodkropparna. Monocyterna vandrar in i vävnaderna och övergår därefter till att 

bli makrofager. Fagocytosen ökar i samband med att kroppens utsätts för fysisk aktivitet 

vilket gör att monocyterna ökar. Måttlig intensitet ökar antalet monocyter i blodet medan 

högintensiv träning verkar minskar antalet (Svantesson et.al. 2007; Malm; Celsing & Friman, 

2005). 
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Eosinofiler utgör ca 1-4 % av den totala mängden vita blodkroppar i blodet och är den andra 

typen av gruppen granulocyter. Denna celltyp utsöndrar giftiga ämnen som gör att parasiter 

dör vid t.ex. allergiska reaktioner (Sand et.al. 2006). 

 

Basofilerna är den tredje typen av granulocyter och utgör 0,3-0,5 % av kroppens vita 

blodkroppar. Denna celltyp ökar vid leukemi och polycytemia vera (mildare grad av 

cancersjukdom som uppträder hos medelålder och äldre personer) (Sand et.al. 2006). 

 

2.2 Bakgrund 

Med åldrandet uppträder långsamma biologiska förändringar. Dessa förändringar kan variera 

och de uppträder inte alltid i kronologisk följd hos alla individer, förr eller senare kommer 

åldern ta ut sin rätt vilket genererar i en allt sämre överlevnads- och funktionsförmåga 

(Rundgren, 1991).  

 

Wikby & Johansson (1999) nämner att det finns en grupp teorier som förklarar varför vi 

åldras. En av de fysiologiska teorierna relaterar till immunsystemet och dess försämrade 

funktion, citat;  

 

“Immunsystemet är kroppens försvarssystem för upprätthållandet av hälsa. Med stigande 

ålder tröttas immunsystemet ut och kroppens får svårigheter att försvara sig mot infektioner 

och tumörceller.” (Wikby & Johansson, 1999 s. 35). 

 

Nerv-, immun- och endokrina systemet arbetar konstant för att upprätthålla kroppens 

homeostas (jämvikt). Rubbas något av dessa system påverkas kroppen negativt i form av t.ex. 

sjukdom. Även yttre miljö- och livsstilsfaktorer, likt kost och fysisk aktivitet, har betydelse 

för den personliga hälsan (Wikby & Johansson, 1999).  

 

Med tiden påverkas kroppens immunsystem negativt av åldrandet i form av en degenerativ 

process (immunosenescenece). Det finns även faktorer som akut påverkar immunsystemets 

funktion negativt. Intensiv och långvarig fysisk aktivitet kan leda till immunosuppression 

vilket innebär en nedsatt förmåga hos immunsystemet (Fyss, 2015a). Under fysisk aktivitet 

ökar det totala antalet vita blodkroppar (WBC) i blodbanan, främst NK-celler och neutrofila 

granulocyterna. I efterförloppet av fysisk aktivitet går det att observera en period av 
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immunosuppression då NK-cellernas aktivitet och tillväxten av andra lymfocyter avtar 

(Malm; Celsing & Friman, 2005). Det nedsatta immunsystemet påverkar våra organ (hud, 

slemhinnor i övre luftvägar, blod, lungor etc.) negativt vilket innebär att både bakterier och 

virus får möjligheten att ta sig in och acklimatisera sig i kroppen. Fenomenet akut försämrad 

immunitet efter fysisk aktivitet kallas “open window”. Beroende på aktivitetens duration och 

intensitet kan immunosuppressionen och infektionskänsligheten pågå alltifrån tre till 72 

timmar (Nieman, 2000; Fyss, 2011). Det finns dock inga bevis för att atleterna som visar på 

starkast immunosuppression också är de som ger upphov till sjukdom. Detta leder till att 

teorin inte är fullt accepterad i dagsläget. 

 

Fysisk aktivitet påverkar immunsystemet på flertalet olika sätt, både positivt och negativt. 

Dessa effekter delas in i akuta och långvariga effekter som yttrar sig på olika vis. Studier 

visar att immunsystemets akuta respons på fysisk aktivitet inkluderar en högre koncentration 

av leukocyter i blodbanan samt att kapaciteten hos celltyperna ökar (Jonsdottir, 1999; Natale 

et.al. 2003; Malm, Celsing & Friman, 2005; Nieman et.al. 1991). Detta sker i syfte att bland 

annat eliminera antigener och reparera skadad vävnad. De långvariga effekterna på 

leukocyterna av fysisk aktivitet är inte lika väl kartlagda, men regelbunden fysisk aktivitet på 

måttligt intensitet ökar immunsystemets kapacitet att motstå infektioner (Gleeson, 2007; 

Neubauer, Köning & Wagner, 2008; Kohut et.al. 2003; Nieman, 2012;  Kohut et.al. 2002; 

Yan et.al. 2001; Akimoto et.al. 2003). Malm, Celsing & Friman (2005) stödjer detta men 

hävdar att förändringen som sker, till följd av fysisk aktivitet över längre tid, är liten. Efter 

långvarig regelbunden fysisk aktivitet hos råttor visar Jonsdottirs (1999) studie att en bättre 

grundträningsnivå kan underlätta det medfödda immunsystemets förmåga att döda radioaktivt 

märkta celler i lungvävnaderna. Akimoto et.al. (2003) skriver att regelbunden fysisk aktivitet 

verkar förbättra äldre personers mukosala immunitet. En fungerande mukosal immunitet 

minskar därmed risken att drabbas av infektioner i de övre luftvägarna t.ex. förkylningar, som 

i sin tur kan resultera i lunginflammationer.  

 

Flera av ovanstående studier är dock tydliga med att en allt för intensiv och långvarig träning 

kan ge motsatt effekt och därmed minska immunsystemets kapacitet att bekämpa infektioner. 

Att fysisk aktivitet följs av en immunologisk respons verkar vara normalt men i nuläget är det 

inte klarlagt om fenomenet “open window” medför en större risk för infektioner under 

återhämtningsprocessen (Nieman & Pedersen,1999; Nieman, 2000).  

 



  
 

5 

Träningsvolymen avgör hur stor immunsystemets respons blir. Det finns motstridiga 

argument huruvida det är träningens intensitet eller duration som i första hand avgör graden 

av den immunologiska effekten. Yan et.al. (2001) skriver att immunsystemets funktion blir 

mindre effektivt efter träning, framförallt vid intensiv och excentrisk träning. Detta stöds till 

viss del av Nieman et.al. (1991) som skriver att intensiv träning, i jämförelse med 

promenader, är kopplat till en mindre ökning av det totala antalet leukocyter och lymfocyter i 

blodet. I kontrast till detta tydliggör Natale et.al. (2002) och Malm, Celsing & Friman (2005) 

att durationen är den störst bidragande faktorn till hur lång återhämtningsperioden blir samt 

hur stor respons immunsystemet ger. Den aktuella forskningen ger inget tydligt svar på hur 

intensiv eller hur långvarig fysisk aktivitet som krävs för att en individ ska hamna i “open 

window”. Detta ligger till grund för den aktuella studien.  

 

Frågan som författarna ställde sig var huruvida det går att finna en träningsvolym som ger 

seniorer hälsoeffekter, utan att de riskerar “open window”, samtidigt som de uppfyller Fyss 

allmänna rekommendationer för äldres fysiska aktivitet. Enligt dessa rekommendationer bör 

äldre individer utföra aerob fysisk aktivitet minst 150 minuter per vecka där intensiteten är 

måttlig (Fyss, 2015b). Måttlig intensitet beskrivs som att den fysiska aktiviteten ger en ökad 

frekvens på andning och puls.  
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3 Syfte & hypotes 

Syftet med den aktuella studien var att finna en träningsvolym som tillåter seniorer utföra 

aerob fysisk aktivitet utan att riskera immunosuppression (“open window”) som möjligtvis 

kan leda till en ökad infektionsrisk. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle detta kunna öka 

livskvalitén hos seniorer utan att riskera infektioner. 

  

H0 = Det går inte att undvika “open window” samtidigt som friska seniorer uppfyller de 

allmänna rekommendationerna för aerob fysisk aktivitet. 

 

H1 = Det går att undvika “open window” samtidigt som friska seniorer uppfyller de allmänna 

rekommendationerna för aerob fysisk aktivitet. 
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4 Metod 

4.1 Urval 

4.1.1 Inklusionskriterier 

Studien riktade sig till seniorer (>60 år) som ansåg sig själva vara friska, utan tecken på akuta 

sjukdomsbesvär. Personerna skulle träna på gym, enskilt eller i grupp. Detta ansåg författarna 

kunna säkerställa att personerna klarade av att utföra det cykelergometertestet samt att 

individen kände sig bekväm i nyttjandet av träningsutrustning.  

 

4.1.2 Exklusionskriterier 

Enligt exklusionskriterierna exkluderades de personer som var sjuka samt de som hade några 

sjukdomsbesvär och/eller åt läkemedel som påverkar immunsystemet (Bellardini; Henriksson 

& Tonkonogi, 2009). Detta gjorde också att formeln för att bestämma maximal hjärtfrekvens 

(208-0,7 x ålder) gick att använda eftersom den är validerad för friska individer samt att 

mätningar av vita blodkroppar sker utan att data förvrängs (Tanaka, Monahan & Seals, 2001). 

 

4.1.3 Rekrytering 

Personerna rekryterades genom personliga förfrågningar på ett lokalt gym, ett möte med en 

lokal idrottsförening som hade genomfört seniorverksamhet och genom att testpersonerna 

själva kom med förslag på lämpliga deltagare i deras umgängeskrets som uppfyllde studiens 

inklusionskriterier. Testpersonerna informerades både muntligt och skriftligt om varför 

studien genomfördes, testernas förfarande, ändamålet samt de etiska ställningstagandena som 

tagits. Därefter gavs det tid för frågor.  

 

4.2 Datainsamling 

Testpersonerna genomförde varsitt standardiserat cykeltest på en intensitet som anses ge 

hälsoeffekter enligt Fyss allmänna rekommendationer för aerob fysisk aktivitet (Fyss, 2015b). 

Tre grupper skapades där samma intensitet låg till grund testet men durationen varierade 

mellan 5, 10 och 20 minuters cykling. Fyss (2015b) tydliggör att den fysiska aktiviteten kan 

delas in i 10 minuterspass och durationen anses vara den störst bidragande faktorn till 

längden på återhämtningsperioden samt hur stor responsen blir från immunsystemet (Natale 

et.al. 2002; Malm, Celsing & Friman 2005). En testlokal på institutionen för idrottsvetenskap 

på Linnéuniversitetet i Kalmar inreddes och användes exklusivt för denna studie. 
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Temperaturen i lokalen låg konstant mellan 20-21 grader celsius och testerna genomfördes 

mellan 09.00 och 16.00 på vardagar med samma testledare. 

 

För att bestämma vilken pulsfrekvens personerna skulle cykla på beräknades den maximala 

hjärtfrekvensen via Tanakas formel (208-0,7*ålder). Tanaka, Monahan & Seals (2001) 

illustrerade i sin studie att denna ekvation är mer lämplig för friska individer över 40 år då 

den traditionella formeln (220-ålder) tenderar att underskatta den maximala hjärtfrekvensen. 

Denna underskattning blir också större desto äldre testpersonen är. I denna studie ansågs det 

betydelsefullt i och med att samtliga testpersoner var seniorer (63+). Tanaka, Monahan & 

Seals (2001) skriver även att ekvationen fungerar oavsett kön eller hur vältränad personen är. 

Vilopulsen registrerades genom att testpersonerna fick vila 10 minuter innan testets, därefter 

registrerades personernas vilopuls med en blodtrycksmätare från Welch Allyn. Pulszonerna 

beräknades därefter utifrån Karvonens formel;  

 

[((Maximal Hjärtfrekvens-Vilopuls) * Intensiteten i %) + Vilopuls ]  

 

Tabell 1. Räkneexempel efter fiktiv senior (70 år) med en beräknad maximal hjärtfrekvens på 

159 och uppmätt vilopuls 60. 

  % av maximal 

hjärtfrekvens 

Puls (HR) Upplevd känsla 

  Lägst Högst Lägst Högst   

Intensitetszon 1 55 72 114 131 Mycket lätt 

Intensitetszon 2 76 82 135 141 Lätt 

Intensitetszon 3 82 87 141 146 Något ansträngande 

 (Mattsson & Larsen, 2013) 

Dessa intensitetszoner utgår ifrån Olympiatoppen Norge, den norska motsvarigheten till 

Svenska Olympiska Kommitéen (SOK). För att beskriva intensiteten på testpersonernas 

aeroba belastning i intensitetszon 1 (I-zon 1) tar författarna endast hänsyn till  max- och 

vilopuls. Vissa intensitetszoner bygger på tester från fysiologiska laboratorier eller enbart 

subjektivt skattade ansträngningar (Mattsson & Larsen, 2013). Subjektivt skattad 

ansträngning, likt Borgs RPE-skala, inte är fullt tillförlitligt vid submaximala arbeten (Chen; 

Fan & Moe, 2002) och därför användes i den aktuella studien Karvonens formel; ((Maximal 
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Hjärtfrekvens-Vilopuls)*Intensiteten i %) + Vilopuls = Pulsträningsmål (Karvonen & 

Vuorimaa, 1988). 

 

I-zon 1 bedömer författarna vara en intensitet som inte ställer alltför höga krav på 

testpersonerna samtidigt som träning inom dessa pulsfrekvenser anses ge allmänna 

hälsoeffekter, både centrala och perifera (lokala). Andning, hjärta och blod påverkas alla 

positivt av denna typ av aerobt arbete samtidigt som muskulaturens förmåga att omsätta syre 

ökar (Mattsson & Larsen, 2013; Michalsik & Bangsbo, 2004).  

 

I och med att den aktuella studien syftade till att undersöka hur den totala mängden vita 

blodkropparna (WBC) inklusive tidigare nämnda undergrupper förändras över tid (under och 

efter ett submaximalt aerobt fysiskt arbete) togs fyra kapillära blodprover (stick med en 

engångsnål i finger) i syfte att undersöka testpersonernas koncentration av leukocyter. 

Proverna togs vid fyra tillfällen; innan testets start (baseline), direkt efter avslutat fysiskt 

arbete, efter 15 minuter vila och efter 30 minuters vila. Eftersom ett kapillärprov skapar en 

lokal inflammatorisk process togs de fyra proverna i fyra olika fingrar, lång och ringfinger på 

både höger och vänster hand för att inte påverka resultatet (Hemocue AB, u.å.). Vid 

analyseringen av blodproverna användes bildanalyssystemet HemoCue WBC Diff System. 

Detta system används för att kvantitativt bestämma antalet vita blodkroppar (WBC) i ett 

blodprov. Blodet samlas i en mikrokuvett som sedan analyseras och via en differentialräkning 

(undersökning av leukocyter). En differentialräkning ger uppgifter om mängden lymfocyter, 

monocyter samt neutrofila, eosinofila och basofila granulocyter. HemoCue WBC Diff System 

anses vara ett fabrikskalibrerat instrument som inte kräver någon omkalibrering inför 

användning (Hemocue AB, 2014). 

 

4.3 Procedur 

Följande text beskriver hur samtliga test genomfördes och standardiserades. Testledarna 

övade på att utföra testerna enligt nedanstående beskrivning på varandra ett flertal gånger i 

syfte att säkerställa att testerna genomfördes på ett beprövat och liknande vis vid varje test.  

Inför testtillfället informerades samtliga testdeltagare om att varken äta lunch eller middag 

men frukost tilläts. De skulle dessutom inte brukat någon form av tobak 2 timmar före 

testtillfället. Tobak i form av rökning kan t.ex. generera i högre WBC-värden (Nieman, 2012; 
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Hemocue u.å.; Hemocue, 2014). De ombads dessutom att avstå träning minst 24 timmar före 

testtillfället eftersom fysisk aktivitet har en effekt på immunsystemet (Nieman, 2000).  

 

Testpersonerna hälsades välkomna och erbjöds möjlighet att byta om till träningskläder. 

Därefter monterades en pulsklocka med pulsband och den inledande vilan på 10 minuter 

inleddes. Under dessa 10 minuter fyllde deltagaren i en hälsodeklaration. Efter vilan 

registrerades blodtryck och vilopuls samt maximal hjärtfrekvens beräknades. Därefter togs 

det första blodprovet. Under tiden blodprovet analyserades mättes och vägdes testpersonen 

samt cykelergometerns sadel justerades. Ingen uppvärmning genomfördes. När första 

blodprovet analyserats i HemoCue WBC Diff System fick testpersonen 60-90 sekunder att nå 

steadystate innan testet startade. Steadystate fastställdes när hjärtfrekvensen var inom I-zon 1 

och varken minskade eller ökade. Testledaren reglerade belastningen på cykeln och 

testpersonen ombads hålla en trampfrekvens mellan 60-70 RPM. När den nedre uträknade 

pulsfrekvensen nåddes startades stoppuret och testet fortlöpte i 5, 10 eller 20 minuter 

beroende på vilken duration som personen slumpmässigt blivit tilldelad. Under hela testet 

övervakades individens allmäntillstånd och testledaren reglerade belastningen så att I-zon 1 

upprätthölls under hela testet. Vid avslutat test togs ett andra blodprov och testpersonen 

ombads att vila i 15 minuter. Därefter togs det tredje blodprovet. Ett fjärde blodprov togs 

efter ytterligare 15 minuters vila. Samtliga individer fick genomföra denna stillasittande 

återhämtning utan yttre påverkningar. Personerna erbjöds endast vatten under den totalt 30 

minuter långa vilan (Bellardini; Henriksson & Tonkonogi, 2009). 

 

4.3.1 Utrustning 

I syfte att upprätthålla en så hög reliabilitet som möjligt användes samma utrustning vid 

samtliga testtillfällen. 

• Beurer Wellbeing BF 180, Diagnostic bathroom scale 

• Längdmätinstrumentet Seca 217 

• Polar Polar RS800CX, pulsklocka 

• Monark 818 Ergomedic, cykelergometer  

• Hemocue WBC Diff System, differentialräkning vita blodkroppar  

• Welch Allyn ProBP 3400 Series, blodtrycksmätare   

• Lactate Plus Nova Biomedical, laktatmätare 
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4.4 Etiska överväganden 

Arbetet har utgått från att upprätthålla kraven kring information, samtycke, konfidentialitet 

och nyttjande (Hassmén & Hassmén, 2008). Även Patel & Davidson (2011) tydliggör att de 

fyra kraven är viktiga i alla forskningsprocesser och används för att värna om testpersonernas 

integritet. Kravet kring information innebär att personerna i fråga ska vara informerade om 

studiens syfte och i vilket ändamål studien genomförs. Genom att muntligt och skriftligt 

(Bilaga 1) informera om studien kunde detta krav tillgodoses. Testpersonerna informerades 

om att deltagandet i studien är konfidentiellt och ingen person kommer kunna identifieras. 

Deltagandet kunde dessutom avslutas utan att behöva förtälja anledningen. Författarna 

klargjorde även att all känslig information hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av denna. De ombads att ge sitt skriftliga godkännande i syfte att 

säkerställa att de gav sitt personliga samtycke och för att garantera att de tagit del av och 

uppfattat informationen. All insamlad data användes uteslutande till forskning enligt kravet 

om nyttjande. Data som inte var av vetenskapligt värde presenteras inte. 

 

ACSM:s rekommendationer för medicinskt stöd vid tester skriver att det inte krävs 

några  medicinska undersökningar vid tester med moderata belastningar (Bellardini; 

Henriksson & Tonkonogi, 2009). Det gör att studien är genomförbar med hänsyn till 

testpersonernas säkerhet. 

 

Om en testperson visade sig ha värden som går utanför referensvärdena (Bilaga 2) 

informerades de om detta och testledarna tydliggjorde att de inte var tillräckligt kompetenta 

att ställa någon diagnos.  

 

4.5 Statistisk bearbetning 

Resultaten analyserades och illustrerades som medelvärden med standardavvikelser. Genom 

upprepade variansanalyser (Envägs variansanalys ANOVA) kunde författarna göra sig 

underrättade om grupperna ansågs jämförbara (p>0,05) (tabell 2 & baselinevärden i tabell 3). 

 

För att undersöka om det fanns någon skillnad i WBC, neutrofiler, lymfocyter och 

monocyter i och mellan grupperna (5, 10, 20 minuter) i kombination med att ta reda på om 

durationen på cykeltestet kan ha påverkat de ovanstående prediktorerna vid de fyra olika 

mätpunkterna (baseline, direkt efter arbete, 15 min efter arbete och 30 min efter arbete) 
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analyserades datan via Factorial Repeated Measures ANOVA. Samtliga analyser 

genomfördes i IBM SPSS Statistics 23 där p-värde <0,05 betraktades som statistiskt 

signifikant. 
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5 Resultat 

5.1 Kön 

Analysen tydliggjorde att det inte fanns någon statistisk skillnad över provtillfällena i WBC 

mellan könen (p>0,05) (Figur 1). De vita blodkropparna reagerar på liknande vis vid måttlig 

fysisk aktivitet på cykelergometer. I denna analys har författarna inte tagit hänsyn till de tre 

durationerna (5, 10 & 20 min). Vid en sådan analys hade ett större urval krävts.  

 

Figur 1. Totala antalet vita blodkroppar (x109/L) med hänsyn till kön. 

 

5.2 WBC 

5 min 

Testpersonerna som cyklade 5 minuter uppvisade en signifikant ökning (p=0,027) av det 

totala antalet vita blodkroppar i blodbanan mellan provtagning 1 (5,4 ± 1,5) och 2 (7 ± 2). 

Därefter följde en signifikant minskning (p=0,01) av WBC mellan provtagning 2 och 3 (4,6 ± 

1,3). Efter ytterligare 15 minuters vila förändrades inte värdena statistiskt sett mellan 

provtagning 3 och 4 (5,1 ± 1,2). Provtagning 2 skiljde sig signifikant mot samtliga tre 

provtagningar (p=0,027, p=0,01, p=0,021). Detta illustrerar att 5 minuters måttlig fysisk 

aktivitet på en cykelergometer påverkar koncentrationen vita blodkroppar. Mellan 
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provtagning 1 och 3 skedde en signifikant minskning (p=0,029) av WBC vilket indikerar ett 

open window-fenomen (Figur 2). Efter hela viloperioden på totalt 30 minuter skiljde sig inte 

baselinevärdena mot värdena uppmätta under provtagning 4. 

 

10 min 

Bland de testpersoner som cyklade 10 minuter skiljde sig provtagning 2 (7,5 ± 1,3) statistiskt 

sett mot provtagning 1 (5,1 ± 1,3, p=0,001), provtagning 3 (5,3 ± 0,8, p=0,001) och 

provtagning 4 (5,1 ± 1,2, p=0,005). Detta tyder på att 10 minuters måttlig fysisk aktivitet 

höjer koncentrationen vita blodkroppar i blodbanan. Provtagning 1, 3 och 4 skiljde sig inte 

från varandra (p>0,05). 

 

20 min 

I grupp 3 där testpersonerna cyklade 20 minuter skedde en ökning av WBC i blodbanan 

(p=0,012) mellan provtagning 1 (5,3 ± 1) och provtagning 2 (7,6 ± 1,5). Även 20 minuters 

måttlig fysisk aktivitet genererar i förhöjd mängd vita blodkroppar i blodbanan. Provtagning 

1 skiljde sig dock inte mot provtagning 3 (5,3 ± 1,6) och provtagning 4 (6,3 ± 2). Mellan 

provtagning 2 och provtagning 3 skedde en minskning av WBC (p=0,022). De uppmätta 

värdena under provtagning 4 skiljde sig inte, varken mot provtagning 1, 2 eller 3. 

Figur 2. Totala antalet vita blodkroppar (x109/L) med hänsyn till duration. 
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5.3 Neutrofila 

5 min 

Ingen skillnad mellan någon av de fyra provtagningarna kunde påvisas med hänsyn till de 

neutrofila granulocyterna hos testpersonerna som cyklade 5 minuter (p>0,05). 

 

10 min 

Hos de testpersoner som cyklade 10 minuter kunde en signifikant ökning av neutrofila 

granulocyter (p=0,003) mellan provtagning 1 (2,6 ± 0,6) och 2 (3,2 ± 0,6) påvisas. Mellan 

provtagning 2 och 3 (2,6 ± 0,6) skedde en signifikant minskning (p=0,001) av neutrofila 

granulocyter. Provtagning 2 skiljde sig inte mot provtagning 4 (p=0,058) (Figur 3).  

 

20 min 

Ingen skillnad mellan någon av de fyra provtagningarna kunde påvisas med hänsyn till de 

neutrofila granulocyterna hos testpersonerna som cyklade 20 minuter (p>0,05). 

 

Figur 3. Totala antalet neutrofila granulocyter (x109/L) med hänsyn till duration. 
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5.4 Lymfocyter  

5 min 

Hos de testpersoner som cyklade 5 minuter skedde en ökning (p=0,001) av antalet lymfocyter 

i blodbanan mellan provtagning 1 (2,2 ± 0,8) och 2 (3,3 ± 1). Därefter följde en minskning 

(p=0,001) mellan provtagning 2 och 3 (1,8 ± 0,7). Koncentrationen av lymfocyter ökar efter 

endast 5 minuters cykel. Provtagning 2 skiljde sig signifikant mot provtagning 1, 3 och 4 

(p=0,002). Mellan provtagning 1 och 3 minskade antalet lymfocyter (p=0,023) vilket 

indikerar ett ”open window”-fenomen (Figur 4).  

 

10 min 

Värdena mellan de testpersoner som cyklade 10 minuter ökade (p=0,001) antalet lymfocyter 

från provtagning 1 (2,1 ± 0,5) till provtagning 2 (3,6 ± 0,9) därefter minskade (p=0,001) de 

till provtagning 3 (2,2 ± 0,4).  10 minuter på en cykelergometer genererar i ökad mängd 

lymfocyter för att sedan återgå till normala värden efter 15 minuters vila. Provtagning 2 

skiljde sig signifikant mot provtagning 1, 3 och 4 (p=0,002).   

 

20 min 

I gruppen där testpersonerna fick cykla 20 minuter ökade antalet lymfocyter i blodbanan 

mellan provtagning 1 (1,9 ± 0,4) och provtagning 2 (3,1 ± 0,7) (p=0,003). Mellan 

provtagning 2 och 3 (1,9 ± 0,6) minskade därefter dessa värden (p=0,001). Även 20 minuters 

måttlig fysisk aktivitet genererar alltså i förhöjd mängd lymfocyter i blodbanan för att sedan 

återgå till normala värden efter 15 minuters vila. Provtagning 2 skiljde sig i likhet med de 

andra två grupperna mot provtagning 1, 3 och 4 (p=0,006).  
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Figur 4. Totala antalet lymfocyter (x109/L) med hänsyn till duration. 

 

5.5 Monocyter 

Samtliga grupper påvisade en signifikant ökning av monocyter mellan provtagning 1 och 2 

(p=0,016 i 5 min, p=0,001 i 10 min, p=0,016 i 20 min). Resultaten tyder på att måttlig fysisk 

aktivitet, utan att ta hänsyn till duration, förhöjer koncentrationen monocyter i blodbanan. 

Samtliga grupper illustrerar att deras monocytvärden vid provtagning 3 och 4 inte skiljer 

signifikant från provtagning 1 (p>0,05). Vilan på totalt 30 minuter resulterar i att värdena 

återställs till det normala.  

 

5.6 Eosinofila, Basofila 

De eosinofila granulocyterna utgör endast 1-4 % av det totala antalet vita blodkropparna i 

blodet. De basofila granulocyterna ökar främst vid sjukdom ex leukemi eller polycytemia 

vera vilket gjorde att vi uteslöt dessa ut analysen. Värdena var dessutom så låga (<0,02) hos 

varje individ att Hemocue-maskinen ej kunde presentera dessa (Hemocue AB, u.å.). 
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5.7 Laktat 

Under alla fyra provtillfällena insamlades laktatvärden hos testpersonerna. I Pearsons 

korrelationsanalys åskådliggjordes inget samband mellan antalet vita blodkroppar och 

laktatkoncentrationen i blodet (p>0,05).  

 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik 

 

Variabel 
(Medelvärde ± SD) 

5 min (n = 9) 10 min (n = 10) 20 min (n = 10) p-värde 

Kön 4 ♂ / 5 ♀ 3 ♂ / 7 ♀ 5 ♂ / 5 ♀ - 

Ålder (år) 72 ± 3,7 68,4 ± 3,6 71,8 ± 3,2 0,05* 

Vikt (kg) 75,4 ± 13,7 71,8 ± 13,7 76 ± 17,7 0,79* 

Längd (cm) 173,7 ± 9,3 171 ± 9 172,1 ± 7,2 0,79* 

BMI 25 ± 2,9 24,5 ± 4,1 25,3 ± 4,2 0,89* 

Hypertension n = 8 n = 3 n = 5 - 

Vilopuls 66,3 ± 11,9 64,1 ± 11 70,1 ± 8,9 0,45* 

Beräknad maxpuls  157,6 ± 2,5 160,1 ± 2,6 157,1 ± 1,5 0,01* 

*=Envägs variansanalys ANOVA  
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Tabell 3. Testvärden  

Blodprov 
(Medelvärde ± SD) 

Grupp Laktat 
(mmol/L) 

WBC 
(x109/L) 

Tot. neu 
(x109/L) 

Tot. lymf 
(x109/L) 

Tot. mono 
(x109/L) 

Tot. eosin 
(x109/L) 

Tot. baso 
(x109/L) 

Baseline* 5 min 
(n = 9) 

2 ± 1,9 5,4 ± 1,5 2,7 ± 0,7  2,2 ± 0,8 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0 

 10 min 
(n = 10) 

2,1 ±1,4 5,1 ± 1,3 2,6 ± 0,6 2,1 ± 0,5 0,4 ± 0,1 0,1 ± 0 0 

 20 min 
(n = 10) 

1,3 ± 0,6 5,3 ± 1 3 ± 1 1,9 ± 0,4 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0 

Direkt efter 

arbete  
5 min 
(n = 9) 

5,2 ± 1,4 7 ± 2 3,1 ± 1 3,3 ± 1 0,5 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0 

 10 min 
(n = 10) 

3,3 ± 1,5 7,5 ± 1,3 3,2 ± 0,6 3,6 ± 0,9 0,5 ± 0,1 0,1 ± 0 0 

 20 min 
(n = 10) 

3,2 ± 1,7 7,6 ± 1,5 3,9 ± 1,3 3,1 ± 0,7 0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,2 0 

15 min vila 5 min 
(n = 9) 

3 ± 1,5 4,6 ± 1,3 2,4  ± 0,7 1,8 ± 0,7 0,3 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0 

 10 min 
(n = 10) 

2,7 ± 2,3 5,3 ± 0,8 2,6 ± 0,6 2,2 ± 0,4 0,3 ± 0,8 0,1 ± 0 0 

 20 min 
(n = 10) 

2,1 ± 1,3 5,3 ± 1,6 2,9 ± 1,2 1,9 ± 0,6 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0 

30 min vila 5 min 
(n = 9) 

3,3 ± 1,3 5,1 ± 1,2 2,7 ± 0,6 1,9 ± 0,7 0,3 ± 0,1 0,1 ± 0,1 0 

 10 min 
(n = 10) 

3,3 ± 1,6 5,1 ± 1,2 2,6 ± 0,8 2 ± 0,4 0,3 (0,1) 0,1 ± 0 0 

 20 min 
(n = 10) 

3,8 ± 3,1 6,3 ± 2 3,6 ± 1,4 2,1 ± 0,6 0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0 

*=p-värde >0,05 (Envägs variansanalys ANOVA) 
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6 Resultatdiskussion 

Syftet med den aktuella studien var att finna en träningsvolym som tillåter seniorer utföra 

aerob fysisk aktivitet utan att riskera immunosuppression (“open window”). Utan att ta 

hänsyn till duration visar analyserna att kön inte verkar ha någon betydelse för hur 

immunsystemet reagerar på det fysiska arbete testpersonerna utsattes för. De uppmätta 

laktatkoncentrationerna för alla fyra provtagningar visade inget samband med WBC. Det 

verkar därmed som att uppbyggnaden av laktat inte har någon effekt på WBC vid måttligt 

fysiskt arbete. 

 

Resultaten indikerar att all måttlig fysisk aktivitet på cykelergometer akut förhöjer 

koncentrationen WBC i blodbanan med 23, 32 och 30 % i respektive grupp (5, 10, 20 min) 

vilket stöds av tidigare publicerad litteratur som beskriver att fysiskt arbete följs av en 

immunologisk respons (Nieman & Pedersen 1999; Nieman 2000). Efter 15 minuters vila 

minskade antalet WBC endast signifikant hos de testpersoner som cyklade i 5 minuter med 

15 % vilket indikerar att de riskerar immunosuppression och “open window”. Den initiala 

belastningen som testpersonerna utsattes för på cykelergometern upplevde många var 

krävande. Ju längre arbetet fortgick tillsammans med en mer stabil hjärtfrekvens desto 

mindre ansträngning upplevde personerna. Testledaren kunde därmed sänka belastningen allt 

eftersom steady state uppnåddes. Detta gällde främst 10 och 20 minutersgrupperna. Testerna 

som varade i 5 minuter hann förmodligen avslutas redan innan individerna anpassade sig till 

arbetet. Wigernas et.al. (2001) skriver i sin studie att en aktiv återhämtning kan vara mer 

hälsosam och minska risken för “open window”. Med det i åtanke kan resultatet i den 

aktuella studien bero på att durationen på det fysiska arbetet var längre hos de två grupper 

som cyklade 10 respektive 20 minuter. Detta kan ha resulterat i att när intensiteten gradvis 

sjönk uppnådes i allt högre grad en aktiv återhämtning hos testpersonerna. 

 

Förändringen i WBC verkar inte bero på de neutrofila granulocyterna även om de utgör 60-70 

% av WBC. De neutrofila granulocyterna förändrades inte statistiskt sett förutom i gruppen 

där testpersonerna cyklade 10 minuter (19 %). Ökningen av WBC till följd av det fysiska 

arbetet verkar i större grad bero på att antalet lymfocyter ökar i blodbanan då ökningen var 

statistiskt signifikant i alla tre grupperna. De ökade med 33, 58 och 61 % i respektive grupp 

(5, 10, 20 min). Jonsdottir (1999) skriver att den medfödda delen av immunförsvaret, i form 
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av NK-celler (en typ av lymfocyter), är den delen som påverkas mest av fysisk aktivitet. 

Detta skulle kunna förklara lymfocyternas ökning i den aktuella studien.  

  

6.1  Open window 

Författarna har i den aktuella studien inte kunnat klargöra om termen “open window” avser 

ett testvärde som sjunker under de referensvärden som existerar för de olika typerna av vita 

blodkroppar eller om en minskning under baseline krävs (Gleeson, 2007; Neubauer, Köning 

& Wagner, 2008; Kohut et.al. 2003; Nieman, 2012;  Kohut et.al. 2002; Yan et.al. 2001; 

Akimoto et.al. 2003). Hos de testade individerna uppmättes endast tre WBC-värden under 

4x109/L (nedre referensvärdet, Bilaga 2) efter 15 minuters vila. Fyra individer uppvisade 

mätvärden där antalet neutrofila granulocyter understeg 2x109/L vilket är det nedre 

referensvärdet för dessa. Av dessa fyra individer var de tre individerna som hade låga WBC-

värden inkluderade. En av dessa individer hade även värden som understeg referensvärdena 

för antalet lymfocyter (1x109/L). Baserat på varje grupps medelvärde var det ingen grupp 

som sjönk under referensvärdena. Utgår man därför ifrån att “open window” sker när 

siffrorna rör sig utanför referensvärdena utförde inte någon grupp ett tillräckligt ansträngande 

fysiskt arbete för att immunosuppressionen skulle bli så stor att det påverkade testpersonernas 

immunsystem negativt. Då fenomenet “open window” inte är definierat vill författarna 

däremot föreslå att en individ som akut sjunker under baseline till följd av ett fysiskt arbete 

ska kunna anses vara i “open window” eftersom det finns färre cirkulerande leukocyter i 

blodbanan. Sjunker WBC under baseline vid provtagning 3 går det således att anta en relativ 

skillnad jämfört med baseline vilket indikerar immunosuppression. 

 

Mellan provtagning 1 (baseline) och 4 (30 min efter fysiskt arbete) skiljde sig dock inte de 

uppmätta värdena för WBC, neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila 

granulocyter och basofila granulocyter mellan grupperna. Det innebär att effekten av 

immunosuppressionen hade avtagit och den relativa förändringen som möjligtvis kan 

beskriva fenomenet var borta. Således går det att diskutera huruvida testpersonerna hamnade 

i ”open window” litteraturen beskriver att “open window” kan vara mellan tre till 72 timmar 

efter utfört fysiskt arbete (Nieman, 2000; Fyss, 2011). Författarna i den aktuella studien vill 

därmed förkasta nollhypotesen eftersom resultaten tyder på att det går att undvika “open 

window” samtidigt som personerna uppfyller Fyss allmänna rekommendationer för aerob 

fysisk aktivitet (Fyss, 2015b). 
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7 Metoddiskussion 

7.1 Rekrytering 

Utifrån den deskriptiva statistiken anser författarna att testpersonerna kan betraktas vara en 

homogen grupp seniorer (>60 år) vilket ökar undersökningens validitet. I och med detta går 

det också att hävda att generaliserbarheten minskar eftersom gruppen som rekryterades inte 

motsvarar populationen i stort (selection bias). Detta låg till grund i det etiska 

ställningstagandet. För att undvika skador ansåg författarna att det var oetiskt att rekrytera 

seniorer som inte var vid tillräckligt god fysiskt hälsa för att utföra ett fysiskt arbete på en 

ergometercykel. 

 

7.2 Testpersonernas hälsa 

Innan första testtillfället undersökte författarna vilka typer av läkemedel som kan påverka 

kroppens vita blodkroppar. Personer som medicinerades med t.ex. cytostatika, kortison, 

litium, NSAID-preparat eller medicinering mot överaktivitet i sköldkörteln exkluderas därför 

från testerna. De ovanstående läkemedlen kan både hämma och öka antalet vita blodkroppar. 

Enligt hälsodeklarationen visade ingen av testpersonerna att de använde någon av dessa 

mediciner. Vid testtillfället angav ett par av individerna att de medicinerades med läkemedlet 

Levaxin. Levaxin ersätter saknad eller minskad produktion av sköldkörtelhormon (FASS, 

2018). I efterforskningen fann inte författarna något som tyder på att Levaxin nämnvärt kan 

påverka mängden vita blodkroppar, därför inkluderas personerna som medicinerades med 

detta läkemedel. 

 

Författarna valde att exkludera en testpersons insamlade blodvärden ur den statistiska 

analysen pga. att personens värden inte låg inom referensramarna för en frisk vuxen (4,0–

10,0 x109/L) (Hemocue AB, u.å.). Personen hade enligt uppgift varit sjuk en tid innan 

testtillfället men menade själv att hen kände sig bättre. Eftersom dessa värden påverkade 

resultatet i allt för stor utsträckning, vilket i sin tur ifrågasatte studiens validitet, valde 

författarna att exkludera denne.  

 

I den deskriptiva statistiken åskådliggörs testpersonernas blodtrycksvärden i form av hur 

många individer som bedömdes ha högt blodtryck (hypertension). I gruppen som cyklade 5 

minuter hade 89 % av deltagarna ett högt blodtryck i jämförelse med individerna i grupperna 
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som cyklade 10 minuter (30 %) respektive 20 minuter (50 %). Resultaten ur Orakzais, et.al. 

(2006) studie tyder på att ett högt systoliskt tryck (>140 mm Hg) är associerat med högre 

WBC-värden och därmed inflammation. I den föreliggande studien förekom dock ingen 

skillnad i baselinevärdena (WBC) mellan grupperna, men vid tredje provtagningen (15 

minuters vila) visade analysen att gruppen som cyklade 5 minuter riskerar “open window”. 

Författarna kan endast spekulera i om det höga blodtrycket kan ha haft någon inverkan på 

resultaten. I liknande studier kan det vara av intresse att exkludera personer med hypertension 

eftersom det verkar ha en effekt på WBC (Orakzai, et.al. 2006). 

 

7.3 Standardisering av tester 

Innan testerna utfördes ombads varje testperson att undvika lunch eller middag samt att inte 

röka två timmar innan testtillfället. Dessa faktorer ansågs kunna påverka resultatet (Nieman, 

2012; Hemocue AB, u.å.). En standardisering i större utsträckning var inte praktiskt 

genomförbar i och med resurserna som fanns till förfogande i denna studie. Med det sagt 

kunde inte författarna påverka testpersonernas kost eller sömnvanor som båda två påverkar 

hälsan och immunsystemet i allra högsta grad (Wikby & Johansson, 1999). I en optimal 

studiedesign hade dessa faktorer manipulerats hos individerna i syfte att skapa helt 

jämförbara fall. Författarna hävdar dock att detta hade varit optimalt ur ett metodologiskt 

syfte, men det hade dock inte varit applicerbart på verkligheten eftersom människor har 

varierande levnadsvanor överlag. Utöver kravet att träning skulle undvikas minst ett dygn 

före testtillfället valde författarna att fokusera på att samtliga test utfördes på liknande sätt 

och under ett tidsintervall på dygnet (kl. 08.00-16.00). På så sätt uppnåddes en hög grad av 

standardisering med hänsyn till vad som var praktiskt genomförbart. 

 

7.4 Validitet  

7.4.1 Tanakas maxpulsberäkning 

I studien användes Tanakas formel i syfte att beräkna testpersonernas maximala 

hjärtfrekvens. Tanaka, Monahan & Seals (2001) visade att formeln var applicerbar på både 

män och kvinnor oberoende av deras träningsstatus. Den hade dessutom en högre precision 

än andra liknande beräkningar vid stigande ålder. För att korrekt kunna beräkna 

testpersonernas maximala hjärtfrekvens och antal vita blodkroppar behövde personerna vara 

friska vid testtillfället. Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver definitionen av frisk; “som har 

god hälsa psykisk el. fysisk (el. bådadera), tillfälligt el. permanent”. Författarna valde att tolka 
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detta som att personer som deltar i organiserad träning är tillräckligt fysisk friska för att 

kunna genomföra studiens cykelergometertester. Författarna kunde inte avgöra om 

individerna hade god psykisk hälsa, men till denna studie ansågs inte detta vara av lika stor 

betydelse som den fysiska hälsan.  
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8 Klinisk relevans 

Åldrandet är en degenerativ process där immunsystemet påverkas negativt liksom andra 

fysiologiska aspekter i människokroppen (Rundgren, 1991; Wikby & Johansson, 1999). Med 

detta tydliggjort adderat med avsaknaden av fysisk aktivitet eller undermåliga kostvanor 

riskerar äldre individer att utveckla sjukdomar. I och med vikten av att vara fysiskt aktiv i 

syfte att hålla sig friskare under en större del av livet har författarna i denna studie fokuserat 

på att studera hur immunsystemet reagerar på olika duration av fysiskt arbete på måttlig 

intensitet hos seniorer. Detta studerades i syfte att finna en träningsvolym där 

immunosuppression till följd av fysiskt arbete kan leda till ett ytterligare nedsatt 

immunsystem hos individer som redan påverkas negativt av ålder. Med denna vetskap skulle 

aktörer i framtiden kunna tänkas ordinera fysisk aktivitet till personer som redan har ett 

nedsatt immunsystem. I och med de etiska överväganden som gjorts innan studien startades 

uteslöts det tester på de individer som kanske är i allra störst behov av denna vetskap, 

nämligen seniorer som redan behandlas på våra sjukhus eller i sina hem. 

 

9 Konklusion 

Resultaten i den aktuella studien tyder på att måttlig fysisk aktivitet på en ergometercykel 

stimulerar en immunologisk respons hos friska seniorer. Vidare indikerar resultaten att fysiskt 

arbete på måttlig intensitet i 10 eller 20 minuter på en ergometercykel inte verkar leda till att 

friska seniorer riskerar “open window”. Författarna anser därmed att friska seniorer med 

fördel kan uppfylla Fyss allmänna rekommendationer för aerob fysisk aktivitet utan att 

riskera akut immunosuppression direkt efter träning.  
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12 Bilagor 

Bilaga 1 

Till dig som är en fysiskt aktiv pensionär! 

Information och förfrågan om deltagande i en experimentell studie. 

  

Vid fysisk aktivitet påverkas immunsystemet genom att det tillfälligt försämras 

beroende på hur väl en individ återhämtar sig. Det kallas “open window” och är idag 

omstritt då forskningen är oense om personer är mer infektionskänsliga efter avslutad 

fysisk aktivitet än man vanligtvis är. Åldrandet påverkar dessutom immunsystemet 

negativt vilket möjligtvis, ihop med “open window”, kan innebära en ökad risk för 

infektion hos äldre individer. 

  
Vi är två idrottsvetarstudenter som heter Oscar Lundberg & Viktor Björk. Vi läser sista året på 

institutionen för Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen ingår det att 

genomföra ett examensarbete.  

  

Vår studie syftar till att undersöka om det är möjligt för seniorer att vara måttligt fysiskt 

aktiva och samtidigt undvika “open window”-fenomenet.  
  

Studieinfo: 
 

o   Att medverka i studien är helt frivilligt och det behövs ingen särskild anledning för att 

inte delta eller avsluta sitt deltagande under processens gång.   

 
o   Materialet från testerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det. 

 
o   Testerna omfattar ett cykeltest på en ergometercykel samt blodprover i form av 

kapillärprov (stick i fingret) samt en viloperiod på 30 min. Testerna sker i en testlokal 

som är belägen i Kalmars Sportcenter och tar ca 1-1,5 timme. 
 

o   Resultatet kommer sammanställas i en rapport på gruppnivå som sedan offentliggörs. 

Samtliga deltagare är anonyma i rapporten. 

  
Kalmar, 2018-01-16 
Institutionen för Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet Kalmar. 

  
Vid funderingar och intresse för deltagande får ni gärna kontakta oss på nedanstående uppgifter: 
  

  
Studerande:  Studerande:  Handledare: 

Oscar Lundberg Viktor Björk                           Jonas Ahnesjö, Universitetslektor 

073-539 37 79  073-808 27 34  0480-44 63 65 

ol222dg@student.lnu.se   vb222fb@student.lnu.se jonas.ahnesjo@lnu.se 
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II 

 

 

 

Är du intresserad av att delta som testperson i detta examensarbete ber vi vänligen er att 

fylla i följande intresseanmälan. På så sätt kommer vi att kunna kontakta er både inför 

och efter testerna om allt som rör studien. Slutligen ber vi också om ert skriftliga 

medgivande för att försäkra oss om att ni frivilligt ställer upp. 

  

 

Viktor Björk & Oscar Lundberg  

Institutionen för Idrottsvetenskap, Kalmar. 

  

  

  

  

Förnamn:________________________________                 

 

 

Efternamn:_______________________________ 

 

Telefon:_________________________________ 

 

Epost:___________________________________ 
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Bilaga 2 

Referensintervall 

Antalet vita blodkroppar för friska vuxna uttryckt om medelvärde ± 2 SD (95% 

konfidensintervall) 

  Vuxna (x109/L) Vuxna (%) 

Antal vita blodkroppar (WBC) 4,0-10,0 Ej tillämpligt 

Neutrofiler 2,0-7,0 40-80 

Lymfocyter 1,0-3,0 20-40 

Monocyter 0,2-1,0 2-10 

Eosinofiler 0,02-0,5 1-6 

Basofiler 0,02-0,1 <1-2 

Värdena kan variera på grund av en mängd olika faktorer; kön, dygnsvariationer, träning, fysisk stress 

eller skada, graviditet, matsmältningsbesvär och cigarettrökning (Hemocue AB, u.å.) 
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