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Titel: Svenska stridspiloters årliga fysiska tester 
 
Sammanfattning 
Piloter i försvarsmakten har en väldigt unik arbetsmiljö med särskilda påfrestningar från bland annat höga G-
krafter och snabba tryckförändringar. I dagsläget utför svenska stridspiloter i princip samma slags fysiska 
tester som all Försvarsmaktspersonal. 
 
De årliga fysiska testerna för svenska stridspiloter är uppdelade i två olika tester; ett konditionstest och ett 
multitest i styrka. Validiteten för dessa tester kan dock ifrågasättas. De ger endast en grov bild över en persons 
allmänna fysiska status och har, enligt min åsikt, egentligen inte direkt någonting att göra med huruvida 
piloten skall kunna klara av att utföra sin tjänst. Man kan dock fråga sig i om en god allmän hälsa indirekt är 
en förutsättning för att piloten skall kunna utföra sin tjänst på bästa sätt.  
 
Ökad styrka och anaerob förmåga, framförallt ökad styrka i benmusklerna, bål och även armar har förts fram 
som faktorer som ökar G-toleransen. Flera studier visar på sådana resultat med koppling till ökad G-tolerans 
och tiden innan en person blir utmattad av AGSM. Det finns dock några studier vars resultat kontradikterar 
mot detta och som istället menar att muskelutmattning vid utförandet av AGSM sannolikt inte påverkar G-
toleransen. Samtidigt som ingen studie har lyckats visa att aerob förmåga ökar G-toleransen. 
 
Det är väldigt svårt att mäta G-toleransen och framförallt att mäta den på rätt sätt. Många har försökt men 
tyvärr finns det vissa tveksamheter och många möjliga felkällor i alla studier jag undersökt. Det återstår 
således att utföra mer forskning på området för att säkerställa dessa resultat. 
 
Då det idag inte råder några tvivel om att aerob förmåga inte ökar G-toleransen och eftersom anaerob förmåga, 
främst styrkan i ben och bål men också i armar och övriga kroppen, i flertalet studier antytts kunna öka G-
toleransen anser jag att man borde fokuseras på att testa styrkan i de muskler som används vid AGSM i de 
årliga fysiska testerna och att styrketräning överlag borde premieras för stridspiloter. 
 
Jag har inte kommit fram till särskilt många förslag på nya tester men det var heller inte mitt syfte med 
uppsatsen. Däremot vill jag bestämt föreslå att de årliga fysiska testerna för svenska stridspiloter snarast borde 
ges en grundlig översyn, framför allt bentestet. Cykeltestet borde omarbetas för att bli likvärdigt med 
löptesterna. Ett nacktest vore också högst önskvärt i dessa framtida tester. Men först måste det noggrant 
utredas vad det egentliga syftet med testerna skall vara. 
 
Nyckelord: G-krafter, G-tolerans, Aerob träning, Anaerob träning, Stridspilot, Årliga fysiska tester 
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Title: The every year physical test for Swedish fighter pilots 
 
Abstract 
Fighter pilots have a very unique working environment in Swedens Armed Foces, stress from high 
G-forces and fast pressures changes to name a few. Up to days date Swedish fighter pilots conduct 
almost exactly the same physical tests each year as the rest of Swedens Armed Forces. 
 
Each years physical testing is divided into two seperate tests; one fitness test and one multi test of 
strength. But the validity of both these test can be questioned. These test only gives a rough 
estimation of a persons overall physical standard and has little to do with whether the pilot manage to 
cope with his serving or not. However, you could argue that a fighter pilot indirect requires a good 
general physical state to stay on acitve duty.  
 
Anaerobic fitness and most of all increased strength in musclesgroups such as legs, abdominal and 
arms has been brought up as evidence to support the conclusion that strength training increases G-
tolerance. Multiple studies all share these same results. The results connected to G-tolerance and the 
time before a person losses consiousness because of the repeated execution of the AGSM. There are 
however a few studies made that contradict the very conclusion of the studies above. They found out 
that musclefatigue as a result of repeated execution of tha AGSM is unlikely to affect G-tolerance. At 
the same time, no present studie that I have been able to find has found any evidence that support that 
fact that aerobic fitness would have any effect on G-tolerance. 
 
To meassure G-tolerance and most of all to get it right is difficult work. Many have tried and few or 
perhaps none has completly succeeded. There are some doubts and alot of possible sources of errors 
in all studies I have found. Hence alot of work are still to be done in this particular region of science 
before we can know for sure that these facts are correct. 
 
I suggest that since there are no doubts about the fact that aerobic fitness does not contribute to G-
tolerance and since anaerobic fitness and strenght in first of all legs and abdominal mucles but also 
arms and the upper body has been found to somehow affect G-tolerance positivly focus should be on 
meassuring the strength in first of all the muscles that are involved in the AGSM in the every year 
physical tests and that fighter pilots should be encouraged to exercise strength training. 
 
I have not come up with many suggestions regarding new tests but that was not the aim of this paper. 
But I strongly suggest that someone is to overlook these tests soon, especially the leg test. I also think 
that the bicycle test should be made more equivalent to the running tests. A neck test would also be 
most appropriate to include in these future tests to come. But first of all it needs to be determined 
what the main purpose of these tests should be.  
 
Key words: G-forces, G-tolerance, Aerob training, Anaerob training, Fighter pilot, Physical tests 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
365 dagar om året, 24 timmar om dygnet, vinter som sommar, dag som natt är 
Försvarsmakten beredd att försvara Sveriges gränser mot eventuella angrepp. Detta ställer 
hårda krav på den anställda personalen. Mångt och mycket av arbetsuppgifterna för 
Försvarsmaktens personal, och även militära aktiviteter överhuvudtaget, är både fysiskt och 
psykiskt krävande. För att säkerställa att de människor som söker till och arbetar åt 
Försvarsmakten har vad som krävs för att lösa sina arbetsuppgifter i olika befattningar samt 
för att minimera avgångar och produktionsbortfall har Försvarsmakten tagit fram fysiska 
tester och riktlinjer för de anställda. En viktig aspekt med dessa tester är att de inte får 
medföra att man riskerar underkänna duglig personal. Testerna får alltså inte vara för svåra. 
Testerna måste också ha en hög validitet samt reliabilitet, det vill säga att testerna måste mäta 
det de avser att mäta och vad som verkligen är viktigt för tjänsten samt ha en hög 
mätnoggrannhet.1 
 
Till sin hjälp har Försvarsmakten bland annat FM FysS (Försvarsmakten fysiska standard). 
Den innehåller riktlinjer som i korthet innebär att alla anställda i insatsorganisationen skall 
genomföra fysisk träning minst tre timmar per vecka. Förutom det, skall personer i särskilda 
tjänster uppfylla vissa tilläggskrav. Jägare har således högre fysiska krav på sig än till 
exempel en officer i stabstjänst.2 
 
Inom Försvarsmakten finns en mängd olika befattningar som alla ställer olika höga krav på 
personalens fysiska standard. Allt ifrån personer i stabstjänst till specialförband. För att 
försöka täcka hela detta spektrum av olika fysiska krav finns det i dagsläget 4 olika 
kravgrupper; A, B, C och D samt ett något modifierat test för piloter.3 
 
Piloter inom försvarsmakten har en väldigt unik arbetsmiljö med särskilda påfrestningar från 
bland annat höga G-krafter och snabba tryckförändringar. Deras fysiska tester skall borga för 
att piloten kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt och framförallt på ett säkert sätt. I 
dagsläget utför svenska stridspiloter i princip samma slags fysiska tester som all 
Försvarsmaktspersonal. Med de särskilda påfrestningar som flygtjänsten innebär, kan man 
fråga sig om det inte borde vara någon skillnad mellan de fysiska krav som ställs på en pilot 
och till exempel andra fysiskt tunga tjänster utan flygtjänst. Har de svenska stridspiloternas 
årliga fysiska tester verkligen den höga validitet många anser att de borde ha? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Bergh, (1999) s. 4.  
2 http://www.forsvarsmakten.se/mhsk/Forsvarsmaktens-idrotts--och-friskvardsenhet-FMIF/ 
3 http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/internationellt/Fysiska%20krav%20f%C3%B6r%20anst%              
C3%A4llning%20i%20insatsenhet.pdf 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-03 FHS 
Erik Karlsson  5(31) 
OP 07-10 
 

1.2 Antagande 
I mitt antagande utgår jag ifrån att de årliga fysiska testerna för svenska stridspiloter inte 
utreddes ordentligt på grund av omorganiseringen av FMC till FömedC och flytten av hela 
organisationen från Stockholm till Göteborg. 
 
Efter att Försvarsmakten fastslagit att endast ungefär 50% av samtliga officerare klarade av de 
dåvarande fysiska testerna gav Regeringen Försvarsmakten i uppgift att utforma nya, mer 
befattningsspecifika tester. Försvarsmakten gav dåvarande FMC (Flygmedcincentrum) 
ansvaret att ta fram nya tester för Försvarsmaktens flygandepersonal. Detta skedde precis 
under omorganiseringen av FMC, DNC (Dyk- och Navalmedicin) och FSC (Försvarsmaktens 
sjukvårdscentrum) till nuvarande FömedC, som bildades 2006, och flytten av hela 
organisationen från Stockholm till Göteborg. Det var i samband med detta som 
Försvarsmakten förlorade en del av personalen och därmed viktig kompetens, som istället för 
att flytta till Göteborg bland annat valde att gå till sjukhuset i Sabbatsberg. Det var en 
turbulent period. 
 
När Försvarsmakten senare begärde ett svar från FömedC angående testerna blev svaret; ”De 
är bra som de är” Ingen hade känt sig ansvarig eller manad att axla uppgiften med att ta fram 
ett nytt fystest. Frågan hade helt enkelt fallit mellan stolarna under omorganiseringen och 
flytten av hela organisationen. Jag har i efterhand försökt att hitta uppgifter som bringar 
klarhet i ansvarsfrågan, utan framgång. Detta stöder mitt antagande. 
 
I mitt antagande utgår jag också ifrån att övningarna i det nuvarande testet ändå är utvalda i 
syfte att testa pilotens fysiska kapacitet som anses ha betydelse för G-toleransen och pilotens 
förmåga att på ett säkert sätt kunna utföra sin flygtjänst. 
 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet och även frågeställningen för denna uppsats är att utreda huruvida de svenska 
stridspiloternas årliga fysiska tester korrelerar med forskningen kring området G-tolerans och 
fysisk träning. 
 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer bara att behandla stridspiloters årliga fysiska tester då de jämfört med 
helikopterpiloter och transportpiloter i mycket större utsträckning utsätts för höga 
påfrestningar från G-krafter. 
 
I den här uppsatsen undersöks enbart de svenska stridspiloters årliga fysiska tester då syftet 
med denna uppsats inte har varit att jämföra olika länders tester inom flygvapnet, utan att 
undersöka och i viss mån utvärdera våra egna. Det kommer dock att tas upp exempel, studier 
och tester från andra länders flygvapen för att lättare åskådliggöra och exemplifiera relevanta 
fakta. 
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Det årliga G-toleranstestet i humancentrifugen avgränsas bort i min uppsats med motiveringen 
att testet är framtaget för att mäta G-toleransen hos piloten och endast det. Det känns rimligt 
att anta att det testet har en väldigt hög validitet och inte behöver utredas noggrannare. Med 
samma argument avgränsas de årliga medicinska testerna bort, som bland annat innefattar 
kontroll av hörsel, syn samt analys av blod- och urinprov. Endast de årliga fysiska tester som 
blir kvar efter denna gallring kommer att behandlas. 
 
I uppsatsen kommer G-tolerans att behandlas definierad som; Den tid under vilken en pilot 
mäktar med att utsättas för en viss G-kraft. Anledningen till detta är att stridspiloter under 
flygning i praktiken sällan eller aldrig är så pass utvilade att de är i stånd att klara av att utstå 
maximal belastning om än momentant. Då det vid ett sådant arbete handlar om att ta ut sig 
maximalt måste personen i fråga också vara maximalt utvilad och förberedd, vilket rimligtvis 
en pilot under till exempel luftstrid inte alltid är. Mer relevant är då att undersöka under hur 
lång tid piloten orkar med att utsättas för G-krafter och utföra påfrestande luftstridsmanövrar. 
Fortsättningsvis kommer därför uttrycket G-tolerans att avse hur lång tid en person klarar av 
en viss G-belastning. Med andra ord G-varaktighetstolerans.4 
 
 

1.5 Disposition 
Inledningsvis ges en kort beskrivning av G-krafter, G-tolerans, aerob- och anaerobträning 
samt om de personskador som kan uppstå vid flygning med hög G-belastning. Detta åtföljs av 
tidigare forskning på området avseende om G-tolerans kopplat mot aerob- och 
anaerobträning. Därefter redovisas metodval, hur de årliga testerna ser ut idag och en 
jämförelse med forskningsresultat samt slutsatser. Sist i uppsatsen återfinns de källor som 
använts. 
 
 

1.6 Källkritik 
De manualer som används för att redogöra för de årliga fysiska testerna finns publicerade av 
Försvarsmakten och det är därifrån jag har hämtat informationen. 
 
Den tidigare forskningen och de tester som är utförda rörande G-tolerans är mestadels hämtad 
från artiklar från Aviation, Space and Environmental Medicine utgett av Aerospace Medical 
Association. En organisation från 1929 som med flera tusen medlemmar i över 70 länder 
arbetar för utvecklingen inom området Aerospace Medicine. Organisationens expertis anlitas 
många länder och storföretag runt om i världen.5 
 
Den litteratur jag använt mig av, används idag av Försvarsmakten för undervisning inom 
fysiologi och träningslära. 
 
 
 
 
 
                                                
4 Webb (1991) s. 132. 
5 http://www.asma.org/aboutasma/index.php 
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2 Teori och tidigare forskning 
 

2.1 G-krafter och G-tolerans 
I dagens stridsflygplan är det människan som är begränsningen. Både när det gäller mängden 
data och information som skall hanteras och när det gäller fysisk förmåga. Vår egen JAS 39 
Gripen har en begränsning på 9G och en möjlighet till G-tillväxt mycket snabbare än våra 
tidigare stridsflygplan, vilket ställer stora krav på piloten. G-krafter är accelerationskrafter. De 
fysiologiska effekterna av G-krafter beror på tröghetskrafter. När man talar om G-tolerans, 
eller problem vid flygning på grund av G-krafter, talar man oftast om positiva G-krafter, 
riktade från fötterna mot huvudet. Men i själva verket syftar man på det fysiologiska fenomen, 
riktat i motsatt riktning, som orsakas av tröghetskraften. Tröghetskraften kan förklaras genom 
Newtons III lag; en kraft har alltid en lika stor motkraft. När G-krafter omnämns 
fortsättningsvis, är det tröghetskrafter riktade från huvudet ner mot fötterna som avses.6 
 
G-tolerans kan definieras som en persons förmåga att utstå påfrestningar från G-krafter. Men 
den kan också delas upp i två olika definitioner. G-tolerans definieras som en persons förmåga 
att momentant utstå maximal G-kraft utan att tappa medvetandet (G-nivåtolerans). Eller som 
en persons förmåga att utstå en viss G-kraft under en längre tid utan att tappa medvetandet 
(G-varaktighetstolerans). I praktiken blir dessa två definitioner väldigt lika varandra då det 
rent teoretiskt handlar om att utstå en viss kraft under en viss tidsperiod. I det första fallet 
ligger fokus mot storleken på G-kraften innan testpersonen tappar medvetandet och i det 
andra fallet mot tiden innan testpersonen förlorar medvetandet. Det är dock rimligt att anta att 
dessa två olika definitioner och kapaciteter hos försökspersonerna har ett samband, i den 
meningen att en försöksperson som klarar av 9G momentant skulle klara 7G under en längre 
tid. Man brukar även skilja på aktiv och passiv G-tolerans. Passiv G-tolerans är den G-
tolerans försökspersonen klarar när denne sitter rakt upp och ner, helt avslappnad. Aktiv G-
tolerans är när försökspersonen med hjälp av till exempel AGSM och/eller andra tekniska 
hjälpmedel klarar av att hålla sig vid medvetande i minst 15sek. Som exempel måste Svenska 
stridspiloter klara av 9G i minst 15 sekunder.7 Att ligga precis på eller nära gränsen för sin 
maximala kapacitet vid flygning är mycket farligt, eftersom G-LOC (G-force induced Loss Of 
Conciousness) kan inträffa när som helst.8 G-LOC innebär att piloten förlorar medvetandet på 
grund av G-krafter. Detta kan ske hastigt, med kort förvarning och med, i värsta fall, haveri 
som följd om piloten inte återfår medvetandet i tid. Det finns siffror som visar att amerikanska 
stridspiloter (F/A-18) i snitt råkar ut för så mycket som en G-LOC per 1000 flygtimmar.9 
 
Det finns många olika faktorer som påverkar G-toleransen, till exempel: lågt blodsocker, 
trötthet, alkohol, baksmälla, tobak, rökning och dessutom en rad olika mediciner och även 
lindriga infektioner.10 En studie gjord på sex män från Brooks Air Force Base försökte påvisa 
komplexiteten av att mäta G-tolerans.  
 
 

                                                
6 Wandus (2008) s. 5-6. 
7 Ibid s. 11. 
8 Ludwig (1991) s. 261-265. 
9 Finska Flygvapent (1998) s. 14. 
10 Ibid s. 17. 
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Man fann att förutom alla fysiologiska faktorer så spelar till exempel dagsformen en stor roll, 
hur utvilade försökspersonerna är, om de är sjuka eller om de aldrig tidigare utsatts för G-
krafter spelar också roll. Andra felkällor finns i mätmetoder samt att de flesta studier har 
undersökt relativt få försökspersoner. Studien kom fram till att upp till 26% av G-toleransen 
som mäts inte behöver ha med försökspersonens verkliga G-tolerans att göra utan kan 
förklaras med hjälp av andra faktorer. De fann även att G-toleransen kan skilja med upp till så 
mycket som 63% från dag till dag hos olika försökspersoner.11 
 
En stor amerikansk studie undersökte tidigare tester av 1434 stridspiloter för att kontrollera 
hur fysiologiska och antropometriska variabler påverkar G-toleransen. De kunde inte hitta 
något samband mellan vare sig personens höjd, blodtryck, hjärtfrekvens eller kroppsbyggnad 
och G-tolerans. Ingen variabel kunde säkert förutspå G-toleransen hos stridspiloterna. De kom 
fram till att Anti-G Manövern och hur den utförs är den enskilt mest betydelsefulla variabeln 
för att påverka G-toleransen.12 
 
En rysk studie har påvisat ett annat sätt att mäta G-toleransen, utan att använda sig av en 
humancentrifug. I testet använder man sig av en så kallad Statoergometer (se figur 1,2). Testet 
bygger på att den muskulära ansträngningen för benen på pedalerna för en pilot i cockpit som 
utsätts för höga G-belastningar kan uppgå till 260-280kg. Testet går till så att försökspersonen 
spänner fast sig själv i stolen som är utformad för att likna en cockpitstol och ska sedan pressa 
fötterna ner mot pedalerna med hjälp av benmusklerna. Detta sker i intervaller om 30 
sekunder med en kraft av 120kg som sedan successivt ökas till, 160, 200, 240 och 280kg eller 
till dess att försökspersonen når utmattning. Testet korrelerade väl med resultat från 
humancentrifug för G-belastningen 4-8G i 30 sekunder. Detta visade också ett test med 75 
ryska stridspiloter. Där de med väldigt bra Statoergometer resultat (klarat hela testet) också 
klarade över 8G i stridsflygplanet (Mig-29). De piloter som hade bra testresultat (minst 240kg 
kraft i 15 sekunder) klarade mellan 7,5-8G. De med OK resultat (minst 160kg kraft i 30 
sekunder) klarade 7G eller mindre.13 

 
Figur 1.               Figur 2. 
                                                
11 Ludwig (1991) s. 261-265. 
12 Webb (1991) s. 128-135. 
13 Stupakov (1995) s. 25-39. 
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2.2 Anti-G Manöver 
Anti-G manövern eller AGSM (Anti-G Straining Maneuver) är en manöver där nästan alla 
kroppens stora muskelgrupper spänns med nära maximal kraft, framförallt ben- och 
magmuskler. Detta kombinerat med en simulerad utandning av luft mot ett stängt/delvis 
stängt struphuvud pressar upp blod till hjärnan och förhindrar medvetslöshet. Har du någon 
gång försökt att bli röd som en tomat i ansiktet? Det är ett enkelt exempel på ungefär hur 
principen för denna manöver fungerar. Piloten strävar efter att hålla blodtrycket i hjärnan 
uppe för att hålla sig vid medvetande. I takt med att syret tar slut i den mängd blod som 
piloten just pressat upp till hjärnan måste han släppa på trycket och låta blodet sjunka ner 
igen. Men bara som allra hastigast då det i annat fall kan sluta i en G-LOC, alltså bara så pass 
länge att piloten på nytt hinner pressa upp färskt syrerikt blod med hjälp av ännu en AGSM.  
 
Att ständigt utföra denna manöver är väldigt tröttsamt och kräver god styrka och uthållighet 
hos piloten.14 En väl utförd AGSM kan enligt finska forskare öka en pilots G-tolerans med 
upptill 4G. Detta kräver dock både god styrka och teknik. AGSM är pilotens främsta medel 
för att hålla sig vid medvetande vid flygning med stor G-belastning.15 
 
 

2.3 SACM-profil 
Det vanligaste testet som används för att mäta G-tolerans är en SACM- (Simulated Air 
Combat Maneuvering) profil. Det utförs i en humancentrifug, ofta kombinerad med 
flygsimulator, där försökspersonen utsätts för G-krafter i ett stegrande program. Ett vanligt 
förekommande exempel på en sådan profil och som användes av bland andra Epperson och 
Tesch är att försökspersonen utsatts för 4,5G i 15 sekunder och sedan 7G i 15 sekunder 
därefter börjar den om på nytt med 4,5G igen följt av 7G, med en G-tillväxthastighet av 
ungefär 1G per sekund, tills personen antingen tappar medvetandet eller avbryter på grund av 
utmattning. SACM är framtaget för att likna flygningen och de G-krafter man utsätts för där. 
Testet är skapat för att nå så hög validitet som möjligt. Men det finns fortfarande skillnader 
mellan SACM i en humancentrifug och verklig flygning. Det finns till exempel få 
humancentrifuger som kan simulera en så kallad push-pull-manöver (att snabbt övergå från 
negativa G-krafter till positiva).16 Ryska forskare konstaterade att träning med hjälp av SACM 
i en humancentrifug kan höja en persons G-tolerans med 1,5-2.5G.17 
 
 

2.4 Aerob prestationsförmåga 
Kroppens aeroba energisystem använder kolhydrater och fett och förbränner dem vid 
förbrukning av syre. Fördelen med detta system är att kroppen klarar av att arbeta under 
mycket lång tid. Nackdelen är att energin som frigörs är betydligt mindre än den som det 
anaeroba energisystemet kan frigöra. Det är brukligt att dela upp begreppet aerob 
prestationsförmåga i två olika begrepp; aerob effekt och aerob kapacitet. 
 
                                                
14 Newman (1999) s. 739-744. 
15 Finska Flygvapnet (1998) s. 17-18. 
16 Banks (1994) s. 699-704. 
17 Stupakov (1995) s. 25-39. 
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Aerob effekt är kroppens förmåga att frigöra energi till muskler vid förbrukning av syre. 
Aerob effekt mäts i liter syre per minut och det brukar kallas maximal 
syreupptagningsförmåga (VO2 max). Syreupptagningen tränas mest aktivt då stor 
muskelmassa är involverad för att träna hjärtat optimalt. Arbete med båda benen, som vid till 
exempel löpning, är ett minimum.18 
 
Aerob kapaciteten är ett mått på en persons uthållighet och är ett mått på kroppens förmåga att 
vid en given kapacitet använda det aeroba energisystemet och inte övergå till det anaeroba. 
För att träna den aeroba kapaciteten skall man träna grenspecifikt. En löpare skall träna 
löpträning eftersom att det är den aeroba uthålligheten i musklerna man vill åt. Att träna 
löpning, cykling, paddling eller åka skidor är ett utmärktsätt för att hålla sig i allmänt god 
fysisk form men för de som tränar för att klara av en specifik idrott (läs flygning) har den här 
typen av träning ett begränsat värde.19 
 
Förbättring av syreupptagningsförmågan och alltså konditionen gör att en person orkar arbeta 
med hög intensitet under ett långvarigt arbete. Det aeroba energisystemet används när man 
tränar uthållighet och ett bra exempel på detta är långdistans löpning eller cykling. Effekten 
av aerob träning blir på både hjärta, blodomlopp och andning men också till viss del i de 
muskler som tränas. God aerob förmåga förbättrar även återhämtningen efter fysisk 
aktivitet.20 
 
 

2.5 Aerob träning och G-tolerans 
I en studie gjord för att undersöka hur aerob träning påverkar G-toleransen delades 
försöksgruppen upp i två grupper; en kontrollgrupp och en löpträningsgrupp. Före och efter 
tre månaders löpträning testades grupperna i en humancentrifug. Resultatet blev att 
löpträningsgruppen inte kunde visa någon förbättring gentemot kontrollgruppen.21 Detta är 
bara en av många liknande studier som har genomförts och faktum är att jag inte har kunnat 
hitta någon studie som kunnat visa att aerob träning förbättrar G-toleransen. Däremot finns 
det flera studier som tyder på att för mycket aerob träning medför vissa nackdelar vid flygning 
med höga G-belastningar, något som kommer att exemplifieras tydligt lite senare. 
 
Aerob träning är trotts allt en vanligt förekommande träningsform för stridspiloter. Detta visar 
bland annat en australiensisk studie gjord på 48 stridspiloter (F/A-18) som visade att 83% av 
dem regelbundet utförde någon form av aerob träning där löpning var den allra vanligaste 
formen (55%) följt av cykling (36%) och styrketräning (26%). Flera av dessa australiensiska 
stridspiloter hävdade att orsaken till att aerob träning fått så stort fokus i deras träning, 
berodde på att aerob träning hade relativt stort fokus vid deras årliga fysiska tester. Men både 
för brittiska, kanadensiska och amerikanska stridspiloter finns det riktlinjer som tydligt 
rekommenderar styrketräning och/eller innebär restriktioner för konditionsträning.22 
 
 

                                                
18 Michalsik (2004) s. 56-69. 
19 Ibid s. 173. 
20 Ibid s. 163-165. 
21 Cooper (1966) s. 462-465. 
22 Newman (1999) s.739-744. 
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De negativa aspekterna av för mycket aerob träning påvisades bland annat av en tysk studie 
som visade att uthållighetsträning tenderade att påverka kroppens naturliga 
blodtryckskontrollsystem negativt vilket då även påverkar G-toleransen negativt.23 En annan 
studie hittade ett direkt samband mellan aerob förmåga och en ökning av den tid piloter var 
medvetslösa efter G-LOC.24 Även NASA har genomfört en studie där de bland annat kom 
fram till att aerob förmåga och VO2 max, inte har någon signifikant påverkan på G-toleransen 
och att det även kan ha negativa effekter för G-toleransen i upprätt/sittande -ställning och 
rekommenderar därför att de i uttagningen av astronauter inte skall lägga fokus på aerob 
förmåga.25 
 
I en studie testade man aktiva militära hobby-maratonlöpare med kvalifikationskraven att de 
hade löptränat regelbundet under minst två år och då minst 20 miles (~32km) per vecka samt 
att de vid tiden för testet var aktiva med sin löpträning. De testade G-toleransen i en 
humancentrifug och innan testerna mättes även VO2 max för att fastställa försökspersonernas 
aeroba effekt. Resultatet visade att maratonlöparna varken hade bättre eller sämre G-tolerans 
än USAFSAM (United States Air Force School of Aerospace Medicine) standard för normal 
tolerans. USAFSAMs standard bygger på alla tester gjorda under en treårsperiod. 
Hjärtfrekvensen var däremot lägre, vilket troligen var en följd av låg vilopuls hos 
försökspersonerna. De var även mer benägna att bli åksjuka än USAFSAMs standard, 52% 
jämfört med 23%. Två tredjedelar av försökspersonerna hade även hjärtrytmsstörningar under 
men främst efter G-toleranstestet. Hjärtrytmsstörningarna inkluderade även hjärtstopp på upp 
till 9 sekunder.26 
 
 

2.6 Anaerob prestationsförmåga 
Det anaeroba energisystemet används när kroppen inte kan försörja muskler med syre 
tillräckligt snabbt vid högintensiva arbeten. Kroppen använder sig då istället av alternativa 
energikällor så som kreatin och glykogen. Dessa finns lagrade i musklerna men även i blodet. 
Nackdelen med anaerobt arbete är att det bildas mjölksyra och kalium som försurar muskelns 
miljö och snabbt bidrar till trötthet. Fördelen är att anaeroba energisystemet snabbt kan 
producera mycket mer energi än det aeroba. Den anaeroba prestationsförmågan delas upp i 
två olika begrepp, anaerob effekt och anaerob kapacitet. 
 
Anaerob effekt är kroppens förmåga att frigöra energi till musklerna utan tillgång till syre. Ett 
test man ofta använder för att mäta maximal anaerob effekt är ett så kallat Wingate-test. Ett 
test på cykel där försökspersonen utför maximalt tramparbete i 30 sekunder. Anaerob effekt är 
viktigt för till exempel kortdistans löpning där man arbetar med nära maximal intensitet under 
relativt korta tidsperioder. 
 
Anaerob kapacitet är ett mått på hur mycket energi en person kan frigöra med hjälp av ett 
anaerobt energisystem intill utmattning. Det är ett mått på hur uthållig en person är vid 
anaeroba arbeten. För att mäta den anaeroba kapaciteten används ofta blodlaktatmätningar 
(mjölksyramätningar).  

                                                
23 Stegemann (1974) s. 45-48. 
24 Houghton (1985) s. 956-965. 
25 Ludwig (1987) s. 1057-1061. 
26 Whinnery (1987) s. 199-204. 
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Ett problem med detta är dock att laktatet bildas i musklerna men mäts oftast av praktiska skäl 
i blodet. Halten laktat är mycket större i musklerna än i blodet och är beroende på vilken typ 
av test som utförs, intensiteten, längden och vilan. Det är individuellt hur höga 
mjölksyrakoncentrationer olika personer klarar av att arbeta med.27 
 
Vid anaerob träning tränar man alltså inte bara till exempel maximal styrka i benen vid tung 
styrketräning utan man kan även träna förmågan att tåla mjölksyra och på så vis öka 
uthålligheten för anaeroba arbeten. Effekten av anaerob träning är mycket specifik då den 
visar sig främst lokalt, som fysiologiska anpassningar, i de muskler man tränar. God anaerob 
förmåga förbättrar även återhämtningen efter fysisk aktivitet.28 
 
 

2.7 Anaerob träning och G-tolerans 
Flertalet studier jag undersökt har hittat samband mellan anaerob träning, främst mellan 
anaerob kapacitet och G-tolerans. Det handlar i första hand om att försökspersonerna klarat av 
att under en längre tid utsättas för G-krafter utan att tappa medvetandet eller vara tvungna att 
avbryta testet på grund av fysisk utmattning. 
 
I en studie gjord av Epperson delade man in försökspersonerna i tre olika kategorier; en 
kontrollgrupp, en styrketräningsgrupp och en löpträningsgrupp. De testade G-toleransen på 
alla försökspersoner i en humancentrifug med hjälp av en SACM-profil. G-toleransen mättes 
genom att försökspersonerna kördes till utmattning och på så vis fick man en tid för hur länge 
de klarade av G-krafterna. Efter ett träningsprogram på tolv veckor uppmättes en 
styrkeökning i armar (26%), ben (43%) och mage (100%) för försökspersonerna i 
styrketräningsgruppen. G-toleransen för den här gruppen höjdes med i snitt 77%. Det finns 
dock en sak som gör att den här studien inte riktigt når fram till en skottsäker slutsats om att 
styrketräning ökar G-toleransen och det är att både löpträningsgruppen och kontrollgruppen 
också ökade sin G-tolerans, om än bara med cirka 25%. Detta skulle kunna förklaras av att 
alla försökspersoner testats sju gånger med jämna mellanrum i humancentrifugen och på så 
vis kunnat lära sig hantera G-krafterna bättre allt eftersom studien fortgick. Men det faktum 
att alla tre grupper ökade sin G-tolerans gör det svårt att helt utesluta att det kanske bara var 
så att personerna i styrketräningsgruppen på grund av andra faktorer eller slumpen ökade sin 
G-tolerans mer än övriga grupper.29 
 
I en svensk studie gjord på elva svenska stridspiloter fick piloterna utföra ett 
styrketräningsprogram i elva veckor. Det bestod av 6 övningar utförda 1-3 gånger per vecka, 
5-8 repetitioner om 1 set vardera. Övningarna som utfördes var; Benpress, framåtböjt arm-
drag, benspark, bänkpress, lutande sit-ups och ryggresningar. G-toleranstestet före och efter 
träningsperioden utfördes i en humancentrifug. Resultaten var att G-toleransen ökade i snitt 
med 39% från 245 till 338 sekunder. Två av försökspersonerna avbröt testet i 
humancentrifugen på grund av fysisk utmattning före träningsperioden, medan de efter orkade 
fortsätta tills de förlorade medvetandet. Det intressanta i den här studien var att varken 
underhudsfett, muskelstorlek eller muskelfibersort hade förändrats efter träningsperioden.  
 

                                                
27 Michalsik (2004) s. 69-79. 
28 Ibid s. 179. 
29 Epperson (1982) s. 1091-1097.  
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Detta tyder på att det inte var själva muskeln som primärt var den avgörande faktorn för 
ökningen av G-toleransen utan att det istället var en neuromuskulär adaption, som är den 
anpassning muskler och nervbanorna till musklerna initialt genomgår när kroppen utsätts för 
den här typen av träning. Neuromuskulär adaption är den bakomliggande huvudsakliga 
orsaken till tidiga resultatförbättringar vid styrketräning. Trots detta bestämde dåvarande 
chefen för svenska flygvapnet att de skulle byggas och utrustas gym för piloter på samtliga 
flygbaser efter att den här studien publicerats.30 Det som saknas i den här studien är enligt min 
bedömning en kontrollgrupp att jämföra med.  
 
En annan studie testade tio personer varav sex var aktiva styrketränare på motionsnivå, tre 
ägnade sig åt aerob träning och en var icke-aktiv. Försökspersonerna ombads att inte ändra 
något i sina träningsrutiner. Testerna pågick över en tre veckors period med ett Wingate-test 
för överkroppen och ett för underkroppen per vecka samt SACM-profil tester en gång per 
vecka. Resultatet visade att de sex styrketränarna lyckades bäst överlag i G-toleranstesterna 
och studien visade ett tydligare samband mellan styrka i benen och G-toleransen än mellan 
styrkan i överkroppen och G-toleransen. Dock fanns det ett samband mellan omkretsen på en 
spänd biceps och G-toleransen vilket antyder att överkroppens muskulatur och muskelvolym 
ändå har viss betydelse för G-toleransen.31 
 
En norsk/svensk studie utförd på tio stridspiloter undersökte hur statisk träning 
(muskelanspänning utan rörelse) av magmusklerna påverkar G-toleransen. Även i den här 
studien använde man sig av SACM-profil i en humancentrifug för att testa försökspersonerna. 
Piloterna fick träna magmusklerna i 11 veckor, 5 dagar i veckan, 1 gång per dag med hjälp av 
10 olika statiska övningar. Anspänningen låg på kring 90-100% av MCV i 10 sekunder per 
övning. Spänningen i magmusklerna mättes via en rektalsond och en magsond. Man mätte 
även uthålligheten i benmuskulaturen. Träningen för magmusklerna gav förbättrad uthållighet 
men ingen förbättring av G-tolerans. Däremot kunde man skönja ett samband mellan 
uthålligheten i benmusklerna och G-toleransen vilket antyder att dessa muskler är viktigare än 
magmusklerna för att påverka G-toleransen.32 
 
En amerikansk studie av piloter (U.S Naval Aviators) med en kontrollgrupp och en 
styrketräningsgrupp visade efter tio veckors träning först ingen statistisk signifikant ökning av 
G-toleransen. Men när man undersökte resultaten noggrannare visade det sig att de piloter 
som initialt hade en lägre G-tolerans hade förbättrat sig avsevärt gentemot de i 
kontrollgruppen med samma initiala G-tolerans. Under de att gruppen med initialt högre G-
tolerans inte visade någon förbättring gentemot de i kontrollgruppen med samma initiala G-
tolerans.33 
 
I en rysk studie lät man unga piloter styrketräna i två och en halv månad. En mängd olika 
skivstångsövningar utfördes i tre set med cirka 70-80% av max belastning och med maximalt 
antal repetitioner i syfte att främst stärka bål- och benmusklerna. Efter träningsperioden slut 
noterades en uthållighets ökning med i snitt 36% i de muskelgrupper som tränats och en 
ökning i G-tolerans med 0,5-1G, främst hos de försökspersoner med initialt relativt låg G-
tolerans.  

                                                
30 Tesch (1983) s. 691-695. 
31 Wiegman (1995) s. 938-942. 
32 Balldin (1985) s. 120-124. 
33 Bulbulian (1994) s. 1097-1104. 
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De med högre initial G-tolerans (klarat 6G i 15 sekunder utan hjälpmedel) noterade ingen 
ökning av G-toleransen. De lät även 26 piloter som uppnått resultatet ”OK” i 
Statoergometertestet att under en månad träna två gånger per vecka i Statoergometern. Efter 
denna period hade den statiska styrkan ökat med i snitt 28% och G-toleransen med i snitt 
1G.34 
 
Samma ryska forskare genomförde även en studie där de undersökte huruvida musklerna hos 
åtta erfarna försökspersoner blev utmattade under en SACM-profil. De mätte MVC för 
biceps, bröst, lats, rumpa, mage, fram och baksida lår. Endast bröstmuskeln noterade en MVC 
högre än 50% vid SACM-profilens högsta G-belastning (7G). Spänningen i musklerna var 
alltså relativt låg även vid relativt höga G-belastningar. I motsatts till de övriga studierna kom 
man här fram till att muskelutmattning eller uthållighet inte borde ha en betydande roll för G-
toleransen.35 Detta skulle dock kunna förklaras med att de åtta personerna var erfarna 
humancentrifugförsökspersoner. Således kan man anta att de var vana vid belastningen, 
duktiga på att utföra AGSM och därför inte behövde använda 100% av de olika musklernas 
kapacitet för att utföra en tillräckligt nog kraftig AGSM för att behålla medvetandet vid 7G. 
 
Det finns ännu en studie jag har tittat på och som visar att uthålligheten och styrkan i 
musklerna som används för att utföra AGSM inte verkar ha någon betydelse för G-toleransen. 
Studien undersökte huruvida styrkan och uthålligheten i benen påverkades efter att 
försökspersonerna körts till utmattning i en humancentrifug. Resultatet visade att 
försökspersonerna efter testet lyckades producera i princip samma kraft med benmusklerna 
som före testet.36 
 
 

2.8 Skador vid flygning med höga G-belastningar 
Vid luftstrid eller ACM (Air Combat Maneuvers) är det viktigt att veta var motståndaren 
befinner sig och inte bara med hjälp av radar och annan teknisk utrustning utan även med 
hjälp av synen. Att under belastning av höga G-krafter vrida på huvudet för att titta bakom 
axeln är mycket påfrestande. Lägg där till att piloten har en hjälm, syrgasmask och kanske 
någon form av hjälpmedel för mörkerseende fäst på hjälmen. All utrustning inklusive pilotens 
huvud väger vid 7G, så mycket som 7 gånger så mycket (huvudvikt+hjälm+övrig utrustning = 
ca 7kg x 7(G) = ca 50kg). Då får man en bild av vilka krafter som nacken och nackmusklerna 
utsätts för.37 
 
En australiensisk studie gjord på 41 piloter (F/A-18, flygning med detta stridsflygplan sker 
oftast med upp till 7,5G belastning men flygplanet klarar, likt vår egen JAS 39 Gripen, av mer 
än så) syftade till att undersöka problemen med nackskador i det australiensiska flygvapnet. 
Av de tillfrågade piloterna rapporterade 85% att de någon gång haft problem med nackskador 
kopplat till flygningen och 4% att man hade haft problem med nacken vid varje flygning. 
Vidare rapporterade 12% att man bara fått problem vid höga G-belastningar och/eller vid 
luftstrid och 52% rapporterade att de sällan hade problem, definierat som max en gång per år.  
 

                                                
34 Stupakov (1995) s. 25-39. 
35 Bain (1994) s. 193-198. 
36 Bain (1995) s. 1-5. 
37 Wandus (2008) s. 9. 
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Nackskadorna bestod av ömhet, sträckningar och stelhet, inga frakturer eller allvarligare 
skador. Av alla försökspersoner utförde 23% någon form av nackträningsprogram. Av de som 
regelbundet tränade nacken hade 82% sällan problem med nackskador jämfört med 62% av de 
som inte utförde någon form av nackträning. Skadorna var så pass allvarliga att de gick ut 
över tjänsten och 38% av piloterna angav att nackskadorna hämmade deras möjlighet att 
utföra uppdrag på bästa möjliga sätt. Antingen att de avbröt ett uppdrag i förtid på grund av 
nackskador, att de medvetet inte utsatte sig för höga G-belastningar eller att de inte kunde 
utnyttja flygplanet fullt ut taktiskt. Av piloterna hade 27% någon gång uppsökt läkarvård för 
sina nackproblem och 17% hade blivit tagna ur flygtjänst för sina problem på mellan tre dagar 
upp till som längst tre månader. Studien visade att både nackträning och 
uppvärmning/stretching före flygning är att rekommendera även om det finns problem som 
måste lösas på andra sätt, kanske med hjälp av tekniska hjälpmedel eller en annan 
arbetsposition för piloten.38 
 
En amerikansk studie visade på ungefär samma resultat. Där var det 74% av piloterna (F/A-
18) som rapporterade nackbesvär kopplat till höga G-belastningar.39 En annan amerikansk 
studie gjord på ett stort antal USAF (United States Air Force) piloter visade på att 50% 
upplevde samma problem.40 Medan en japansk studie gjord på F-15 piloter visade att så 
många som 89% av piloterna hade nackbesvär kopplat till flygningen.41 
 
Men det är inte bara nacken som utsätts för stora påfrestningar, de flesta muskler i kroppen får 
jobba hårt under höga G-belastningar. Detta visade en finsk studie som på sex stridspiloter 
mätte muskelspänningen i fyra muskler på vänstra sidan av kroppen, låret, magen, ryggen och 
nacken. Först mättes piloternas maximala frivilliga anspänning i de olika musklerna (MVC – 
Maximum Voluntary Contraction) innan de mättes uppe i luften under luftstridspass 1 vs. 1 
med max G-belastning på 7G. Snittspänningen i musklerna varierade från 5,2% - 18,7% av 
MVC. Lägst var spänningen i magen och högst var den i nacken. Spänningen i ben- och 
magmusklerna låg under ca 90% av tiden under 10% MVC. Toppar med hög spänning var 
vanligast i nackmusklerna men toppar på över 100% av MVC uppmättes i alla muskler någon 
gång under passen. Den enskilt största belastningen uppmättes på nackmusklerna och uppgick 
till 257% av MVC. Denna belastningstopp fick piloten i det aktuella fallet att avbryta 
övningen med en nackskada som följd. Högsta toppen för ryggmuskulaturen var 255% av 
MVC, för lårmusklerna 170% av MVC och för magmusklerna 142% av MVC. Spänningen i 
alla testade muskler översteg vid något eller några tillfällen den ergonomiskt högsta 
rekommenderade gränsen på 5% MVC för statiskt arbete och var ofta höga nog för att kunna 
orsaka skador.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
38 Newman (1997) s. 520-524. 
39 Knudson (1988) s. 758-60. 
40 Vanderbreek (1988) s. 1176-1180. 
41 Kikukawa (1995) s. 269-272. 
42 Oksa (1996) s. 1138-1143. 
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3 Metod 
 
Mitt Förstahandsval av metod skulle ha medfört omfattande egna tester och intervjuer med 
svenska stridspiloter. Av en mängd praktiska och ekonomiska skäl gick det inte att utföra. 
Istället har litteraturstudier använts för att undersöka tidigare forskning om ämnet. Eftersom 
det finns ett stort antal studier, både nationella och internationella, gjorda kring ämnet G-
tolerans och hur olika former av träning påverkar G-toleransen, har det inte varit möjligt att ta 
del av allt som skrivits, vilket är en begräsning och möjlig felkälla. Deskription används för 
att redogöra för G-krafter, aerobträning, anaerobträning, skador vid flygning med hög G-
belastning, tidigare tester och forskning kring G-tolerans och träning samt det årliga fysiska 
testet för svenska stridspiloter. Här följer nu en mindre analys och jämförelse mellan de årliga 
testerna, som de ser ut idag, och vad forskningen säger om ämnet. 
 
Metoden som används för att utreda om syftet med övningarna i de årliga fysiska testerna 
överensstämmer med vad forskningen visar avseende vilka fysiska egenskaper hos piloterna 
som har betydelse för G-toleransen och flygtjänsten. Övningarna kommer att försöka delas in 
i kategorin aerob eller anaerob träning (i huvudsak konditions träning eller styrketräning) och 
därefter kommer varje övning i testet att analyseras utifrån det förmodade syftet varje övning 
har. Därefter utvärderas huruvida övningen är ett bra val eller inte för att uppnå det förmodade 
syftet. Utvärderingen tar även i vissa fall fasta på om det finns någon uppenbart bättre övning 
för det förmodade syftet. Dock ska här poängteras att det finns en mängd olika övningar att 
välja emellan i varje deltest och någon längre tid har inte lagts ner för att leta upp alternativa 
tester utan fokus har legat på att undersöka om de redan befintliga testerna duger. 
 
Det kan ibland vara svårt att klassificera övningar efter huruvida de använder ett aerobt eller 
anaerobt energisystem då detta i mångt och mycket beror på vilken intensitet det givna arbetet 
utförs med. Generellt sett använder kroppen i huvudsak det anaeroba systemet vid 
styrketräning och det aeroba systemet vid konditionsträning och det är också så jag har valt att 
klassificera dem43. Det finns dock felkällor med denna relativt grova klassificering eftersom 
man med hög intensitet kan träna anaerobt vid löpträning och vid väldigt låga belastningar 
också aerobt vid styrketräning. En annan felkälla härrör från samma problem och kan kopplas 
till försökspersonens val av intensitetsnivå när övningarna utförs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
43 Michalsik (2004) s. 9.  



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2010-06-03 FHS 
Erik Karlsson  17(31) 
OP 07-10 
 

4 Årliga fysiska testet 
 
De årliga fysiska testerna för svenska stridspiloter är uppdelade på två tester; ett 
konditionstest och ett multitest i styrka. Nyligen valde man att ta bort löptestet 10km under 55 
minuter med motiveringen att det testar i princip samma sak som 3km löpning, beep-testet 
eller cykeltestet.44 
 
 

4.1 Konditionstestet 
Under konditionstestet skall piloten antingen springa 3km under 14 minuter eller utföra ett 
beep-test till minst nivå 9.11. Alternativt kan de välja att cykla under 10 minuter på en 
inomhus träningscykel med en belastning som är relaterad till den egna kroppsvikten.45 Det 
finns dock ett problem som testskaparna förbisett. När man mäter den maximala 
syreupptagningsförmågan med löpning respektive cykling visar tester att den maximala 
syreupptagningsförmågan vid cykling är ungefär 15% lägre än vid löpning. Detta måste man 
kompensera för om det inte är tänkt att cykeltestet skall vara jobbigare än löptesterna, men det 
är inte gjort.46 Tanken var nog att alla test skall mäta konditionen lika bra men på olika sätt så 
att personer med olika förutsättningar skall kunna välja att utföra det test som passar dem 
bäst.47 
 
 

4.2 Multitestet 
Det andra testet är ett multitest som utförs under max 45 minuter. Testet består av övningar 
som utförs i följande ordning: push-ups, sit-ups, vertikala upphopp, rygghäng och slutligen 
armhäng. Kravet är att piloter måste klara miniminivån i samtliga delövningar (se kommande 
sidor) samt uppnå minst 175 poäng (se kommande sidor).48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
44 Bergh (1999) s. 5. 
45http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/internationellt/Fysiska%20krav%20f%C3%B6r%20anst%
C3%A4llning%20i%20insatsenhet.pdf  
46 Carter (2000) s. 899-907. 
47 Michalsik (2004) s. 249. 
48http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/internationellt/Fysiska%20krav%20f%C3%B6r%20anst%
C3%A4llning%20i%20insatsenhet.pdf 
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Figur 3 Push-ups 
 
Avståndet mellan fötter och händer får väljas själv. Vinkeln mellan över och underarmen skall 
vara 90o vid nedersta läget och ska utföras i tempot; 1 push-up per 2 sekunder. Man ska göra 
minst 8st och max 28st. För varje push-up utöver de 8 första, får man 5 poäng. 
 
 
 

 
 
Figur 4 Sit-ups  
 
Liggande på rygg ska man utföra sit-ups utan att fötterna lyfts från golvet och i tempot; 1 sit-
ups per 2 sekunder, minst 10st och max 60st. För varje sit-up utöver de 10 första, får man 2 
poäng. 
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Figur 5 Vertikala upphopp 
 
Startpositionen är ståendes på en platta. Därefter ska man hoppa rakt upp och landa innanför 
de streckade markeringarna på plattan och ha hoppat minst 30cm och max 50cm. Man får 5 
poäng för varje cm över 30 och har 3 försök på sig. 

 
Figur 6 Rygghäng 
 
Liggande på mage på en bock eller liknande ska höftbenen precis tangera kanten på bocken 
och resten av överkroppen hänga fritt utanför. En boll i ett snöre hängs runt halsen och 
används som kontroll för att överkroppen hålls tillräckligt högt under övningen. Om eller när 
bollen nuddar marken avbryts testet. Överkroppen skall hållas i princip horisontalt i minst 60 
sekunder och max 160 sekunder. För varje sekund utöver de 60 första, får man 1 poäng. 
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Figur 7 Armhäng  
 
Fritt hängandes med valfritt mellanrum mellan händerna ska man hänga med hakan över 
stången i minst 15 sekunder och max 65 sekunder. För varje sekund utöver de 15 första, får 
man 2 poäng. 
 
 

4.3 Något om fysiska tester 
Testet skall vara grenanpassat och likna arbetsmönstret i den aktuella idrottarens (läs 
stridspilotens) gren (läs flygning) så mycket som möjligt. 
 
Testet skall ha hög validitet, det skall mäta det som avses att mäta och det ska även vara 
relevant för idrottsgrenen (läs flygning). 
 
Testet skall vara tillförlitligt och ha hög reproducerbarhet (reliabilitet). Bara de faktorer som 
skall mätas skall spela någon roll för testets utfall.49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 Michalsik (2004) s. 246-253. 
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5 Analys 
 

5.1 Konditionstest 
Konditionstestet består av antingen löpning 3km, beep-test eller cykeltest. Det hamnar under 
kategorin aerobt test och ur muskelbelastningssynpunkt belastas främst benmuskulaturen. 
Testen avser sannolikt att försöka mäta personens maximala syreupptagningsförmåga, VO2 
max, men ger egentligen bara en grov bild av försökspersonens kondition. Hög kroppsvikt 
medför en större benbelastning i löptesten, vilket kan ge ett felaktigt testresultat, även 
motivation och vilja spelar roll för det här testet. Cykeltesten är mer belastningsneutral 
eftersom den tar hänsyn till vikt hos försökspersonen. 
 
Om man är ute efter att mäta den maximala aeroba effekten mer exakt finns det ett annat 
vanligt förekommande test; Douglas-säckmetoden. Den går till på så sätt att man samlar in 
utandningsluften från försökspersonen i stora plastsäckar som sedan analyseras och därefter 
kan man med god säkerhet bestämma personens VO2 max efter endast ett kort intensivt arbete 
på ca 10 – 15 minuter.50 
 
 

5.2 Multitest 
Alla multitestets olika delar avser att testa muskelstyrka på olika sätt och hamnar under 
kategorin anaeroba tester. Även om övningarna i sig kanske inte testar den anaeroba förmågan 
på bästa sätt så är styrketräning den typ av träning som behöver utföras för att förbättra 
resultaten, där kroppen i huvudsak använder det anaeroba energisystemet. 
 

5.2.1 Push-ups    
Övningen testar styrkan och uthålligheten i främst triceps och bröstmuskulaturen. Beroende 
på arbetets intensitet, kan kroppen övergå till att använda det anaeroba energisystemet. 
Övningens svårighetsgrad är ur styrkesynpunkt relaterad till kroppstyngden. Tunga personer 
har svårare med övningen. Objektiv test av styrka i en enskild muskelgrupp, exempelvis 
triceps, kan i princip endast utföras i en maskin. Objektiv uthållighet borde testas mot ett i 
förväg bestämt motstånd, lika för alla. Det är svårt att samtidigt både testa uthållighet och 
styrka. 
 
Om syftet är att testa den anaeroba kapaciteten borde testet istället utföras som max antal 
armhävningar under en relativt kort tidsperiod. Är syftet med testet däremot att mäta 
uthålligheten så borde testet vara mer grenspecifikt och då kopplat mot G-tolerans då det 
borde vara de aktiva musklernas uthållighet, under den grenspecifika påfrestningen, man vill 
mäta. 
 
 
 
 
                                                
50 Michalsik (2004) s. 61, 249. 
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5.2.2 Sit-ups  
Övningen testar styrkan och uthålligheten i magmusklerna (och möjligtvis höftböjaren vid lite 
felaktigt utförande). Även här går kroppen ofta över till att använda det anaeroba 
energisystemet när belastningen och intensiteten blir hög nog och även detta test använder sig 
av kroppsvikten (överkroppen) som tyngd. 
 
Likt armhävningstestet borde sit-upsen också utföras som max antal repetitioner under en viss 
tid för att få en bättre bild av den anaeroba kapaciteten. Är det uthållighet man vill mäta så 
borde även detta test vara så grenspecifikt som möjligt och då kopplat mot flygning. I 
diskussioner med flera stridspiloter vid Flygskolan, Linköping, har det kommit fram att 
många har problem med och synpunkter på hur sit-ups testet är upplagt. De menar att det är 
nästintill omöjligt för vissa att hålla fötterna i golvet samtidigt som man skall utföra en sit-up 
varannan sekund. Tempot blir så högt att de inte hinner starta övningen sakta och på så vis 
undvika att fötterna lyfts från golvet. Utför man övningen i snabbare, korrekt, takt är det på 
grund av hävstångseffekten av överkroppen svårt att hålla fötterna i golvet. Av betydelse för 
utförandet av övningen är även viktförhållandet mellan över- och underkropp samt rörligheten 
i ryggen. Genom att pressa hälarna mot ett hälstöd skulle rörelsen kunna underlättas utan att 
höftens böjarmuskler kopplades in. 
 

5.2.3 Vertikala upphopp 
Testar styrkan och spänsten i benen. Här är det frågan om ett maximalt explosivt arbete för 
benmuskulaturen. Detta test använder också försökspersonens kroppsvikt som tyngd. 
 
Är syftet att testa den maximala styrkan i benen uttryckt i spänst så fungerar testet väl för det 
ändamålet. Men är syftet, mer likt de andra testerna, att få någon form av uppfattning om 
uthålligheten, anaerob kapacitet, borde testet istället vara utformat som max antal repetitioner 
under en relativt kort tid. 
 

5.2.4 Rygghäng 
Testar den statiska styrkan och uthålligheten i främst ländryggen. Ofta tvingas kroppen att 
välja ett anaerobt energisystem vid den här typen av ansträngning. Likt de andra övningarna 
använder sig även detta av kroppsvikten (överkroppen) som tyngd. 
 
Övningen fungerar bra för ändamålet att mäta den statiska styrkan och uthålligheten i 
ländryggen, men övningen berättar inte lika mycket om en persons maximala kraftutveckling, 
anaerob effekt, däremot får man en uppfattning om en persons anaeroba kapacitet om man 
utformar övningen som maximalt antal ryggresningsrepetitioner under en kortare tid. 
 

5.2.5 Armhäng 
Testar den statiska styrkan och uthålligheten i bland annat musklerna i arm-, axel- och 
skuldra-området. Även här väljer kroppen ofta att använda ett anaerobt energisystem. 
Kroppsvikten används som tyngd även i den här övningen. En begränsande faktor förutom 
den statiska styrkan och uthålligheten för musklerna i arm-, axel- och skuldra området är även  
greppstyrkan. 
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Det är oklart exakt vilka muskelgrupper som övningen testar då den består av att bära upp sin 
egen kroppsvikt med böjda armar. Är syftet exempelvis att testa den statiska styrka och 
uthållighet i biceps borde testet istället vara utformat så att personen håller en skivstång med 
underarmarna böjda i 90o grader.   
 
 

6 Diskussion 
 
Det råder idag inga tvivel om att all typ av träning, aerob eller anaerob, är bra för den 
allmänna hälsan. Den hjälper bland annat till att hantera stress, kontrollera blodtryck och 
minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
Men aerob förmåga och träning har inte visat sig ha några klart positiva effekter på G-
toleransen, utan istället några få negativa. Exempelvis som att benägenhet till åksjuka ökar 
samt längre tids medvetslöshet vid G-LOC. De svenska stridspiloternas årliga tester 
inkluderade tidigare ett 10km löptest som nu är borttaget då det i princip testar samma sak 
som det återstående testet för piloternas aeroba förmåga; löptest 3km, beep-test eller cykeltest. 
Forskarna är relativt eniga om att en god aerob förmåga inte är nödvändigt för G-toleransen. 
Dock är det kanske värt att ha kvar ett sådant test för att säkerställa pilotens allmänna hälsa. 
Frågan man då ställer sig är; är det Försvarsmaktens uppgift att säkerställa något så diffust 
som den allmänna hälsan? Jag anser att testerna finns till för att säkerställa att piloten ska 
klara av att utföra sin tjänst och det på ett säkert sätt. Där kan man möjligtvis indirekt räkna in 
pilotens allmänna hälsa då en pilot utan en god allmän hälsa rimligen kan antas få problem 
med att fullfölja sin tjänstgöring. Om vi utgår därifrån och alltså förespråkar att ha kvar ett 
aerobt test så är testet som det ser ut idag inte optimalt för att mäta den aeroba förmågan. Då 
är till exempel den metod jag tagit upp som exempel tidigare, Douglas-säckmetoden ett bättre 
alternativ. Dock ska man komma ihåg att det finns en mängd olika testmetoder och att det 
gäller att hitta ett test med så hög validitet som möjligt och då är första steget att ta reda på 
varför man testar dessa personer, vad är syftet med testet? Om syftet med testet bara är att 
säkerställa någon form av godkänd allmän fysik hos piloten så kanske testet som det ser ut 
idag är tillräckligt för det ändamålet men, som sagt, är det Försvarsmaktens uppgift att 
säkerställa detta? Kanske borde testet inte finnas överhuvudtaget? Är syftet däremot att mäta 
den aeroba effekten borde testet först och främst göras om men vad är egentligen syftet med 
att mäta den aeroba effekten då forskningen hävdar att den inte påverkar G-toleransen 
positivt? Det är ett delikat litet dilemma. 
 
Skillnaden mellan 3km löpning, beep-test och cykeltestet borde förutom att försökspersonen 
använder lite andra muskler vid cykling inte vara stor. Men den möjligt bara matematiska 
missen vid uträknandet av den maximala syreupptagningsförmågan gör att cykeltestet blir 
jobbigare än de två andra testerna. Jag tror inte att det varken var meningen att vara så eller att 
det är särskilt svårt att åtgärda. Alla tre tester ger hur som helst bara en grovbild av 
konditionen och den aeroba effekten. Jag saknar validiteten i testet. 
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Däremot kan en god aerob förmåga hjälpa piloten att snabbare återhämta sig efter ett långt 
fysisktkrävande flygpass. Det kan även vara lättare för en pilot med god kondition att ägna 
mer tid åt andra saker under flygningen så att till exempel koncentrationsförmågan främjas. 
Du vet kanske själv hur pigg och fokuserad hjärnan känns efter ett nyligen avslutat 
rekordförsök vid löpning en mil? Den största fördelen med en god aerob förmåga anser jag 
vara vid ett eventuellt nödutsprång över fientligt territorium då piloten, ensam, måste fly från 
fienden. Denna flykt kan antas ske meddels gång varvat med löpning för att rädda sitt liv och 
ta sig ut ur fiendeland eller till någon form av undsättning. Då JAS 39 Gripen inte används 
utomlands i missioner och Sverige inte varit i krig på snart 200 år finner jag dock scenariot 
mindre troligt. 
 
Anaerob förmåga och framförallt ökad styrka i ben, bål och armar har förts fram som bevis på 
att styrketräning ökar G-toleransen. Flera studier visar på sådana resultat kopplade mot G-
toleransen och tiden innan en person blir utmattad av G-krafterna vid utförandet av AGSM. 
Då det fortfarande är lite oklart hur mycket olika sorters träning kan höja G-toleransen kan 
man dock klart urskilja att de flesta forskare i de studier jag tagit del av ser AGSM som den 
enskilt största faktorn för att påverka pilotens G-tolerans, oaktat tekniska hjälpmedel 
exempelvis G-dräkt, övertrycksandning och vinkel på cockpitstolen. Det är här 
styrketräningen kommer in i bilden då manövern, som jag tidigare beskrivit, är väldigt fysiskt 
krävande att utföra under en längre tid. Men vilken typ av muskelstyrka är då önskvärd? 
Maxstyrka, explosivitet, statisk styrka eller uthållighet? 
 
Ett av sambanden mellan uthållighet och maxstyrka är att en person som ökar sin maximala 
styrka i de muskler som används vid AGSM, framförallt ben och bål, således behöver 
använda procentuellt mindre kraft för att utföra samma arbete och får alltså lättare att utföra 
varje manöver. Något som däremot inte talar för detta är att AGSM är en manöver där piloten 
frivilligt måste spänna sina muskler för att höja blodtrycket i huvudet. Det handlar inte om att 
lyfta en viss tyngd en viss sträcka. Att öka styrkan och volymen i musklerna kanske inte 
hjälper om arbetet som skall utföras innebär att tvinga kroppen att spänna vissa muskler så 
nära 100% som möjligt. 
 
Att vissa studier hittat samband mellan styrkan i muskler som inte används aktivt i AGSM så 
som till exempel biceps tror jag beror på att många av de försökspersoner som deltagit i 
studierna sannolikt har använt sig av helkroppsträning och det uppstår då automatiskt ett 
samband mellan alla muskler och G-toleransen, även om det bara kanske är ben och bål 
musklerna som egentligen bidrar med den effektiva ökningen av G-tolerans genom en ökad 
styrka och ett effektivare utförande AGSM. Det kan också bero på att några studier använt 
antingen medvetslöshet eller fysiskutmattning som gräns för att avbryta testet. Till exempel 
att i 7G hålla armen i ~90o med handen runt styrspaken kan bli väldigt påfrestande för just 
biceps och därav kanske några försökspersoner avbrutit testet tidigare på grund av utmattning 
i biceps och inte i de muskler som denne använt för det faktiska utförandet av AGSM. 
 
Kanske är musklernas uthållighet av mer värde för piloten. När piloten sitter i cockpit och 
utför AGSM förs tankarna direkt till statiskt arbete och -styrka men AGSM handlar inte bara 
om statisk styrka då piloten efter några sekunders utförande av AGSM måste låta musklerna 
tvärt slappna av bara för att någon sekund senare återigen ta i och spänna musklerna under 
ytterligare en AGSM. Många av de tester som gjorts visar på att den styrketräning som piloter 
utfört hjälper G-toleransen just genom att öka pilotens förmåga att under en längre tid utstå G-
krafter.  
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Det finns dock några få studier vars resultat direkt kontradikterar detta och som istället menar 
att muskelutmattning vid utförandet av AGSM troligtvis inte påverkar G-toleransen. Detta 
motstridiga faktum anser jag återigen belyser svårigheten med att studera, mäta och utvärdera 
G-tolerans på ett vetenskapligt korrekt sätt. 
 
Att vissa studier visar på ett samband endast mellan personer med initialt låg G-tolerans och 
positiva effekter av styrketräning för att höja toleransen kan bero på att AGSM kanske kräver 
någon sorts grundstyrkenivå för att kunna utföras optimalt medan det efter denna grundnivå 
inte går att påverka resultatet särskilt mycket mer med hjälp av styrketräning. 
 
Att andra studier endast har hittat samband mellan den neuromuskulära adaptionen och G-
toleransen men varken till styrka eller muskelstorlek, tyder på att styrketräning endast kan 
användas för att öka G-toleransen hos individer som inte sedan tidigare styrketränar 
regelbundet. Det kan också bero på att många studier använt sig av fysisk utmattning som ett 
kriterium för att avbryta testet. Fysisk utmattning definierat som en känsla hos 
försökspersonen är högst relativ och individuell. Detta betyder att även om musklerna orkar 
utföra fler AGSM men piloten känner sig utmattad kanske han avbryter testet. Om samma 
pilot sedan styrketränar de muskler som han använder i AGSM och känner sig bekvämare, 
starkare och lättare ”hittar” musklerna denne ska använda på grund av neuromuskulär 
adaption så kanske de resulterar i att han avbryter testet mycket senare och G-toleransen då 
till synes ökat avsevärt. Är detta då helt oväsentligt? Det tror inte jag, då det är samma känslor 
av trötthet och utmattning som piloten borde känna i luften, i ett stridsflygplan under luftstrid 
på liv och död. Samma känslor som talar om för denne när kroppen fått nog och som får 
piloten att vilja avbryta manövern. I verkligheten finns det dock andra faktorer att också ta i 
beräkning. I luften tillskillnad från i en testlokal och simulator kan exempelvis en tillfällig 
adrenalinhöjning, som säkerligen ökar G-toleransen momentant, enklare ske. 
 
Att mäta G-toleransen i en humancentrifug under en SACM-profil är alltså inte helt optimalt. 
Bäst vore det om man på något enkelt och smidigt sätt kunde utföra tester på pilotens G-
tolerans under verkliga förhållanden under flygning och luftstrid. Detta har ännu inte hänt och 
varför kan jag bara spekulera i. Kanske är det fråga om finansiering eller kanske handlar det 
om praktiska skäl som att mätutrustning inte får plats i stridsflygplanen som redan har 
platsbrist och inte gärna tar mycket extra ”onödig” vikt och heller inte är designade för att 
kunna göra det. Det blir även en fråga om flygsäkerhet då vissa tester till exempel G-
nivåtålighet kan resultera i G-LOC och därför inte bör genomföras i ”skarpt” läge. En SACM-
profil är i dagsläget det vanligaste förekommande och i mina ögon även det bästa sättet att 
mäta G-tolerans. 
 
Alla multitestets olika övningar använder sig av kroppsvikten som belastning, genom att göra 
så blir övningarna enkla att utföra, det behövs ingen dyr utrustning men övningarna kan vara 
olika tunga att utföra när beroende av personens kroppsvikt. Det blir inget objektivt mått på 
styrka men man får en uppfattning om personens förmåga i relation till kroppsvikten. I ett 
yrke som har gränser för maximal kroppsvikt är det kanske inte helt fel. Däremot är metoden 
inte lika bra att använda då maximal styrka ska mätas. Att använda en viss fastställd vikt att 
arbeta med är inte lika aktuellt vid tester av piloter som det kan vara vid tester av annan 
militär personal som i större utsträckning kan komma att behöva bära samma sorts utrustning 
vid till exempel långa och krävande fotmarscher.  
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Att kunna bära en viss börda en viss sträcka ställer andra fysiska krav på individen jämfört 
med situationen då en pilot utför AGSM och ”bara” behöver fokusera på att använda 100% av 
sina muskler oavsett kropps- och muskelstorlek. 
 
Multitesternas olika övningar testar framförallt dynamisk styrka och uthållighet men även 
statisk styrka och den vertikala upphoppsövningen till och med explosivitet. Push-ups, sit-ups 
tränar styrka och uthållighet och även om testernas miniminivåer är låga. Åtta push-ups 
respektive tio sit-ups anser jag inte vara tillräckligt höga krav för att borga för en styrka eller 
uthållighet som nämnvärt kan påverka utförandet av AGSM. Kanske räcker det ändå till för 
att garantera någon form av grundstyrkenivå, vilket kanhända är allt som krävs, förutom 
teknik, för att utföra en nära optimal AGSM. Samtidigt får testerna inte vara för svåra då det i 
så fall riskerar att underkänna kompetent och duglig personal i onödan. Det blir en svår 
balansgång. 
 
De statiska övningarna, armhäng och rygghäng testar statisk uthållighet. Men att den statiska 
uthålligheten skulle påverka G-toleransen finns det inte något stöd för i studierna jag 
undersökt. Däremot kan det kanske förebygga skador då en person med god statisk styrka 
behöver använda en relativt sett lägre procentuell kraft för samma typ av arbete och kan då 
möjligtvis hålla sig under den ergonomiska rekommendationen för statiskt arbete på 5% 
MVC. Speciellt nacken och ryggen är utsatt för skador och viktiga att träna och underhålla. 
 
Alla multitestets delar hjälper likt konditionstestet till att skapa en allmän fysisk profil av 
piloten. Men inga av multitestets delar testar något specifikt för G-toleransen. Närmast 
kommer sit-upsen som åtminstone på något sätt ger en bild av styrkan och uthålligheten i 
magen då det är främst ben- och bålmuskler som används vid AGSM. Bentestet är under all 
kritik då det enligt min mening inte finns någon anledning att vare sig träna eller testa 
explosivitet för stridspiloter. Ingen av pilotens manövrar under flygning behöver så vitt jag 
kan bedöma ske explosivt. Deltestet borde i första hand ha en inriktning mot att testa styrkan, 
uthålligheten och den anaeroba förmågan i benen, exempelvis genom ett Statoergometer-test. 
Detta test har även visat god korrelation med G-tolerans och borde således vara mycket mer 
aktuellt. 
 
Eftersom syftet med testerna är något oklart är det väldigt svårt att dra några slutsatser kring 
dess utformning och effekt. Men om vi antar att syftet är att undersöka den allmänna fysiska 
standarden hos piloten så anser jag att testerna, förutom bentestet som ändå borde ses över, 
fungerar bra i nuläget. Däremot förstår jag inte riktigt ett sådant syfte. Ett bättre syfte hade 
enligt min mening uppnåtts om testerna var mer inriktade mot flygtjänst, flygsäkerhet, och för 
stridspiloter G-tolerans, alltså mer grenspecifikt. Problemet med en ökad grenspecificering är 
att testerna blir svårare och dyrare att genomföra. Till slut landar vi i att utföra fysiska tester i 
en humancentrifug eller kanske till och med i ett stridsflygplan? Eftersom det redan finns ett 
G-toleranstest som utförs i humancentrifug kanske det räcker? Jag ser många alternativ. 
Antingen kan man bort de andra fysiska testerna och utöka G-toleranstestet i 
humancentrifugen, eller så har man kvar de fysiska testerna med motiveringen att man vill 
testa den allmänna fysiska standarden. Alternativt så utarbetar man nya tester som är mer 
inriktade på att förebygga skador. 
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Det finns nämligen ett uppenbart deltest som jag saknar i multitestet och det är någon form av 
nacktest. Nackskador är den vanligaste skadan bland stridspiloter och det är för mig helt 
obegripligt att nackens funktion och dess muskler inte årligen testas på något sätt. Jag kan inte 
komma på en enda anledning till att inte testa nacken när forskningen tydligt pekar på vilket 
stort problem den är för många flygvapen och inte minst med tanke på de enorma summor 
pengar som investeras i flygplan och piloter. Ett enkelt nacktest med tillhörande 
träningsinstruktioner skulle kunna möjliggöra en längre karriärer för piloterna, med mindre 
skador och i förläningen även kunna bidra till färre förlorade flygplan i luftstrider. Om det är 
av ekonomiska skäl föreslår jag att man lägger ner hela multitestet till förmån för ett nacktest 
då jag vill hävda att det i längden även skulle spara mer pengar åt Försvarsmakten. 
 
Om syftet med multitestets olika delar är att testa G-toleransen direkt eller indirekt genom att 
testa de muskler som används vid AGSM så måste de göras om, framförallt bentestet. Men 
om man syftar till att få ett så grenspecifikt test som möjligt kommer man troligen att slutligen 
hamna i en humancentrifug ändå. Därför kanske det är bättre att utöka testet i 
humancentrifugen och att där i utföra både ett G-nivåtoleranstest samt ett G-varaktighetstest 
med väldigt hög validitet och lämna piloten allmänna hälsa till piloten själv att ansvara för. 
Här stöter vi alltså på samma problem. Skall Försvarsmakten ansvara för att kontrollera 
pilotens allmänna hälsa? Nej, vill jag påstå.  
 
För var ska gränsen dras? Varför borde Försvarsmakten då inte kontrollera andra faktorer, 
som kan påverka den allmänna hälsan, än bara just de fysiska? Jag tänker på till exempel 
sömn, konsumtion av kaffe, alkoholvanor, rökning, snusning, motorcykelåkning, för mycket 
solande, solande i solarium, hoppa bungyjump listan fortsätter i det oändliga. Jag hävdar att 
gränsen går när piloten inte kan utföra den tjänst han är tränad, utbildad och satt att utföra. 
Vad måste då kontrolleras för att han skall kunna utföra denna? Räcker det med utförliga G-
tolerans test i humancentrifug? Svaret blir även där tyvärr nej. Vilket ställer till det en smula 
då det alltså krävs någon annan form av test som dock skall ha hög validitet, vilket? 
 
Är målet med testerna att kontrollera att piloterna tränar och håller sig i fysiskt bra form i 
syfte att förebygga skador så saknas fortfarande ett nacktest och bentestet behöver fortfarande 
göras om men då anser jag att de andra testerna fungerar relativt bra för det ändamålet. 
 
 

7 Slutsatser 
 
Även om de allra flesta studier och forskningsresultat jag tagit del av är överens om vilken typ 
av träning man borde ägna sig åt för att främja G-toleransen så är det på grund av; 
komplexiteten att mäta G-toleransen, en mängd möjliga felkällor och ofta (för) få deltagare i 
de studier som utförts omöjligt att i dagsläget garantera att resultaten stämmer. Det är väldigt 
svårt att mäta G-toleransen och framförallt att mäta den på rätt sätt. Att lyckas få med alla 
olika parametrar och att sedan urskilja dem från varandra är en nästintill omöjlig uppgift. 
Många har försökt men ingen har lyckats, tyvärr finns det vissa tveksamheter och många 
möjliga felkällor i alla studier jag undersökt. Det återstår således att utföra mer forskning på 
området för att säkerställa dessa resultat. 
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Då det inte råder några tvivel om att aerobförmåga inte bidrar till att höja G-toleransen och 
eftersom att anaerobförmåga och styrka i främst ben och bål men också armar och i övriga 
kroppen i flertalet studier antytts kunna påverka G-toleransen positivt föreslår jag att det än så 
länge borde fokuseras på att testa stridspiloter i skadeförebyggande syfte samt att testa styrkan 
i främst de muskler som används i AGSM och att styrketräning överlag borde premieras för 
stridspiloter. Det ska dock nämnas att den absolut bästa och mest grenspecifika träningen för 
stridspiloter såklart är flygning. 
 
De årliga fysiska testerna för svenska stridspiloter som de ser ut idag har låg validitet men hög 
realibilitet. Testet mäter endast pilotens allmänna fysiska standard, ofta i relation till dennes 
kroppsvikt. Det finns små eller inga kopplingar till G-tolerans och skadeförebyggandeträning 
kopplat mot flygtjänsten och därmed, indirekt, även flygsäkerheten. 
 
Jag har inte kommit fram till särskilt många förslag på nya tester men det var heller inte mitt 
syfte med uppsatsen. Däremot vill jag bestämt föreslå att de årliga fysiska testerna för svenska 
stridspiloter snarast borde ges en grundlig översyn. Framför allt bentestet som i dagsläget 
testar explosivitet och som därför kanske borde bytas ut mot ett test motsvarande 
Statoergometertestet. Cykeltestet borde omarbetas för att bli likvärdigt med löptesterna. Enligt 
min bedömning är också ett nacktest högst önskvärt i dessa framtida tester. Men först måste 
det noggrant utredas vad det egentliga syftet med dessa tester skall vara.  
 
Kanske borde de fysiska testerna och kraven också för andra specifika befattningar i 
Försvarsmakten ses över? 
 
 

8 Förslag på vidare forskning 
Mer forskning och tester behöver utföras kring träning, främst anaerob, och hur den påverkar 
G-toleransen. De tester och studier kring området som finns pekar tydligt åt ett håll men i 
princip kan alla på något sätt ifrågasättas. 
 
Det vore också önskvärt, även om det är en smått gigantisk uppgift, att bedriva mer forskning 
kring alla andra befattningar inom Försvarsmakten och hur deras fysiska tester speglar kraven 
som ställs på dessa befattningar och vilken validitet testet, som det ser ut idag, har för dem. 
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Figurförteckning 
Figur 1: Statoergometer 
 
Figur 2: Statoergometer 
 
Figur 3: Push-ups 
 
Figur 4: Sit-ups 
 
Figur 5: Vertikala upphopp 
 
Figur 6: Rygghäng 
 
Figur 7: Armhäng 


