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Sammanfattning 

 
Syfte och frågeställningar 

Studien genomfördes med syftet att specificera vilken intensitet och duration vid 

uppvärmning som är optimal för att få ut största möjliga effekt vid anaerob prestation i form 

av maximalt vertikalhopp och fem sekunders maximal cykelsprint. Studien byggde på tre 

frågeställningar: På vilket sätt påverkar uppvärmningen prestationen vid ett maximalt 

vertikalhopp? På vilket sätt påverkar uppvärmningen prestationen vid ett maximalt fem 

sekunders sprinttest? Vilken uppvärmning är optimal för maximal muskulär explosivitet? 

 

Metod 

Designen var en kvantitativ experimentell studie som innefattade fyra fysiskt aktiva kvinnor 

med genomsnittsålder på 24 år. Testerna bestod av nio tillfällen där en slumpad uppvärmning 

på ergometercykel genomfördes varje gång. Därefter genomfördes tre vertikalhopp, så kallade 

counter movement jump, på en kraftplatta och tre fem-sekunders sprint (5sCST) på Monarks 

Peak Bike. Hopphöjd, mean power, peak power och kroppstemperatur mättes vid varje 

testtillfälle.    

 

Resultat 

Resultaten visade att maximal muskulär explosivitet vid vertikalhopp uppnåddes efter 

uppvärmning i fem minuter på 150w vilket motsvarade en belastning på 53 till 76 procent av 

VO2max för testpersonerna. För maximal muskulär explosivitet vid 5sCST påvisades inga 

signifikanta resultat. Resultaten visade inte heller några skillnader i kroppstemperatur efter de 

olika uppvärmningsintensiteterna.  

 

Slutsats 

För de fyra kvinnorna var det optimalt att värma upp i fem minuter med en belastning på 53 

till 76 procent av VO2max för maximal hopphöjd vid counter movement jump.  Det var endast 

hopphöjden som påverkades av uppvärmningen och inte någon av de andra parametrarna; 

mean power, peak power eller kroppstemperatur. Individuella variationer påvisades men 

vidare studier behövs, med ett större antal försökspersoner och med slumpmässig 

urvalsgrupp, för att kunna generalisera resultaten.  

 

Nyckelord: maximal syreupptagning, icke syrekrävande arbete, muskelkraft  
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1 Inledning 

Att värma upp innan en tävling eller fysisk aktivitet är allmänt vedertaget bland både idrottare 

och motionärer. Ömhet i muskler och leder som kan upplevas i början av ett träningsprogram 

kan reduceras med hjälp av uppvärmning (Willmore, Costill & Kenney 2008, s. 465). 

Uppvärmningen kan vara generell med övningar som inte utförs under tävlingen eller den 

fysiska aktiviteten. Den kan också vara grenspecifik med övningar som liknar de som skall 

utföras. Det är stor skillnad på hur uppvärmningen ser ut beroende på vilken gren eller 

aktivitet som skall utföras men målet med uppvärmningen är att förbereda sig både fysiskt 

och mentalt. (Hoffman 2002, s. 156) Inom anaeroba idrotter, exempelvis kast- och hoppgrenar 

där marginalerna är väldigt små skulle uppvärmningen kunna spela en avgörande roll för 

prestationen (Bishop, Bonetti, & Dawson 2001, s. 1026). Till exempel skiljde det endast två 

centimeter mellan första och tredjeplatsen i damernas höjdhoppsfinal på OS i London 2012 

(Eurosport 2013-04-25).  

 

Ett av målen med uppvärmning är att få utövaren att börja svettas och svettningen indikerar 

en ökad kroppstemperatur. (Hoffman 2002, s. 156) Genom att värma upp ökar också 

blodflödet i arbetande muskulatur vilket leder till ökad muskel- och kroppstemperatur. 

Temperaturökningen har en signifikant positiv effekt på muskelstyrka och muskelkraft. 

(Bergh & Ekblom 1979, s. 35) Ökningen påverkar de temperaturstyrda metabola processerna i 

cellerna vilket leder till snabbare energiproduktion (Åstrand, Rodahl, Dahl, & Strömme 2003, 

s. 429). Uppvärmningen bidrar även till att stimulera systemen som är involverade i 

syretransporten i kroppen (Bishop Bonetti & Dawson 2001, s. 1026), hjärtat börjar pumpa 

hårdare och snabbare, vilket ökar slagvolymen och blodflödet i kroppen (Willmore, Costill & 

Kenney 2008, s. 224). Detta leder till att kroppen snabbare kan använda sig av aeroba 

processer. På så sätt minskar syreskulden som uppstår i början av en fysisk aktivitet och det 

anaeroba systemet kan bidra med energi under längre tid. (Stewart & Sleivert 1998, s. 158) 

Att uppvärmning påverkar prestationen är tydligt men hur man ska värma upp för att få ut 

maximal prestation är däremot mer omtvistat. 
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1.1 Definitioner 

Power är det engelska ordet för effekt, effekt beräknas genom formeln: effekt = kraft X 

distans/tid. (Willmore, Costill & Kennedy 2008, s. 188) Mean power betyder medeleffekt och 

peak power står för högsta påträffade effekt. Anaerob tröskel definieras enligt Bellardini, 

Henriksson & Tonkonogi (2009, s. 51) som den ”arbetsintensitet, där de anaeroba 

energiprocesserna aktiveras till en sådan grad att laktat snabbt börjar ansamlas i blodet, det 

vill säga de arbetande musklerna släpper ut mer laktat i blodet än vad kroppen klarar av att 

eliminera från blodet”. När laktat ansamlas i blodet påverkas bland annat PH-värdet, det vill 

säga blodet blir surt. Laktatbildning i blodet kallas vardagligt för mjölksyra och gränsen för 

den anaeroba tröskeln går vid 4mmol/L. Arbete under den anaeroba tröskeln kan man 

upprätthålla under längre tid eftersom kroppen då med syrets hjälp kan transportera bort det 

laktat som bildats. (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009, s. 51f) 

 

1.2 Forskningsläge 

Tidigare forskning inom området är oense om hur man bör värma upp för att få ut maximal 

effekt av uppvärmningen vilket presenteras nedan.   

 

Fyra män och fyra kvinnor testades i en studie gjord av Bishop, Bonetti och Dawson (2001) 

hur uppvärmningsintensiteten påverkade supramaximalt arbete på kajakergometer. Tre 

uppvärmningsintensiteter om 15 minuter studerades och efter fem minuters vila genomfördes 

ett två minuter “all out-test” på kajakergometern. Uppvärmning 1 genomfördes under den 

anaeroba tröskeln (ca: 55 procent av VO2max), uppvärmning 2 (ca: 65 procent av VO2max) 

emellan den aeroba och anaeroba tröskeln och uppvärmning 3 (ca: 75 procent av VO2max) 

över den anaeroba tröskeln. (Bishop, Bonetti & Dawson 2001, s. 1029) De kom fram till att 

det inte fanns några skillnader i mean power, peak power eller ackumulerad syreskuld mellan 

de olika uppvärmningarna. Däremot fann de att PH-värdet i blodet och blodlaktatet var 

signifikant högre ju tyngre uppvärmningen var. Deras slutsats var därför att om 

uppvärmningen var för intensiv, kunde prestationen försämras på grund av lågt PH-värde i 

blodet som gjorde att de anaeroba processerna inte kan arbeta. (Bishop, Bonetti & Dawson 

2001, s. 1029f) 
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Resultaten som Bishop, Bonetti och Dawson (2001) kom fram till liknar de som Stewart och 

Sleivert (1998) presenterat. De studerade också hur intensiteten av uppvärmning påverkade 

anaerob prestation. Till skillnad från Bishop, Bonetti & Dawson (2001) genomfördes 

uppvärmningen på löpband och med intensiteterna 60, 70 respektive 80 procent av VO2max. 

Efter uppvärmningarna vilade testpersonerna fem minuter och sedan genomfördes ett 

anaerobt kapacitetstest på löpband. (Stewart & Sleivert 1998, s. 156) Testpersonerna 

genomförde även ett kapacitettest utan uppvärmning som jämförelse. Stewart och Sleivert 

(1998 s. 158) kom fram till att uppvärmning på 60 och 70 procent av VO2max gav signifikant 

bättre löptider jämfört med ingen uppvärmning. De fann även att uppvärmning på 70 procent 

av VO2max var bättre än 80 procent av VO2max, som visade sig ha samma effekt som ingen 

uppvärmning. Precis som Bishop, Bonetti och Dawson (2001) kom också Stewart och Sleivert 

(1998) fram till att allt för intensiv uppvärmning påverkade prestationen negativt. 

 

De Bruyn-Prevost och Lefebvres (1980) resultat motsäger de två tidigare studierna. De 

studerade två olika uppvärmningsintensiteter på ergometercykel, 30 respektive 75 procent av 

VO2max. Varje uppvärmning genomfördes två gånger per intensitet med en duration på fem 

minuter. Första gången direkt följt av ett anaerobt maxtest och andra gången med fem 

minuters vila innan det anaeroba maxtestet. Resultatet visade att uppvärmning på 30 procent 

av VO2max var signifikant bättre än uppvärmning på 75 procent av VO2max, om testet 

genomfördes direkt efter uppvärmningen. Det fanns ingen skillnad i prestation mellan 30 och 

75 procent av VO2max när testpersonerna vilade fem minuter innan det anaeroba maxtestet. 

(De Bruyn-Prevost & Lefebvres 1980, s. 102f)  

 

Skillnaden mellan De Bruyn-Prevosts och Lefebvres (1980) studie och de två tidigare 

presenterade studierna var att uppvärmningen i deras studie endast genomfördes i fem 

minuter. Ytterligare en skillnad var att De Bruyn-Prevost och Lefebvres (1980) använde 

cykelergometer medan de andra två studierna använde en kajakergometer respektive ett 

löpband. (Bishop, Bonetti & Dawson 2001; Stewart & Sleivert 1998) Gemensamt för de tre 

var att testpersonerna vilade fem minuter mellan uppvärmning och maxprestation. Däremot 

genomfördes testerna både direkt efter uppvärmningen och efter fem minuters vila i De 

Bruyn-Prevost och Lefebvres (1980, s. 102) studie vilket inte var fallet i de andra två. 

(Bishop, Bonetti & Dawson 2001; Stewart & Sleivert 1998)   
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Inbar och Bar-or (1975, s. 82) genomförde en studie med tolv pojkar mellan sju och nio år 

med syftet att “lära sig mer om oregelbunden träning som uppvärmningsteknik” och “erhålla 

mer information om effekterna av uppvärmning bland unga barn”. Pojkarna värmde upp i 15 

minuter på löparband och uppvärmningen motsvarade cirka 60 procent av VO2max. Under hela 

uppvärmningen varvades 30 sekunders löpning med 30 sekunders vila. (Inbar & Bar-or 1975, 

s. 82) Efter fyra minuters vila genomfördes ett 30 sekunder anaerobt test på ergometercykel 

där testpersonerna skulle cykla med maximal hastighet. De fann att både det totala antalet 

varv och det totala arbetet var signifikant högre efter uppvärmning (Inbar & Bar-or 1975, s. 

87). Inbar och Bar-ors (1975) studie visade även den att uppvärmning ökade den anaeroba 

prestationen. Uppvärmningsmetoden skiljde sig dock från tidigare nämnda studier eftersom 

Inbar och Bar-ors uppvärmning var oregelbunden (1975, s. 82).  

 

En studie på 24 otränade män gjord av Hawley, Williams, Hamling och Walsh (1989) 

motsäger resultaten att uppvärmning ökar den anaeroba prestationen. Testet bestod av två 

tillfällen, ett med uppvärmning och ett utan. De värmde upp i åtta minuter på cykelergometer. 

Minut noll till fem skulle de cykla med ett upplevt “väldigt, väldigt lätt motstånd”. Minut fem 

till sju med ett “måttligt motstånd” och sista minuten med ett upplevt motstånd motsvarande 

“måttligt tungt”. (Hawley et al. 1989, s. 234) Därefter genomfördes ett 30 sekunders anaerobt 

Winggate-test. Den enda signifikanta skillnaden de fann var att testpersonerna blev mer 

utmattade när de hade värmt upp först. Peak power och mean power var i stort sett identiska. 

(Hawley et al. 1989, s. 234) Det som skiljer Hawleys et al. (1989) studie från de andra 

presenterade var att testpersonerna var otränade och att de själva bestämde belastningen på 

uppvärmningen (Hawley et al. 1989 s. 234) till skillnad från övriga studier då belastningen 

var given. 

 

Flera studier har visat att ökad muskeltemperatur är positivt relaterat till prestation. Genom att 

värma upp ökar muskeltemperaturen och på så vis också prestationen. (Robergs, Pascoe, 

Costill, Fink, Chwalbinska-Moneta, Davis & Hickner, 1991, s. 39 ff.; Berg & Ekblom, 1979, 

s. 35) 

 

Det finns i dagsläget inga konkreta direktiv hur man bör värma upp för att få ut maximal 

effekt vid anaerob prestation. Tidigare forskning har dragit olika slutsatser för olika typer av 

aktivitet men ett flertal tidigare presenterade studiers resultat tyder på att det åtminstone finns 
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en övre gräns där uppvärmningen är prestationssänkande. Den här studien genomfördes för att 

studera vilken uppvärmning som är optimal för maximal muskulär explosivitet (anaerob 

prestation) vid maximalt vertikalhopp och fem sekunders maximal cykelsprint genom att 

systematiskt testa olika intensiteter och duration på uppvärmningen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studien genomfördes med syftet att specificera vilken intensitet och duration vid 

uppvärmning som är optimal för att få ut största möjliga effekt vid anaerob prestation i form 

av maximalt vertikalhopp och fem sekunders maximal cykelsprint.  

 

Frågeställningar 

 1 På vilket sätt påverkar uppvärmning prestationen vid ett maximalt vertikalhopp? 

 2 På vilket sätt påverkar uppvärmning prestationen vid ett maximalt fem sekunders 

sprinttest? 

 3 Vilken uppvärmning är optimal för maximal muskulär explosivitet? 

 

2 Metod 

 

2.1 Metodval 

Metoden var en kvantitativ experimentell studie och valet av metod gjordes för att kunna 

besvara syftet hur uppvärmning påverkar muskulär explosivitet. Syftet med en kvantitativ 

studie var att undersöka en mindre grupp och applicera resultatet på en större grupp, att hitta 

det som var representativt. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 85)  

 

2.2 Urval 

Fyra fysiskt aktiva kvinnor deltog i studien. De kom alla från en aktiv idrottsbakgrund och 

hade det senaste året tränat konditionsträning två till fyra gånger per vecka. Alla fyra var 

studenter på hälsopedagogprogrammet på Gymnastik & Idrottshögskolan med en 

genomsnittsålder av 24 år. Urvalet var ett strategiskt bekvämlighetsurval där alla testpersoner 

personligen blev tillfrågade om de ville delta i studien. 
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2.3 Etiska aspekter 

Testpersonerna informerades om syftet med studien, eventuella risker samt att de när som 

helst under testet, utan särskild anledning, hade rätt att avbryta. De blev också informerade 

om att de kommer ha fullständig anonymitet. Inför varje testtillfälle fick testpersonerna fylla i 

en hälsodeklaration för att godkänna sitt deltagande samt påvisa att de inte hade några 

sjukdomar. Vid eventuell sjukdom eller tecken på sjukdom flyttades testerna fram för att inte 

skada testpersonerna och för att få så tillförlitliga resultat som möjligt. Gällande mätningen av 

kroppstemperatur valdes rektalmätning bort av etiska skäl trots att tidigare forskning oftast 

mätt kroppstemperaturen rektalt.  

 

2.4 Översikt tester  

Testerna, bestående av ett VO2maxtest och nio testtillfällen, utfördes i klimatrummet på 

Gymnastik & Idrottshögskolans idrottslaboratorium, LTIV, under totalt sex veckor där en 

slumpad uppvärmningsbelastning testades vid varje tillfälle. Testpersonerna utförde testerna 

under dagtid och med två dygns mellanrum mellan varje test. De blev informerade att inte äta 

något två timmar innan testtillfällena. Innan första testfället genomfördes ett fastställande av 

varje testpersons VO2max och laktattröskel. Alla testpersoner blev informerade om hur 

proceduren skulle se ut. De fick även lära sig det maximala vertikalhoppet på kraftplattan och 

testa cykelsprinten för att undvika tillvänjning som felkälla. Testerna bestod av en 

uppvärmningsdel samt en maximal anaerob del. Uppvärmningen genomfördes på 

ergometercykel, Monarks LC6 och den maximala delen bestod av tre counter movement jump 

på en kraftplatta och tre fem-sekunders sprint (5sCST) på Monarks Peak Bike. Testpersonerna 

fick själva välja höjd på sadeln och styret så att det kändes bekvämt. Inställningarna 

antecknades och användes sedan vid alla testtillfällena. Mellan hoppen och sprintarna fick 

testpersonerna vila 30 sekunder. Vid varje testtillfälle mättes pulsen, blodlaktat, muskel- och 

kroppstemperatur samt EMG. 
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2.5 Genomförande 

 

2.5.1 VO2max och laktattröskeltest 

 Testet användes för att direkt bestämma en persons maximala syreförbrukning, VO2max, samt 

vid vilken intensitet testpersonerna översteg 4mm/l i blodlaktat. “VO2max återspeglar kroppens 

förmåga att producera energi med hjälp av syreberoende (aeroba) energiproducerande 

mekanismer” (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009, s. 36) För att ta reda på vart 

testpersonernas laktattröskel var fick de börja cykla på en belastning av 100watt (w) med en 

trampfrekvens på 70rpm. Därefter höjdes belastningen med 25w var fjärde minut och mellan 

nivåerna fick de vila en minut så ett blodprov kunde genomföras. Blodprovet togs genom ett 

stick i fingret och analyserades direkt i Biosen C-line. När testpersonerna överstigit sin 

laktattröskel fick de vila två minuter innan VO2maxtestet. I slutet av varje nivå noterades puls, 

upplevd ansträngning i ben och andning (BORG). Under VO2maxtestet höjdes belastningen 

med 25w varje minut tills dess att testpersonen inte orkade trampa längre. Under VO2maxtestet 

fick testpersonerna stå upp och hjälpa till med armarna när de inte orkade sitta ned längre. 

Ergometercykeln var kopplad till en dator så att belastningen reglerades efter 

trampfrekvensen och testpersonerna blev uppmanade att trampa på en frekvens runt 70rpm i 

största möjliga mån.      

 

2.5.2 Uppvärmning 

Alla uppvärmningar utfördes på ergometercykel och testordningen fastställdes genom 

randomisering. Testerna där intensiteten var den beroende variabeln utfördes uppvärmningen 

under tio minuter med belastning på 100,125, 150, 175 och 200w. De uppvärmningar där 

beroende variabeln var duration hade alla samma belastning på 150w och genomfördes under 

1, 5, 10, 15 och 20 minuter. Testpersonerna blev informerade att cykla med en trampfrekvens 

runt 70rpm. Ergometercykeln var kopplad till en dator som registrerade hela uppvärmningen 

och korrigerade belastningen om testpersonen minskade eller ökade trampfrekvensen. 
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2.5.3 Hjärtfrekvens 

Hjärtfrekvensen mättes med hjälp av pulsband och pulsklocka av märket Polar. Pulsklockan 

startades av försökspersonen på given signal när uppvärmningen startade och stängdes av 

efter hela testet.  

 

2.5.4 Elektromyografi – EMG 

En EMG-elektrod fästes på försökspersonens m.Vastus Lateralis för att mäta muskelns 

aktivitetsgrad under testerna. Mottagaren fästes runt testpersonens midja. En vinkelmätare 

fästes över knäleden för att avgöra om aktiveringen var koncentrisk eller excentrisk. För att 

undvika allt för stora mängder data startades EMG-mätningen precis innan varje vertikalhopp 

och cykelsprint och stängdes av direkt efter.  

 

2.5.5 Temperaturmätning 

Mätning av kroppstemperatur genomfördes med hjälp av en infraröd värmekamera. Kameran 

riktades mot försökspersonens öra och temperaturen lästes av inne i örat. Yttemperaturen 

mättes också på m. Quadriceps Femoris och mätningen genomfördes både innan och efter 

uppvärmningen. Under VO2maxtestet användes också värmekameran för att följa 

kroppstemperaturen vid de olika intensitetsnivåerna, då enbart i örat. Kameran som användes 

var en infraröd värmekamera av märket FLIR.   

 

2.5.6 Maximalt vertikalhopp 

Efter uppvärmningen, oavsett intensitet, genomfördes tre maximala vertikalhopp så kallade 

counter movement jump. De utfördes på en kontaktmatta som registrerade den tid som 

testpersonen var i luften under hoppet (Bellardini, Henriksson & Tonkonogi 2009, s. 131). 

Det första hoppet genomfördes direkt efter uppvärmningen och laktatmätningen, de två 

efterföljande med 30 sekunders vila emellan. Testpersonen startade stående på raka ben, 

axelbrett mellan fötterna och med händerna på höfterna. Därefter gjorde testpersonen en aktiv 

knäböjning till cirka 90° i knäleden. Hälarna hade kontakt med golvet under hela den 

excentriska fasen och händerna var placerade på höfterna. När testpersonen nådde bottenläget 

i knäböjningen startade det maximala vertikala hoppet. Testpersonerna blev uppmanade 

att hoppa så högt och landa med så raka ben som möjligt. För att hoppet skulle godkännas 
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fanns ett antal kriterier som skulle uppfyllas; testpersonerna var tvungna att ha hälarna i 

golvet under hela knäböjningen, händerna skulle under hela hoppet vara placerade på höfterna 

och landningen skulle ske med raka ben på tå för att godkännas. Om testpersonerna inte följde 

anvisningarna bedömdes hoppet som underkänt och då genomfördes ett extra hopp för att 

komplettera det underkända. Metoden som användes var tagen från och beskrivs i sin helhet 

av Bellardini, Henriksson och Tonkonogi. (2009, s 131 f.)  

 

2.5.7 Fem sekunder cykelsprint 

Sprinttestet 5 second Cycle Sprint Test (5sCST) genomfördes på Monarks Peak bike. Den 

individuella sadelhöjden hade sedan tidigare antecknats och denna höjd användes vid varje 

tillfälle. Testpersonen skulle på givet kommando cykla sittandes med maximal effekt i fem 

sekunder. När testpersonen startade trampa lades ett motstånd, motsvarande tio procent av 

dennes kroppsvikt, på hjulet. Cykeln var kopplad till en dator och programmet Monark 

Anaerobic Test Software användes för att analysera effekten. Varje testperson genomförde tre 

stycken 5sCST med 30 sekunders vila mellan testerna och testledaren hejade på.   

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Laktatmätaren Biosen C-line har testats för både validitet och reliabilitet av Davison, 

Coleman, Balmer, Nunn, Theakston, Burrows & Bird (2000, s. 243 ff.). Resultaten visade att 

det fanns en stark korrelation (p=0,0325) mellan Biosen C-line och laktatmätaren YSI-

analysatorn (Davison et al. 2000, s. 245). Författarna gjorde ett test-retest och fann även att 

reliabiliteten var god (Davison et al. 2000, s. 246). 

 

En studie gjord av Sousa, Carareto, Pereira-Junior och Aquino (2012) studerade skillnaden 

mellan rektaltemperaturmätning och mätning av temperaturen i örat hos friska katter. Deras 

slutsats var att det fanns små skillnader mellan rektalmätning och mätning i örat men att 

öronmätning var ett alternativ till rektalmätning. (Sousa et al. 2012, s. 279) 

 

I brist på studier gick det inte att uttala sig om validiteten och reliabiliteten för värmekameran 

FLIR men eftersom endast temperaturdifferensen mellan mätningen innan och efter 

uppvärmning användes, ansågs resultaten vara tillförlitliga att använda. Validiteten för Polars 
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pulsklockor har testats mot EKG-mätningar och visat signifikant samband (Macfarlane, 

Fogarty & Hoppkins 1989, s. 51 ff.). 

 

Cardinale och Nilsson har genomfört en studie med syftet att undersöka relationen mellan 

muskelkraft och bromsbelastning under 5sCST. Studien genomfördes för att bedöma 

reliabiliteten av 5sCST och de fann positiva korrelationer men detta material är ännu 

opublicerat. (Opublicerat manuskript) 

 

En studie gjord av Garcia-Lopez, Morante, Ogueta-Alday och Rodriguez-Marroyo (2013) 

utvärderade validiteten och reliabiliteten för en kontaktmatta liknande den som användes i 

denna studie. Den visade att kontaktmattan SportJump-v1.0 överskattade hopphöjden med 

upp till en centimeter jämfört med en fotocellmatta. Det innebar en felprocent på sex procent. 

(Garcia-Lopez et al. 2013, s 1166) Validiteten var god eftersom hopphöjden mättes men 

reliabiliteten svagare eftersom det skiljde upp till sex procent.  

 

2.7 Dataanalys 

Alla resultat antecknades vid varje testtillfälle i ett framtaget protokoll. (Se bilaga 3) Därefter 

fördes allt in i ett dataset i Excel. Resultaten bearbetades i Statistica 64 och för att undersöka 

om det fanns signifikant skillnad användes repeated measures ANOVA där p-värdet sattes till 

0,05. När man gjort repeated measures ANOVA får man fram ett F-värde som jämför 

variationen inom grupperna med variationen mellan grupperna. Statistica jämförde F-värdet 

med ett kritiskt värde, som beror på hur många personer som ingår i analysen. Om F-värdet 

var större än det kritiska värdet fanns signifikanta skillnader mellan minst två av grupper. Då 

användes ett Post-hoc Bonferroni-test för att ställa uppvärmningsintensiteterna (grupperna) 

mot varandra. De variabler som behandlades i resultatet var temperaturdifferens, hopphöjd, 

mean power och peak power. Alla resultat har avrundats uppåt och snittet av de tre värdena 

för hopphöjd, mean power och peak power användes för varje testperson i dataanalysen.  
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3. Resultat 

 

3.1 Allmänna resultat   

Uppvärmningsbelastningen på 100w motsvarade 43 till 56 procent av testpersonernas VO2max. 

125w motsvarade 50 till 66 procent av VO2max. 150w motsvarade 53 till 77 procent av 

VO2max. Nästa belastning på 175w motsvarade 66 – 90 procent av testpersonernas VO2max. 

200w motsvarade från 72 procent och uppåt. Två av testpersonerna uppmätte så höga värden 

under VO2maxtestet att de inte gick att få något jämförbart värde på 200w. För fullständiga 

tabeller se bilaga 2.  

 

Testpersonerna hade i snitt ett syreupptag på 2,72 L/min och 45,4 ml/min/kg. I Tabell 1 

återfinns fullständig basfakta för alla testpersonerna. 

 

Tabell 1 – Basfakta testpersoner (Tp) 

  Tp1 Tp2 Tp3 Tp4 Medelvärde ± (variationsbredd) 

Ålder (år) 24 24 24 25 24 1 

Längd (cm) 179 166 166 159 167 20 

Vikt (kg) 66 51 66 55 59 16 

VO2max (L/min) 2,83 2,02 3,57 2,46 2,72 1,55 

VO2max 

(ml/min/kg) 

43 39 53 44 45 14 

 

 

Testperson 1 hade ett internt bortfall gällande temperaturmätningen under uppvärmningen på 

100w respektive 150w i tio minuter. Testperson 4 saknar ett av tre värden för både mean 

power och peak power på uppvärmningen en minut på 150w.  

 

Resultaten för temperaturdifferensen i örat före och efter uppvärmning visade inga 

signifikanta skillnader oavsett uppvärmning. F(4, 8)=0,64470, (p=0,646) F(4, 12)=2,7551, 

(p=0,078) (se figur 1 och 2) 
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Figur 1 – Medelvärde på gruppnivå (± variationsbredd) för temperaturdifferens i örat före och 

efter uppvärmning.  
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Figur 2 – Medelvärde på gruppnivå (± variationsbredd) för temperaturdifferens i örat före och 

efter uppvärmning.  
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3.2 På vilket sätt påverkar uppvärmning prestationen vid ett 

maximalt vertikalhopp?  

Hopphöjdens medelvärde för de fem uppvärmningsintensiteterna jämfördes med repeated 

measures ANOVA och signifikans fanns i hopphöjd. F(4, 12)=3,2722, (p= 0,049), (se figur 

3).  Högsta snitthöjd, 20cm, uppmättes efter uppvärmning på 175w i tio minuter. Lägsta 

snitthöjd, 18,7cm, uppmättes efter 200w i tio minuter. När resultaten ställdes mot varandra i 

ett post-hoc Bonferroni-test visades ingen signifikans mellan uppvärmningarna varför 

resultatet inte var signifikant trots signifikans efter repeated measures ANOVA.  
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Figur 3 – Medelvärde på gruppnivå (± variationsbredd) för hopphöjd efter uppvärmning. 

 

Figur 4 visar resultatet för hopphöjd när uppvärmningstiden studerades. Repeated measures 

ANOVA visade signifikans i hopphöjd. F(4, 12)=3,7165, (p=0,034). Post-hoc Bonferroni-test 

visade att det var signifikant bättre att värma upp i fem minuter på 150w jämfört med en 

minut på 150w. (p=0,028) 
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 Figur 4 – Medelvärde på gruppnivå (± variationsbredd) för hopphöjd efter uppvärmning. 

 

Resultatet visade att uppvärmningens intensitet inte hade betydelse för hopphöjden men att 

testpersonerna hoppade signifikant högre efter fem minuters uppvärmning jämfört med en 

minut. (p=0,028)   

 

3.3 På vilket sätt påverkar uppvärmning prestationen vid ett 

maximalt fem sekunders sprinttest? 

Varken mean power eller peak power visade några signifikanta samband efter repeated 

measures ANOVA test oavsett uppvärmning. F(4, 12)=1,3346, (p=0,312) F(4, 12)=62828, 

(p=0,759) När uppvärmningsintensiteten studerades uppmättes, efter 200w i tio minuter, 

lägsta snittvärde för mean power och peak power under 5sCST, 586w respektive 680w. (se 

figur 5 och 6) 
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Figur 5 – Medelvärde på gruppnivå (±variationsbredd) för mean power 5sCST. 
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 Figur 6 – Medelvärde på gruppnivå (±variationsbredd) för peak power 5sCST. 

 

Varken intensitet eller duration påverkade prestationen på gruppnivå vid ett maximalt fem 

sekunders sprinttest sett till mean power och peak power.  
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3.4 Vilken uppvärmning är optimal för maximal muskulär 

explosivitet? 

När uppvärmning i fem minuter på 150w jämfördes mot 125w i tio minuter och 100w i tio 

minuter med repeated measures ANOVA påvisades signifikans i hopphöjd. F(2, 6)=18,438, 

(p=0,0027), se figur 7. Resultaten visade att maximal muskulär explosivitet vid vertikalhopp 

uppnåddes efter uppvärmning i fem minuter på 150w (se figur 4 och 7) vilket motsvarade en 

belastning på 53 till 76 procent av VO2max för testpersonerna. (se bilaga 2) För maximal 

muskulär explosivitet vid 5sCST påvisades inga signifikanta resultat. 
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 Figur 7 – Medelvärde på gruppnivå (±variationsbredd) för hopphöjd efter uppvärmning. 

 

4. Diskussion 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att specificera vilken intensitet och duration vid uppvärmning som är 

optimal för att få ut största möjliga effekt för muskulär explosivitet (anaerob prestation). 

Resultaten visade att maximal muskulär explosivitet vid vertikalhopp uppnåddes efter 

uppvärmning i fem minuter på 150w (p=0,034) vilket motsvarade en belastning på 53 till 76 
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procent av VO2max för testpersonerna. För 5sCST påvisades inga skillnader i mean power eller 

peak power oavsett uppvärmningsintensitet och duration.  

 

Resultatet styrker Bishop, Bonetti och Dawsons studie (2001) som inte heller fann någon 

skillnad i mean power och peak power efter deras tre olika uppvärmningar på ca: 55, 65 och 

75 procent av VO2max. Deras tester utfördes, till skillnad från de i den här studien, på 

kajakergometer och då var det andra muskelgrupper som arbetade vilket medför en skillnad 

mellan studierna trots att resultaten visade samma sak. Det fanns individuella tendenser för 

testpersonerna i den här studien som pekade mot en negativ nedgång i både hopphöjd, mean 

power och peak power vid intensivare uppvärmning. (Se bilaga 4 & 5) Både Bishop, Bonetti 

och Dawson (2001) samt Stewart och Sleivert (1998) menade att allt för intensiv 

uppvärmning påverkade prestationen negativt vilka de individuella tendenserna i den här 

studien pekade mot. Det fanns dock ingen signifikans för dessa tendenser vilket gör att 

resultaten motsäger deras studier på denna punkt. 

 

Resultaten motsäger också De Bruyn-Prevost och Lefebvres (1980) studie som kom fram till 

att uppvärmning på 30 procent av VO2max är bättre än uppvärmning på 75 procent av VO2max. 

En rimlig förklaring till resultaten var att uppvärmning på 75 procent av VO2max troligtvis var 

för intensiv för testpersonerna vilket ledde till att de översteg laktattröskeln och på så sätt 

påverkades prestationen negativt. (Bishop, Bonetti & Dawson 2001, s. 1030)  

 

Inbar och Bar-ors studie från 1975 visade att prestationen efter uppvärmning motsvarande 

cirka 60 procent av VO2max var signifikant bättre jämfört med ingen uppvärmning. Resultaten 

i den här studien visade att uppvärmning på minst fem minuter på 150w, motsvarande 53 till 

77 procent av VO2max var signifikant bättre än uppvärmning på en minut med samma 

belastning. Studiernas resultat liknade varandra men med skillnaden att Inbar och Bar-ors 

(1975) försökspersoner var pojkar mellan sju och nio år medan försökspersonerna i den här 

studien var 24 och 25 år. En annan skillnad som kan ha påverkat resultaten var att Inbar och 

Bar-ors (1975) uppvärmning utfördes på löpband och varvade 30 sekunders löpning med 30 

sekunders vila medan uppvärmningen i den här studien genomfördes på cykelergometer och 

utan avbrott.  
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I den här studien utförde försökspersonerna sitt första vertikalhopp direkt efter uppvärmning 

och laktatmätning vilket skiljer den från tidigare nämnda studier som hade en vila på fyra till 

fem minuter mellan uppvärmning och prestationstest. Det var bara Bruyn-Prevost och 

Lefebvre (1980) som genomförde sitt prestationstest både direkt efter uppvärmning och efter 

fem minuters vila. När testet genomfördes direkt efter vila påvisades ingen signifikans mellan 

deras två uppvärmningsintensiteter 30 respektive 70 procent av VO2max. Eftersom 

prestationstestet i den här studien också genomfördes direkt efter uppvärmningen är det en 

trolig anledning, tillsammans med det låga antalet försökspersoner, till avsaknaden av 

signifikanta resultat i den här studien.   

 

Resultaten i studien som Hawley et al. (1989) genomförde skiljde sig från resultaten i den här 

studien. De kom fram till att deras otränade testpersoner blev signifikant mer utmattade efter 

uppvärmning jämfört med ingen uppvärmning medan resultaten i den här studien inte visade 

någon skillnad i prestation oavsett intensitet. Skillnaden mellan studierna var att 

testpersonerna i Hawleys et al. (1989) studie var otränade medan testpersonerna i den här 

studien var vältränade. En förklaring till skillnaden skulle kunna vara träningsgraden på 

testspersonerna där de i Hawleys et al. (1989) studie blev trötta av uppvärmningen och inte 

kunde prestera maximalt efteråt. En annan förklaring skulle kunna vara att testpersonerna på 

grund av trötthet fick lågt PH-värde i blodet som gjorde att de anaeroba processerna inte 

kunde arbeta. (Bishop, Bonetti & Dawson 2001, s. 1030) Det finns ingen standardisering 

mellan denna studie och Hawleys et al. (1989) studie när det kommer till begreppen otränad 

och vältränad vilket gör det svårt att ställa dessa studier mot varandra. I denna studie 

värderades testpersonernas träningsgrad som vältränad (konditionsträning två till fyra gånger 

per vecka) efter bedömningen att dessa individer har ett högre träningssnitt än medelkvinnan.  

 

Eftersom den här studien inte visade någon signifikant temperaturökning styrker inte 

resultaten tidigare forskning. (Robergs et al. 1991; Berg & Ekblom, 1979) Skillnaden mellan 

den här studien och Robergs et al. (1991) samt Berg & Ekbloms (1979) var att 

kroppstemperaturen lästes av i örat medan de mätte rektaltemperatur.  
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4.1 Metoddiskussion 

“Gemensamt för de flesta kvantitativa studier, oavsett metod, är att de syftar till att uttala sig 

om en population som är betydligt större än det är möjligt att undersöka” (Hassmén & 

Hassmén, 2008, s. 92). Eftersom studien endast hade fyra testpersoner var det väldigt svårt att 

applicera resultatet på en större population. Det kan diskuteras kring valet att endast ha fyra 

testpersoner men för att kunna genomföra undersökningen inom given tidsram och för att få 

en bild av eventuella tendenser till fysiologiska förändringar gjordes det valet.  

 

Ett strategiskt bekvämlighetsurval valdes, dels för att få en så homogen grupp som möjligt, 

men också för att testpersonerna skulle ha möjlighet att vara på plats vid testtillfällena. Enligt 

Hassmén & Hassmén (2008, s. 94) kan representativiteten ifrågasättas eftersom urvalet inte 

skapats av slumpen. Trots detta och vetskapen om att det påverkade resultatets 

generaliserbarhet valdes metoden av praktiska skäl. Eftersom det totalt var tio tillfällen, ett 

VO2maxtest och nio andra testtillfällen, var det nödvändigt att välja testpersoner som hade 

möjlighet att närvara dagtid.  

 

Vid ett antal tillfällen uppstod tekniska problem som gjorde att viloperioden mellan hoppen 

och sprintarna blev längre än 30 sekunder. Två gånger hoppade spännremmen på cykeln av 

vilket även det medförde en fördröjning då remmen monterades tillbaka. När laktatprovet 

skulle tas efter uppvärmningen sprack vid upprepade tillfällen tidsramen. Det var svårt att få 

ut tillräckligt med blod från fingret och det kan bero på att uppvärmningen inte var tillräckligt 

lång och inte gjorde testpersonerna varma. En rimlig förklaring är att blodet transporterades 

ner till arbetande muskulatur i benen och inte till fingret (Willmore, Costill & Kenney, 2008, 

s. 136). En av testpersonerna sa själv att hon hade ”dålig blodcirkulation” vilket också kan ha 

varit en anledning i just hennes fall. 

 

Värmekameran som användes var felkalibrerad och visade cirka 40 grader i örat i vila vid alla 

tester, vilket är fysiologiskt omöjligt eftersom testpersonerna inte var sjuka.  Dock var det den 

relativa temperaturskillnaden före och efter uppvärmningen som studerades vilket gjorde att 

de faktiska värdena var av mindre betydelse. Mätningen genomfördes både innan och efter 

uppvärmningen för att påvisa eventuella temperaturskillnader. Resultaten av yttemperaturen 

på m. Quadriceps femoris presenterades inte på grund av att bilderna, som fotograferades med 

värmekameran, var för otydliga samt att mätningarna var ofullständiga. Av etiska skäl valdes 
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rektalmätning bort. Sousa, Carareto, Pereira-Junior och Aquino (2012 s. 279) genomförde en 

studie där de jämförde rektalmätning med mätning i örat hos friska katter och fann att 

mätning i örat var ett bra alternativ till rektalmätning. Inga studier på människor hittades 

vilket inte var optimalt eftersom katter och människor inte är anatomiskt lika. Dock ansågs 

studien relevant eftersom rektalmätning inte var ett alternativ i den här studien. Det uppstod 

vissa svårigheter i avläsandet av temperaturen i örat eftersom kameran skakade i handen 

vilket är en möjlig felkälla som kan ha påverkat resultaten.  

  

En annan svårighet som påträffades var bedömningen av det maximala vertikalhoppet. Trots 

tidigare nämnda kriterier för ett godkänt hopp upplevdes det svårt att avgöra huruvida de 

landade på ”så raka ben som möjligt” eller inte. Eftersom det var en subjektiv bedömning hur 

vida hoppet godkändes eller inte kan bedömningen varierat mellan testpersonerna.  

 

Ett antal testtillfällen hade kontakten till vinkelmätaren på EMG-utrustningen lossnat. Det 

medförde tekniska fel som inte upptäcktes förrän kurvorna analyserades efter testets 

genomförande. På grund av tidsbrist genomfördes inget nytt test på samma belastning. Vid 

analysen av EMG-kurvorna upptäcktes stora fel och därför har inte den parametern tagits med 

i resultatet. Inte heller pulsen och laktatvärdena redovisades i resultatet på grund av tekniska 

problem och ofullständiga mätningar. Dessa problem kan till viss del skyllas på den 

mänskliga faktorn, att testledaren missade att mäta och starta viss utrustning.  

 

Valet av uppvärmningsbelastning och duration gjordes efter bedömning av kön, tidigare 

prestation på VO2maxtest, laktattest samt testpersonernas träningsgrad. Belastningarna på 100, 

125, 150, 175 och 200 watt ansågs rimliga att motsvara från ”lätt uppvärmning” till ”mycket 

tung uppvärmning”. Durationen varierade mellan en minut och 20 minuter. Variationen i både 

belastning och duration gjordes för att se hur de olika parametrarna som studerades ändrades. 

I bilaga 2 återfinns tabeller med uppvärmningsintensiteten i förhållande till testpersonernas 

VO2max. I efterhand borde detta gjorts innan studien startade för att ha kunnat individanpassa 

belastningen till en given procent av VO2max. Om det hade gjorts skulle det varit lättare att 

uttala sig vid vilken procent av VO2max man bör värma upp. För tre av fyra testpersoner var 

uppvärmningsintensiteterna väldigt lika i förhållande till VO2max. Testperson 3 hade betydligt 

lägre förhållande i procent av VO2max till uppvärmningarna än de andra tre. Det gjorde att 
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spridningen i gruppen blev stor trots att bara en person stack ut vilket är ytterligare en följd av 

det låga antalet försökspersoner.    

 

Valet att mäta så många olika parametrar gjordes för att få en så bred uppfattning som möjligt 

om vad som händer i kroppen efter uppvärmning. Som tidigare nämnt gjorde tidsbrist och 

tekniska fel att alla parametrar inte redovisades i resultatet. Det bör tas i beaktning i vidare 

studier att vara väl införstådd med hur all utrustning fungerar och att det underlättar att vara 

fler testledare vid varje testtillfälle. Trots att försökstillfällena varit så identiska som möjligt 

kan felkällor förekommit. Till exempel har testpersonerna inte testats på exakt samma 

tidpunkt varje dag och dagsform kan också påverkat eftersom testperioden var sex veckor. 

Exempelvis råkade två testpersoner ut för förkylningar som kan ha påverkat deras förmåga att 

prestera även när de blivit friska.  

 

 

4.3 Slutsats  

Resultaten visade att maximal muskulär explosivitet vid vertikalhopp uppnås efter 

uppvärmning i fem minuter på 150w (p=0,034) vilket motsvarade en belastning på 53 till 76 

procent av VO2max för testpersonerna. För 5sCST påvisades inga skillnader i mean power eller 

peak power oavsett uppvärmningsintensitet och duration. Individuella skillnader sågs men 

eftersom antalet försökspersoner var så lågt gick det inte att dra några paralleller till en större 

population. Slutsatsen blir att det, för de fyra kvinnorna, är optimalt att värma upp i fem 

minuter med en belastning på 53 till 76 procent av VO2max för counter movement jump. Dock 

går det inte att dra några paralleller till en större population på grund av bekvämlighetsurvalet, 

det låga antalet försökspersoner och flertalet metodfel. Vidare studier behövs med större antal 

försökspersoner för att få tillförlitliga resultat som går att generalisera. På så sätt skulle man 

kunna avgöra vilken intensitet och vilken duration som är optimal för anaerob prestation i 

form av maximal explosivitet.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet var att specificera vilken intensitet och/eller duration 

vid uppvärmning som är optimal för att få ut största möjliga effekt för muskulär explosivitet. 

Frågeställningar: 

 1 På vilket sätt påverkar uppvärmningen prestationen vid ett maximalt vertikalhopp? 

 2 På vilket sätt påverkar uppvärmningen prestationen vid ett maximalt fem sekunders 

sprinttest? 

 3 Vilken uppvärmning är optimal för maximal muskulär explosivitet? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Warm-up, performance, counter movement jump, anaerobic performance, jump performance, 

ergometer cycle, muscle temperature, cycle ergometer validity, FLIR validity, contact mat 

validity reliability, body temperature, rectal temperature, auricular temperature  

 

Var har du sökt? 
Pubmed, Google Scholar, Gihs Bibliotekskatalog 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Olika kombinationer av ovan nämnda sökord och sökplatser  
 

 

Kommentarer 
Det var förhållandevis svårt att hitta validitetsstudier till materialet jag använde i studien. 

Annars fanns det relativt mycket forskning om uppvärmning, men merparten av forskningen 

handlade om aerob prestation. 
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Bilaga 2 

Uppvärmningens intensitet i förhållande till testpersonernas VO2max 

 

 

Uppvärmnings- 

effekt (w) 

% av 

VO2max 

Tp1 100 55 

Tp2 100 43 

Tp3 100 43 

Tp4 100 56 

   

 

Uppvärmnings- 

effekt (w) 

% av 

VO2max 

Tp1 125 

 Tp2 125 58 

Tp3 125 50 

Tp4 125 66 

   

 

Uppvärmnings- 

effekt (w) 

% av 

VO2max 

Tp1 150 74 

Tp2 150 76 

Tp3 150 53 

Tp4 150 76 

   

 

Uppvärmnings- 

effekt (w) 

% av 

VO2max 

Tp1 175 87 

Tp2 175 85 

Tp3 175 66 

Tp4 175 90 

   

 

Uppvärmnings- 

effekt (w) 

% av 

VO2max 

Tp1 200 94 

Tp2 200 

 Tp3 200 72 

Tp4 200 
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Bilaga 3 

Testprotokoll  

 

Namn:   

   VO2max:   

   Laktattröskel:           

  1 min 150w 5min 150w 10min 150w 15min 150w 20min 150w 

T-öra före WU: 

     T-öra efter WU: 

     T-vastus före WU: 

     T-vastus efter WU: 

     Laktat efter WU: 

       

     Puls efter WU: 

       

     Hopp 1 cm: 

     Hopp 2 cm: 

     Hopp 3 cm: 

     

      Effekt 5sek sprint: 

     Effekt 5sek sprint: 

     Effekt 5sek sprint: 

     

        10min 100w 10min 125w 10min 150w 10min 175w 10min 200w 

T-öra före WU: 

     T-öra efter WU: 

     T-vastus före WU: 

     T-vastus efter WU: 

     Laktat efter WU: 

       

     Puls efter WU: 

                 

Hopp 1 cm:           

Hopp 2 cm:           

Hopp 3 cm:           

 

          

Effekt 5sek sprint:           

Effekt 5sek sprint:           

Effekt 5sek sprint:           

 

 

WU = Uppvärmning 

T = Temperatur 

 W = Watt 
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Bilaga 4 

 

Individuella resultat för testpersonerna 

TP uppvärmning hopphöjd (cm) mean power (w) peak power (w) temperaturdiff 

1 100w (10min) 21,0 516 594 -0,1 

1 125w (10min) 20,0 545 623 -0,4 

1 150w (10min) 20,3 555 635 -0,7 

1 175w (10min) 22,7 513 604 1,4 

1 200w (10min) 19,3 516 585 -1,0 

2 100w (10min) 21,3 730 861 

 2 125w (10min) 20,3 675 784 0,6 

2 150w (10min) 21,3 697 835 

 2 175w (10min) 21,0 665 774 0,6 

2 200w (10min) 20,3 651 753 0,9 

3 100w (10min) 19,7 511 588 0,4 

3 125w (10min) 17,3 516 597 0,5 

3 150w (10min) 18,7 479 561 0,6 

3 175w (10min) 18,3 466 561 0,3 

3 200w (10min) 17,3 470 559 0,3 

4 100w (10min) 17,3 671 772 0,6 

4 125w (10min) 17,3 777 907 0,7 

4 150w (10min) 18,0 742 777 0,7 

4 175w (10min) 18,0 749 884 0,3 

4 200w (10min) 17,7 705 824 0,4 

 

 

TP = Testperson 

W = Watt 
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Bilaga 5 

 

Individuella resultat för testpersonerna 

TP uppvärmning hopphöjd (cm) mean power (w) peak power (w) temperaturdiff 

1 1min (150w) 20,3 527 461 0,0 

1 5min (150w) 22,3 539 612 -0,2 

1 10min (150w) 20,3 555 635 -0,7 

1 15min (150w) 21,0 511 597 0,8 

1 20min (150w) 21,3 512 637 2,5 

2 1min (150w) 20,7 696 824 -0,5 

2 5min (150w) 22,7 703 826 0,3 

2 10min (150w) 21,3 697 835 0,0 

2 15min (150w) 22,7 768 884 0,2 

2 20min (150w) 21,7 721 862 0,6 

3 1min (150w) 18,3 542 610 0,1 

3 5min (150w) 19,7 520 602 -0,4 

3 10min (150w) 18,7 479 561 0,6 

3 15min (150w) 17,7 488 573 1,5 

3 20min (150w) 19,3 505 583 1,2 

4 1min (150w) 14,7 779 893 -1,9 

4 5min (150w) 19,3 802 927 0,4 

4 10min (150w) 18,0 742 777 0,7 

4 15min (150w) 19,3 781 900 -0,5 

4 20min (150w) 16,7 780 915 0,4 

 

 

TP = Testperson 

W = Watt 

 


