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gång. Sen vill vi även tacka personalen på Bosön för er hjälp och assistans vid utförandena av 

testerna samt för den utrustningen vi fick låna. Till slut ger vi en eloge till de fem deltagarna 

som deltog i studien och genomförde testerna på bästa sätt.  

  



 

 

Definitionslista för fysiologiska termer 

 

Fördelningskvot Fördelningen mellan det anaeroba och aeroba 

energisystemen. 

(%) 

VO2 Volymen syre som kroppen förbrukar, mätt i absolut volym 

per minut eller förhållande till kroppsvikt och per minut. 

(L/min), (ml x 

min-1 x kg-1) 

VO2max Maximal syreupptagningsförmåga. (L/min), (ml x 

min-1 x kg-1) 

AT Anaerob laktattröskel.  

vAT Hastighet vid anaerob laktattröskel. (km/h) 

%VO2max vid vAT Nyttjandegraden av VO2max vid tröskelhastighet. (%) 

Vamax Den associerade hastigheten med VO2max. (km/h) 

%Vamax Nyttjandegraden av den associerade hastigheten med 

VO2max. 

(%) 

LE Löpekonomi. Syreförbrukning eller energikostnad vid en given 

intensitet. 

 

AOD-metoden Den ackumulerade mängden syreskillnad. Metod för att 

uppskatta fördelningskvoten. 

 

GXT Submaximalt test med mätning av VO2 och laktat. Stegvis 

ökande belastning. 

 

RER Respiratoriska kvoten. Mått på kvoten mellan upptagen 

mängd syre och avgiven mängd koldioxid. 

 

VE Ventilation. Utbyte av luft mellan lunga och omgivning, 

transport av luft via luftrören till och från alveolerna. 

(L/min) 

BF Andningsfrekvens. (antal 

andetag/min) 

VCO2 Volymen av utandad koldioxid. (L/min) 

FIO2 Fraktion inandad syre. (syrehalt 

inandningsluft) 

FEO2 Fraktion för utandad syre. (syrehalt i 

utandningsluft) 

FICO2 Fraktion för inandad koldioxid. (koldioxidhalt i 

inandsningsluft) 



 

 

FECO2 Fraktion för utandad koldioxid. (koldioxidhalt i 

utandningsluft) 

HR Hjärtfrekvens (antal slag/min) 

RPE Borgskala. Skattning av upplevd ansträngning. Skala 6 (ingen 

ansträngning alls) till 20 (maximal ansträngning).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att undersöka relationen mellan anaerob och aerob energiomsättning under 800 

meterslöpning. Frågeställningarna var; (1) Hur ser fördelningen för de anaeroba och aeroba 

energisystemen ut under 800 meterslöpning med mätningar genomförda på bana? (2) Finns 

det en korrelation mellan nyttjandegraden av VO2max vid vAT och fördelningen av de 

anaeroba och aeroba energisystemen under 800 meterslöpning, och i så fall hur illustrerar 

denna sig? (3) Finns det en korrelation mellan nyttjandegraden av Vamax under 800 

meterslöpning och fördelningen av de anaeroba och aeroba energisystemen under 800 

meterslöpning, och i så fall hur illustrerar denna sig? 

Metod 

Fem vältränade manliga deltagare ingick i undersökningen, åldern för dessa var mellan 18 till 

41 år. Deltagarna genomförde totalt tre mätningar, de två första genomfördes i en 

inomhusfriidrottshall på en 200 meter lång rundbana och den tredje mätningen genomfördes 

på löpband i laboratorium. Det första testet var en submaximal mätning som genomfördes för 

att få ut ett samband mellan hastighet och VO2. Under andra mätningen sprang deltagarna ett 

800 meter långt maxlopp, vilket utfördes för att få ut den totala syreförbrukningen samt den 

genomsnittliga hastigheten under 800 meter. Den tredje mätningen var ett VO2max som 

genomfördes för att kunna beräkna nyttjandegraden av VO2max vid vAT samt %Vamax under 

800 meter. Det som gör denna metodik unik är att det inte finns någon tidigare studie som har 

undersökt fördelningen av energisysmtem med båda de två första mätningarna på löparbana. 

Resultat 

Resultaten för fördelningen av energisystemen visade att medelvärdet för deltagarna var 

23,6 % anaerobt respektive 76,4 % aerobt. Korrelationen mellan %VO2max vid vAT och 

fördelningskvoten visade ingen korrelation då p-värdet visade 0,406, vilket var över 

signifikansnivån. Även tredje frågeställningen visade att ingen korrelation kunde utläsas 

mellan nyttjandegraden av %Vamax under 800 meterslöpning och fördelningskvoten, då P-

värdet beräknades till 0,365 vilket också var över signifikansnivån.  

Slutsats 

Studien har visat att desto högre hastighet en löpare håller under ett 800 

meterslopp desto större blir den anaeroba andelen. Påståendet stämde endast överens för de 

uthållighetstränade deltagarna, således är det än så länge ovisst om resultaten är giltiga för 

fler grupper än uthållighetsidrottare.  



 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion ................................................................................................................................ 1 

1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Forskningsläge ................................................................................................................. 2 

1.2.1 Mätmetod .................................................................................................................. 3 

1.2.2 Anaerob laktattröskel ................................................................................................ 5 

1.2.3 Nyttjandegrad av energisystem ................................................................................. 5 

1.2.4 Löpekonomi .............................................................................................................. 6 

1.3 Sammanfattning av forskningsläge .................................................................................. 7 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 8 

1.4.1 Frågeställningar ......................................................................................................... 9 

2 Metod ...................................................................................................................................... 9 

2.1 Deltagare .......................................................................................................................... 9 

2.2 Studiens utformning ....................................................................................................... 11 

2.2.1 Materiel ................................................................................................................... 11 

2.2.2 Mätmetod ................................................................................................................ 14 

2.3 Validitet och reliabilitet .................................................................................................. 15 

2.3.1 Validitet ................................................................................................................... 16 

2.3.2 Reliabalitet .............................................................................................................. 16 

2.4 Databerabetning ............................................................................................................. 18 

2.4.1 Beräkning av fördelningskvoten ............................................................................. 18 

2.4.2 Beräkning av %VO2max vid vAT ........................................................................... 19 

2.4.3 Beräkning av %Vamax .............................................................................................. 20 

2.4.4 Statistisk analys ....................................................................................................... 20 

2.5 Etiska överväganden ...................................................................................................... 21 

3 Resultat .................................................................................................................................. 21 

3.1 Fördelning mellan anaerob och aerob energiomsättning ............................................... 21 

3.2 Korrelation mellan %VO2max vid vAT och fördelningskvoten .................................... 25 

3.3 Korrelation mellan %Vamax och fördelningskvoten under 800 meterslöpning ............... 26 

4 Diskussion ............................................................................................................................. 27 

4.1 Studiens frågeställningar ................................................................................................ 27 

4.1.1 Fördelning mellan anaerob och aerob energiomsättning ........................................ 27 



 

 

4.1.2 Korrelation mellan %VO2max vid vAT och fördelningskvoten ................................. 29 

4.1.3 Korrelation mellan %Vamax och fördelningskvoten under 800 meterslöpning ............ 29 

4.2 Studiens styrkor och begränsningar ............................................................................... 30 

4.2.1 Analys av deltagarbrist ............................................................................................ 32 

4.3 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 32 

4.4 Slutsats ........................................................................................................................... 34 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 35 

  

Bilaga 1 - Käll- och litteratursökning 

Bilaga 2 - Deltagarinbjudan 

Bilaga 3 - Informationsblad om testerna 

Bilaga 4 - Tidsschema för testning på Bosön och GIH  

Bilaga 5 - Testprotokoll submaximal mätning + omräkningstabell 

Bilaga 6 - Testprotokoll 800 meter maxlopp 

Bilaga 7 - Testprotokoll VO2max 

Bilaga 8 - Hälsodekleration Bosön 

Bilaga 9 - Hälsodekleration GIH 

Bilaga 10 - Mejlkonversation med Rob Duffield 

Bilaga 11 - Uppställning av mobil VO2 utrustning 

 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1 – Sammanställning av data från det submaximala testet…...…………………….…22 

Tabell 2 – Tabell 2: Resultat från 800 meter maxlopp på löparbana…………..……………..23 

Tabell 3 – Fördelning mellan energisystemen….…………………………………………….25 

Tabell 4 – Resultat från mätning av VO2max………………...……………………...……….26  

Tabell 5 –  Korrelation mellan %VO2max vid vAT och fördelningskvoten…………………26 

Tabell 6 – Korrelation mellan %Vamax under 800 meterslöpning och fördelningskvoten……27 

Figur 1– Faktorer för aerob kapacitet………………………………………………………….7 

Figur 2 – Exempel regression VO2 och hastighet…………………………………………….18 

Figur 3 – Bestämning av vAT……………………………………………………………...…19 

Figur 4 – Uppskattning av VO2 vid vAT…………………………………………………..…19 



 

 

Figur 5 – Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 1………………………...…….23 

Figur 6 – Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 2………………………...…….23 

Figur 7 – Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 3………………………...…….24 

Figur 8 – Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 4………………………...…….24 

Figur 9 – Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 5………………………...…….24 

 

 

 



1 

 

Introduktion 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan anaerob och aerob 

energiomsättning under 800 meterslöpning. Skribenternas egna intresse samt ett icke tidigare 

använt tillvägagångssätt i forskningssammanhang avgjorde valet att undersöka detta ämne. 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Friidrotten som idrottsligt fenomen har sitt ursprung i de tidiga olympiska spelen under 

antiken för cirka 776 år f.Kr. Redan då förekom den i flera olika motoriska former som 

exempelvis löpning, hopp och kast. I dagens nästan alla idrotter förekommer ofta en 

kombination av dessa grundformer. (Lindroth 2011, s. 32 ff.) Under antiken var löpningen, 

likväl som den fortfarande är idag den färdighet som framträder mest frekvent i de olika 

friidrottsgrenarna. Under mästerskaptävlingar löps sträckor mellan 100 till 10 000 meter, 

dessa delas in i kategorierna; sprint, medel- och långdistanslöpning. Medeldistanslöpning som 

denna studie är inriktad på avser sträckor som är längre än 400 meter och kortare än 3000 

meter. (Svenska Friidrottsförbundet 2015). Medeldistans, och 800 meterslöpning i synnerhet 

anses mycket komplext då den sträckan kan ställa avgörande krav på flera av de fysiska 

kapaciteterna, exempelvis anaerob och aerob kapacitet samt goda styrke- och tekniska 

färdigheter. För att vara kapabel till att ta medalj på 800 meter under ett olympiskt spel krävs 

det tider på ungefär 104 sekunder för män respektive ungefär 116 sekunder för kvinnor 

(Gidewall 2009, s. 3). Under den tiden som distansen tar hinner den anaeroba och den aeroba 

förmågan ”byta plats”, avseende vilken energiprocess som är den mest dominanta. Hur stor 

andel som blir anaerob respektive aerob är beroende av en mängd olika faktorer. Framförallt 

påverkas detta av löparens genetik, duration samt nyttjandegrad av de båda energisystemen. 

(Duffield, Dawson & Goodman 2005, s. 304; Tjelta, Tjelta & Dyrstad 2012, s. 9) Det vore 

därför av intresse att undersöka hur fördelningskvoten ser ut för 800 meterslöpare samt att ta 

reda på hur den är kopplad till prestationen. Gällande prestationen är inte endast durationen, 

det vill säga hur lång tävlingstid en löpare har, en intressant faktor att granska utan även hur 

prestationen påverkas av nyttjandegraden av de båda energisystemen. Fram till dagens datum 

har det inte gjorts så mycket forskning i fält för att besvara dessa frågeställningar. Flera 

liknande studier har genomförts på löpband i laboratorium vilket inte blir detsamma som att 
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springa på bana. Det vore därför av värde att genomföra mätningarna på bana för att erhålla så 

grenspecifika och användbara resultat som möjligt för löparna. 

1.2 Forskningsläge 

Durationen för 800 meterslöpning faller inom tidsramen för att involvera de två 

energisystemen; det anaeroba (alaktacida och laktacida) och det aeroba (Duffield, Dawson & 

Goodman 2005, s. 299). Det har studerats en del specifikt kring förhållandet mellan anaerob 

och aerob energiomsättning under 800 meter. De ovannämnda författarna redogör  för 

manliga medeldistanslöpare att 40 % är anaerobt respektive 60 % aerobt av den totala 

energiomsättningen under 800 meter. Motsvarande fördelningskvot för kvinnor är 30 % 

anaerobt respektive 70 % aerobt. (ibid, s. 303) Ytterligare studier (Hill 1999, s. 480; Spencer 

& Gastin 2001, s. 159) har visat på ungefär liknande värden och för manliga löpare visade de 

studierna 39 % respektive 34 % för anaerob energiomsättning samt 61 % respektive 66 % för 

aerob energiomsättning. Procentandelar för kvinnliga löpare angavs endast i den första 

studien, vilka visade 33 % anaerob samt 67 % för aerob energiomsättning (Hill 1999, s. 480). 

Ovanstående tre studier visar liknande kvoter för förhållandet av de två energisystemen. Två 

källor skiljer sig helt från dessa tre genom att de påvisar att 70 % respektive 60 % är anaerobt 

samt att 30 % respektive 40 % är aerobt (Bompa & Haff 2009, s. 28; Powers & Howley 

2015). I bakgrunden angavs det att skillnaden i arbetstid är ungefär 12 sekunder mellan 

manliga och kvinnliga 800 meterslöpare (Gidewall 2009, s. 3). Billat (1996, s. 166) belyser att 

tidsdifferensen är en av huvudfaktorerna som påverkar skillnaden mellan könen i 

fördelningen av anaerob och aerob energiomsättning.  

 

Undersökningar gällande fördelning av energisystem har visat sig vara ett aktuellt område för 

fler idrotter än friidrott. Zouhal et al. analyserade fördelningen under 500 meter och 1000 

meter kajakpaddling för manliga kanotister, och för dessa distanser var arbetstiderna 108 

sekunder respektive 224 sekunder. Tidsmässigt kan arbetstiderna likställas med 800 meter 

samt 1500 meter banlöpning. Kvotfördelningen för energisystemen uppmättes vara 22 % 

anaerob respektive 78 % aerob för 500 meter samt 13 % anaerob respektive 87 % aerob för 

1000 meter. (2012, s. 828) En studie med längdskidåkare som målgrupp undersökte samma 

fördelningskvot under ett 600 meter långt testlopp där arbetstiderna var 167 sekunder för män 

respektive 210 sekunder för kvinnor. Fördelningen beräknades till 26 % anaerob respektive 

74 % aerob samt 20 % anaerob respektive 80 % aerob för kvinnor. (McGawley & Holmberg 

2014, s. 36) Inom simning har fördelningen av energisystem under 100 meter och 200 meter 
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bröstsim studerats för manliga simmare. Arbetstiderna var 118 sekunder (100 meter) 

respektive 226 sekunder (200 meter), vilket kan jämföras med friidrottens 

medeldistanslöpning. Kvotfördelningen fastställdes vara 27 % anaerob respektive 73 % aerob 

för 100 meter samt 14 % anaerob respektive 86 % aerob för 200 meter. (Reis et al. 2010, s. 

1132) 

 

Duffield, Dawson och Goodman (2005), Spencer och Gastin (2001), Zouhal et al. (2012), 

McGawley och Holmberg (2014) samt Reis et al. (2010) har alla använt sig av AOD- 

metoden (den ackumulerade mängden syreskillnad) för att räkna ut fördelningskvoten för de 

båda energisystemen. Konceptet med att använda sig av syreskillnaden användes först av 

Krogh och Lindhard (1920) som genomförde sina mätningar på en cykelergometer. De 

undersökte skillnaden mellan det faktiska VO2-upptaget under början av en serie intervaller 

med nivån för steady-state av VO2-upptaget under hela mätningen. Spencer och Gastin (2001, 

s. 158) genomförde alla sina mätningar på löpband under simulerade 800 meterslopp, medan 

Duffield, Dawson och Goodman var de första som använde sig av denna metod under 

banlöpning. I deras undersökning genomfördes totalt tre tester, två inomhus på löpband 

submaximalt test och VO2max samt ett utomhus på en 400 meter lång rundbana (400 eller 

800 meter maxlopp; 2005, s. 300).  

1.2.1 Mätmetod 

Mätning av VO2 under olika submaximala hastigheter på löparbana 

För att göra uträkningen enligt AOD-metoden krävs det att sambandet mellan VO2 och 

hastighet är uppskattad för supramaximala belastningar. Skattningen utförs genom mätningar 

av en serie submaximala intervaller, vilket vanligen benämns som ett Graded exercise test 

inom den internationella idrottsvetenskapen. Under varje intervall önskas att steady-state 

uppnås för VO2. (Tanner & Gore 2013, s. 61) Durationen för intervallerna har varierat mellan 

fyra till tio minuter beroende på vilken forskare det är som har gjort undersökningen (Keir et 

al. 2012; Bosquet et al. 2008; Duffield, Dawson & Goodman 2005; Craig & Morgan 1998; 

Billat & Koralsztein 1996). Starthastigheten som används under intervallerna är vanligen 

mellan 10 till 12 km/h och brukar avslutas kring 16 till 18 km/h (AT-hastighet) (Duffield, 

Dawson & Goodman 2005, s. 301; Jones & Doust 1996, s. 322). När mätningarna är 

avslutade kan en regressionslinje bestämmas som visar hur ”VO2 – hastighet relationen” ökar 

i takt med att arbetsbelastningen ökar. (Tanner & Gore 2013, s. 61 ff.) Lutningen för 
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regressionslinjen är individuell och representerar varje enskild persons prestation i form av 

löpekonomi och syreförbrukning under varje submaximal hastighet (Medbø et al. 1988). En 

mer utförlig beskrivning av tillvägagångssättet och dess uträkningar finns att läsa under 

metodavsnittet. 

Maxlopp på löparbana 

Duffield, Goodman och Dawson redogör för nästa del enligt AOD-metoden, vilket i deras 

studie var mätning av maxprestation på löparbana under 400 eller 800 meter. Den totala 

syreförbrukningen registrerades under hela loppen och den genomsnittliga förbrukningen 

noterades för intervallerna; 0- 200 meter, 200- 400 meter, 400- 600 meter och 600- 800 meter. 

Mellantider och genomsnittshastigheter registrerades med elektronisk tidtagning med samma 

mätintervall som vid mätningen av VO2. (2005, s. 301 ff.) Efter avslutad mätning kunde 

analys och uträkning av anaerob och aerob energiomsättning slutföras. I uträkningen 

användes sambandet mellan VO2 – hastighet från submaximala nivåer, den genomsnittliga 

hastigheten under banloppen samt den uppmätta syreförbrukningen från banloppen. VO2-

behovet under supramaximala belastningar kunde uppskattas genom samma linjära modell 

som baserades på mätningarna under de submaximala nivåerna. Skillnaden mellan syrekravet 

och den uppmätta syreförbrukningen under banloppen kom därmed att motsvara det anaeroba 

bidraget under 400- och 800 metersloppen. Den ackumulerade syreskillnaden kan utryckas i 

enheten ml O2 x min-1 x kg-1 och representerar således den energi som härleds anaerobt 

intramuskulärt (ATP och fosfokreatin) samt anaerobt via glykolysen. (Tanner & Gore 2013; 

Medbø et al. 1988) 

VO2max på löpband 

Den maximala syreupptagningsförmågan under löpning (VO2max) är inte en del av 

uträkningen enligt AOD-metoden. Dock används ofta resultatet för VO2max som en 

betydelsefull extern parameter i samband med studier som undersöker relationen mellan de 

anaeroba och aeroba energisystemen. (Duffield, Dawson & Goodman 2005; Craig & Morgan 

1998). Mätning av VO2max genomförs vanligen på löpband där starthastigheten ofta baseras 

på löparens tidigare uppmätta tröskelhastighet. Enligt ett förbestämt protokoll ökas 

belastningen antingen genom ökad lutning eller ökad hastighet på löpbandet. Resultatet kan 

antingen utryckas som absolut enhet i liter syre per minut (L/min) eller som en relativ enhet i 

milliliter syre per minut och kilo kroppsvikt (ml x min-1 x kg-1) (Kenney, Wilmore & Costill 

2015, s. 263). För att vara en etablerad 800 meterslöpare i världselit krävs det vanligen över 
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72 ml x min-1 x kg-1 för män respektive över 65 ml x min-1 x kg-1 för kvinnor i VO2max 

(Gidewall 2009, s.12). 

1.2.2 Anaerob laktattröskel 

Den anaeroba laktattröskeln (AT) kan beskrivas som den högsta arbetsbelastningen under 

kontinuerligt arbete som då det råder jämnvikt mellan produktion och elimination av laktat 

(Tjelta, Tjelta. & Dyrstad 2012, s. 9 ff.). AT kan vidare defineras som ett stadie eller en 

övergång från att energiförsörjningen är enbart oxidativ till att den också är glykolytisk. 

Laktatproduktionen beror på att aktiveringen av glykolysen sker snabbare än aktiveringen av 

den oxidativa fosforyleringen. Resultatet blir en förhöjning av NADH i cytoplasman och en 

nettobalans i laktatproduktionen. (Billat 1996, s. 159) Bestämning av laktattröskeln 

genomförs vanligtvis på löpband genom höjning av hastighet under submaximala intervaller, 

vilka är ungefär fyra till sex minuter långa. Mellan varje intervall sker mätning av blodlaktat. 

AT inträffar vanligen när laktatkoncentrationen höjs mycket under kort tid, vilket ofta infaller 

när koncentrationen har överstigit fyra mmol/L. Hjärtfrekvens och hastighet är indikatorer i 

träningssammanhang på att rätt blodlaktatnivå upprätthålls. (Tjelta, Tjelta & Dyrstad 2012, s. 

10 f.; Billat 1996, s. 159) Det är speciellt viktigt för 800 meterslöpare vid mätning av AT att 

blodlaktatkoncentrationen överstiger fyra mmol/L då denna kategori av löpare kan ha en 

något förhöjd AT. Det kan därför vara nödvändigt att fastställa ”steady state” i olika 

hastigheter kring den uppmätta laktattröskeln. För att ha kapacitet till att ta medalj på OS i 

medeldistanslöpning krävs för män över 21 km/h respektive över 18 km/h för kvinnor i 

tröskelhastighet (vAT) (Gidewall 2009, s. 12, 23) 

1.2.3 Nyttjandegrad av energisystem 

Nyttjandegraden av den maximala syreupptagningsförmågan (%VO2max) kan förklaras som 

den genomsnittliga procentandelen av VO2max som en idrottare kan upprätthålla under en 

viss sträcka eller tid. Eftersom det är svårt att mäta VO2 under tävlingssammanhang används 

ofta indirekta metoder. Starka korrelationer har observerats mellan % VO2max som 

förekommer under vAT och % VO2max under tävlingslopp. Därför används vanligen den 

genomsnittliga procentandelen av VO2max som uppträder vid vAT för att uppskatta % 

VO2max under tävling. (Tjelta, Tjelta & Dyrstad 2012, s. 9) Distanslöpare som är på en god 

nivå kan springa vid sin VO2maxnivå under fem till sju minuter (Bosquet, Léger & Legros 

2002, s. 682). När tiden överskrider sju minuter kommer % VO2max att sjunka, vid kortare 

arbetstider sker istället det omvända, det vill säga att löparen springer snabbare än sin 
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hastighet vid VO2max (Saltin & Åstrand 1967). Följaktligen, när en löpare springer vid en 

hastighet som är över 100 % av sitt VO2max innebär det att både de anaeroba och aeroba 

energisystemen är involverade. Distansens längd avgör hur stor andel av energiomsättningen 

som kommer vara anaerob respektive aerob, desto kortare sträcka desto högre blir den 

anaeroba andelen. Den hastighet som associeras med en löpares VO2maxnivå benämns för 

Vamax, vilket är ett ytterligare sätt att uttrycka nyttjandegraden av energisystemen. I en 

översiktsartikel av Billat (1996) redogörs för medel- och långdistanslöpares %Vamax i tävling 

på distanser mellan 800 meter och halvmaraton. Procentandelen för 800 meter uträknades till 

115 %, 1500 meter 105 % samt halvmaraton 85 % av den associerade hastigheten vid 

VO2max. Billat redogör vidare att mera forskning behövs för att utreda om % Vamax  kan 

appliceras i träningssammanhang och i så fall hur variationen i nyttjandegraden av Vamax  kan 

påverka prestationen (1996, s. 169). För att kunna räkna ut vilken nyttjandegrad av VO2max 

vid vAT som en löpare håller krävs att VO2max samt VO2 vid vAT är kända. Vid uträkning 

av % Vamax ingår VO2max, sambandet mellan ”VO2- hastighet” samt medelhastigheten för 

den löpta distansen. (Craig & Morgan 1998) 

1.2.4 Löpekonomi 

Löpekonomi är en viktig fysiologisk faktor för prestationens vidkommande inom den aeroba 

löpkapaciteten. Löpekonomin (LE) kan definieras som syreförbrukningen eller 

energikostnaden vid en given intensitet. (Tjelta, Tjelta & Dyrstad 2012, s. 9) Löpare som har 

olika VO2max kan ändå prestera samma resultat i tävling, detta beror vanligen på att den ena 

löparen har en bättre löpekonomi än den andra. Den andra löparen har istället ett högre 

VO2max och en sämre löpekonomi. I sådana fall tar skillnaderna ut varandra och därför blir 

tävlingsresultaten likartade. Riktigt bra testvärden i LE associeras som regel med erfarna 

långdistanslöpare som har ett högt kilometerantal per vecka. Påståendet stämmer endast delvis 

på grund av att långdistanslöparna har en bättre löpekonomi än medeldistanslöpare på längre 

sträckor, däremot är det omvänt förhållande under kortare distanser. (Svedenhag 1988, s. 237 

ff.) Studier av (Foster & Lucia 2007; Svedenhag 1988) har visat på starka korrelationer 

mellan löpekonomi och nyttjandegraden av VO2max, se figur1 nedan. Detta kan förklaras 

genom en grupp löpare där alla har en hög VO2max och en god utnyttjandegrad av VO2max 

under längre distanser, löparen som kommer vinna i den gruppen är troligtvis den som 

innehar bäst löpekonomi (Foster & Lucia 2007, s. 316). Mätning av löpekonomi sker nästan 

alltid på löpband och enligt samma procedur som ett submaximalt test, således med 

submaximala intervaller för att uppnå steday state för VO2 (Hébert-Losier et al.  2014, s. 449). 
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Gullstrand, Elgh och Svedenhag har undersökt skillnaderna i löpekonomi mellan löpband och 

banlöpning. Resultaten visade en tydlig tendens till att energikostnaderna under banlöpning 

var större än under löpning på löpband (2009, s. 14). För att göra löpbandslöpning mer likt 

löpning utanför bandet med vindmotstånd och fast underlag har Jones och Doust undersökt 

hur många procents lutning på löpband som ska motsvara landsvägslöpningens 

energikostnader. Denna studie visade att det krävs en grads lutning på löpband för att 

syrekonsumtionen ska vara likvärdig med landsvägslöpning (1996, s. 324). 

 

 

Figur 1: Faktorer för aerob kapacitet. Prestationsavgörande faktorer inom aerob kapacitet 

för medel- och långdistanslöpning (Svedenhag 1988). 

1.3 Sammanfattning av forskningsläge 

Genom studierna i forskningsläget kan det konstateras att det finns en hel del forskning om 

prestationens utfall gällande anaerob och aerob energiomsättning men dock har inga av dessa 

forskningsansatser genomförts med mätningar helt genomförda på löparbana. Det finns heller 

ingen studie som har undersökt om nyttjandegraden av VO2max vid vAT har någon påverkan 

på relationen mellan anaerob och aerob energiomsättning under 800 meterslöpning. Tidigare 

forskning (Tjelta, Tjelta & Dyrstad 2012; Svedenhag 1988) har visat att det råder ett samband 

mellan % VO2max och vAT, vilket motiverar att nyttjandegraden vid vAT är en intressant 

aspekt att undersöka inom det aeroba energisystemet. Kan %VO2max påverka fördelningen 

av de två energisystemen under 800 meterslöpning? Likaledes uppmärksammade Billat 

(1996)  att %Vamax är en intressant aspekt att undersöka vidare. Således, är det en korrelation 

mellan variationen i nyttjandegraden av Vamax under 800 meterslöpning och fördelningskvoten 

av de två energisystemen? Fram tills idag har ingen forskning gjorts för undersöka detta 
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samband. De inledande studierna (Duffield, Dawson & Goodman 2005; Hill 1999; Spencer & 

Gastin 2001; Bompa & Haff 2009: Powers & Howley 2015) har även visat att det råder 

delade meningar om förhållandet mellan anaerob och aerob energiomsättning, då de tre första 

studierna visade liknande resultat och de två sistnämnda påvisade motsatta utfall. 

Tvetydigheten gör det än mer intressant att forska vidare inom ämnet. Fram till dagens datum 

finns det ingen studie som har genomfört ett submaximalt test på en friidrottsbana i syfte att 

undersöka fördelningen mellan de anaeroba och aeroba energisystemen. Det vore därför av 

värde att genomföra samtliga tester i AOD-metoden (Submaximalt och 800 meter maxlopp) 

på bana för att erhålla så giltiga och grenspecifika resultat som möjligt, eftersom forskning 

(Gullstrand, Elgh Svedenhag 2009; Jones & Doust 1996) har visat att energikostnaderna är 

signifikant lägre på löpband än i jämförelse med fast underlag.  

 

En tänkbar hypotes är att desto snabbare en löpare springer 800 meter, desto större blir 

kvotandelen för anaerob energiomsättning. Det omvända förhållandet gäller då för aerob 

energiomsättning. Denna hypotes överensstämmer med studier som är genomförda på 

medeldistanslöpare samt andra uthållighetsidrottare (Duffield, Dawson & Goodman 2005; 

Spencer & Gastin 2001; Hill 1999; Zouhal et al. 2012; McGawley & Holmberg 2014; Reis et 

al. 2010). Innehar löparen en hög nyttjandegrad av VO2max vid vAT kan det också antas att 

den anaeroba kvotandelen är högre än i jämförelse med en annan löpare som har en lägre 

nyttjandegrad av VO2max vid vAT. Motivet skulle i så fall vara att löparen som håller en 

intensitet som är mycket nära sin maximala syreupptagningsförmåga kan göra detta på grund 

av att den har att ett mycket stort anaerobt bidrag. Om nyttjandegraden av Vamax är hög kan 

det även antas att den anaeroba andelen är procentuellt sett större än för en annan löpare som 

har en lägre %Vamax. Vid farter som är högt över den associerade VO2max hastigheten borde 

energin i högre grad vara av anaerob andel än för den andra löparen som springer mycket nära 

sitt %Vamax. Med hjälp av denna studie är förhoppningen att klargöra än mer förhållandet 

mellan %VO2max vid vAT och %Vamax under 800 meterslöpning samt dessa faktorers 

påverkan på fördelningen av de anaeroba och aeroba energisystemen under 800 meter. 

Önskan är att studien ska inspirera till framtida forskning som kan underlätta för 

individualisering av träningsupplägg.   

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan anaerob och aerob 

energiomsättning under 800 meterslöpning. 
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1.4.1 Frågeställningar 

 Hur ser fördelningen för de anaeroba och aeroba energisystemen ut under 800 

meterslöpning med mätningar genomförda på bana?  

 Finns det en korrelation mellan nyttjandegraden av VO2max vid vAT och 

fördelningskvoten av de anaeroba och aeroba energisystemen under 800 

meterslöpning, och i så fall hur illustrerar denna sig? 

 Finns det en korrelation mellan nyttjandegraden av Vamax under 800 meter och 

fördelningskvoten av de anaeroba och aeroba energisystemen under 800 

meterslöpning, och i så fall hur illustrerar denna sig? 

2 Metod 

Studien har använt sig av en kvantitativ ansats för att besvara frågeställningarna. 

Datainsamlingen har bestått av tre fysiologiska tester där de två första ägde rum i en 

inomhusfriidrottshall på en 200 meter lång rundbana. Där genomfördes första testet som var 

ett submaximalt test, för att skapa ett samband mellan VO2 och hastighet samt även för att 

erhålla resultat för VO2 vid vAT. Det andra testet var ett maxlopp under 800 meter som 

utfördes för att beräkna den totala volymen VO2 samt den genomsnittliga hastigheten. Med 

hjälp av dessa resultat och samband från de två första testerna kunde fördelningen mellan de 

anaeroba och aeroba energisystemen beräknas. Den tredje och sista mätningen var ett 

VO2max, vilket genomfördes på löpband i laboratorium. Mätning av VO2max genomfördes 

för att kunna beräkna nyttjandegraden av VO2max vid vAT samt %Vamax under 800 meter. 

Denna studie har tagit hjälp gällande metod och genomförande av Duffield, Dawson och 

Goodman (2005). En betydande skillnad mellan dessa studier är att denna studie genomförde 

de två första testerna på bana medan Duffield, Dawson och Goodman (2005) endast utförde 

ett av dessa på bana och det andra på löpband. 

2.1 Deltagare 

Till studien rekryterades fem stycken manliga deltagare, ålder 18 till 41 år. Kroppsvikt och 

längdmått uppmättes till 78,0 ± 6,0 kilo respektive 182,0 ± 7,0 centimeter. Värt att beakta är 

att en av testdeltagarna valde att avbryta studien efter att ha endast genomfört de två första 

testerna, orsaken var problem med en sedan tidigare pågående skada. Därav finns det endast 

resultat från fyra deltagare gällande de delar som berör VO2maxtestet.  
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Personliga inbjudningar skickades ut via mejl till TP. Totalt sändes 55 inbjudningar (se Bilaga 

2) ut till olika löpare, varav 8 kvinnor och 47 män. Från början var målet att få lika många 

kvinnor som män, ungefär fem av varje kön. Redan tidigt under rekryteringsprocessen 

märktes det dock att det var svårt att få med kvinnor i studien då inga av de tillfrågade visade 

intresse för att vara med. Att det dessutom finns fler manliga än kvinnliga senior- och 

juniorlöpare som springer medeldistans i Sverige kom att utgöra ytterligare ett skäl till att 

enbart ha med män i studien. De manliga löparna valdes först ut genom Svenska 

friidrottsförbundets årsbästastatistik för 800 meter under utomhussäsongen 2015. Ett 

bekvämlighetsurval gjordes då deltagarna som efterfrågades till studien skulla vara bosatta i 

Stockholmsområdet. Bekvämlighetsurvalet gjordes då det hade varit svårt att rekrytera löpare 

utanför Stockholmsområdet på grund av ekonomiska samt praktiska skäl med arbete och 

skola. För att få delta skulle deltagarna stämma överens med tre uppsatta kriterier. Alla skulle 

vara över arton år. De två idrottsliga kriterierna var att löparen skulle ha sprungit bättre än 

120 sekunder på 800 meter under det senaste året samt att löparen skulle vara van vid denna 

distans (löparen skulle ha sprungit minst tre 800 meterslopp under det senaste året).  

 

Vid det första rekryteringsutskicket svarade sex manliga medeldistanslöpare ja till att delta. 

Av olika skäl och vid olika tidpunkter valde dock fyra av dessa löpare att hoppa av studien. 

Detta resulterade i tidsbrist att rekrytera nya personer, därav kom tre deltagare att väljas ut 

som inte uppfyllde studiens först uppsatta kriterier. En av de tre ytterligare deltagarna som 

valdes ut var en fotbollspelare som aldrig tävlat i löpning på bana. De två andra deltagarna 

som inte uppfyllde de först upsatta kriterierna var en långdistanslöpare och en 800 

metersspecialist som hade sämre säsongsbästa än 120 sekunder. Endast tre av de fem 

deltagarna hade registrerade tävlingsresultat på 800 meter under det senaste året (2015), 

säsongsbästa för de tre deltagarna låg mellan 112 till 123 sekunder. Fyra av de fem deltagarna 

var vana vid löpning på både löpband och bana, dessa hade även en bra träningsbakgrund med 

minst tre års elitsatsning på minst SM-nivå i sin åldersklass. När mätningarna genomfördes 

befann sig löparna i en tung träningsperiod innehållandes ett högt kilometerantal. 

Träningsperioden karakteriseras av mycket distansträning och intervaller med kort vila och i 

låg hastighet (Gärderud, Liss & Svensson 1989, s. 91 ff.). Fotbollsspelaren som ingick i 

studien hade en god allmän kondition, inför testperioden bestod hans träning mestadels av 

snabbhet och explosiv styrketräning. De tre testdeltagarna som hade registrerade resultat på 

800 meter satta under de senaste året kommer att tilltalas som specialistlöpare i resulat- och 

diskussionsdelen. De ytterligare två deltagarna som inte hade registrerade resultat kommer att 
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namnges som icke specialistlöpare. Skriftlig information och tidsschema (Bilaga 3 och 4) 

skickades ut till deltagarna två veckor före mätningarna. Testförföranden beskrevs muntligt 

dagen då mätningarna genomfördes, även skriftlig information om de olika mätningarnas 

genomföranden skickades ut en vecka innan mätningarna skulle starta. Alla deltagarna gav 

både skriftligt och muntligt samtycke att de ville deltaga i studien.  

2.2 Studiens utformning 

Deltagarna genomförde totalt tre mätningarna vardera enligt ordningen submaximal mätning 

av VO2, 800 meter maxlopp samt VO2max. Submaximala mätningen av VO2 och 800 meter 

maxlopp genomfördes under samma dag på Bosöns (Lidingö, Stockholm) 

inomhusfriidrottsbana med ungefär 75 minuters vila mellan avslutat submaximal mätning av 

VO2 och uppvärmning inför 800 meter maxlopp. För att säkerställa tillräcklig återhämtning 

inför VO2maxtestet utfördes denna mätning tre till sex dagar senare än de två första 

mätningarna, i Gymnastik- och idrottshögskolans laboratorium för tillämpad idrottsvetenskap 

(LTIV) i Stockholm. Alla tre mätningarna föregicks av flertalet pilotmätningar, både i LTIV 

och på Bosön för att lära känna apparaturen och dess tillhörande procedur för kalibrering och 

mätning.   

2.2.1 Materiel 

Vid VO2max mätningarna på bana (Submaximala testet och 800 meter maxlopp) användes 

Jaeger Oxycon Mobile med inställningen Breath by Breath. Data behandlades, lagrades och 

visades med hjälp av PC programmet ”JLAB”, (Carefusion Tyskland 234 GmbH, Hoechberg, 

Germany). Mjukvaran och versionen av JLAB var den senaste uppdaterade programvaran, 

5.7.2. Mätningarna inkluderade följande parametrar; VO2, VO2/kroppsvikt, VCO2, RER, VE, 

BF, FIO2, FEO2, FICO2, FECO2 och HR. Oxycon Mobiles huvudkomponenter består av två 

mindre moduler, vilka monterades baktill i en komfortabel väst som bars av testdeltagarna 

under hela mätningarna. Modulerna är SBx (sensorboxen) som innehåller O2- och CO2-

analysatorerna samt elektronik som registrerade puls och ventilation samt DEx (data 

exchange unit) som innehåller batteri och den trådlösa kommunikationen. Den trådlösa 

kommunikationen kan fungera för upp till 1000 meter över öppet område. Datan sändes 

trådlöst till basstationen PCA-enheten för testningen och kunde där följas i realtid och sparas 

på datorn (Lenovo modellen L540) som var kopplad till basstationen. Datan synkroniserades 

och sparades också i ett externt minneskort i DEx. När Kalibreringen skulle utföras bestod 

den av en PCA-enhet som var kopplad till datorn och under kalibrering även SBx. Under 
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kalibreringen var också flödesmätaren för volym samt samplingslang för mätning av O2 och 

CO2 i utandningsluften inkopplad i PCA-enheten. Testdeltagarna använde sig av masken 

(Hans Rudolph, USA) av modellen ORO-NASAL (7450 Series V2 TM Mask) i storlekarna x-

small och small samt ett huvudstöd av modellen (Hans Rudolph, 2726, Kansas City, MO, 

USA). På framsidan av masken fästes en flödessensor, Triple V. En Nafion slang 

(samplingsslang) fästes i Triple V anslutningen och anslöt i andra ändan SBx under testning. 

När gasanalysatorerna hade värmts upp startades kalibreringen av omgivningsbetingelser, 

volym (högt och lågt flöde) och gassensorerna O2 15,00 % och CO2 5,999 % (Air Liquide 

AB, Kungsängen, Sweden). Noggrannheten för kalibreringsgaserna var O2 ± 0,006 % 

respektive O2 ± 0,0060 %. Kalibrering upprepades inför varje nytt test och ny testdag för att 

säkerhetsställa reliabiliteten. Några dagar före testningen kontrollerades utrustningen med 

hjälp av en Metabolic Calibrator som simulerar syreupptagsmätning för att säkerställa att 

utrustningen kunde mäta inom de accepterade gränsvärdena. Västen som enheterna SBx och 

DEx var monterade i var ett omgjort ryggskydd för alpin skidåkning av märket Guts. 

Modulerna fästes med hjälp av kardborreband på ryggen och ett midjebälte fick västen att 

sitta stabilt och bekvämt. Den sammanlagda vikten för Oxcon Mobile enheten och västen 

uppmättes vara 1350 gram under mätning. Se exempel på uppställningen av den mobila VO2 

utrustningen i Bilaga 11.  

 

I Bosöns inomhushall användes en 200 meter rundbana, bestående av tre banor. En kurva 

hade en fast inklination på 11 ̊ medan den andra kurvans lutning kunde varieras mellan 0 till 

12°. I de båda testerna på banan (submaximalt test och 800 meter) användes alltid innerbanan, 

vilken hade den lägsta inklinationen av de tre banorna. Materialet på banorna var av typen 

Mondo och är det vanligaste underlaget i inomhusfriidrottshallar i världen. Temperaturen i 

Bosöhallen när mätningarna genomfördes var 18.6 ± 0.9 ̊ C och luftfuktigheten uppmättes till 

43.5 ± 6.0 %. Vid de submaximala mätningarna användes ljudprogrammet MetroRun för att 

hjälpa TP att hålla rätt och stabil hastighet. Koner var utplacerade vid varje 50 meterspassage 

och vid dessa positioner hördes även en ljudsignal från högtalarna som angav hastighet. 

Under 800 metersloppet användes fotoceller av modellen Micro Gate vid varje 100 

meterspassage för att erhålla så exakta mellantider som möjligt. Genom dessa kunde även 

hastigheten beräknas. Vid mätningarna på löparbanan användes två olika pulsband (Polar och 

Activio) för att säkerställa att hjärtfrekvensen registrerades kontinuerligt utan bortfall.  
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Mätning av VO2max genomfördes på löpband i Gymnastik- och idrottshögskolans 

laboratorium för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV) i Stockholm med ett automatiserat 

stationärt systemet för VO2 mätning, Jaeger Oxycon Pro med inställningen ”Mixing-

chamber” (blandningskammare). Dessa mätningar inkluderade samma parametrar som de 

tidigare nämnda för Oxycon Mobile (VO2, VO2/kroppsvikt, VCO2, RER, VE, BF, FIO2, 

FEO2, FICO2, FECO2 och HR). Samma mask användes som vid mätningen med den mobila 

utrustningen (Hans Rudolph, USA av modellen ORO-NASAL 7450 Series V2 TM Mask). 

Deltagarna andades genom en Y-valvsventil. Märket på Y-valvet var Hans Rudolph (Kansas 

City, MO, USA). Dataprogrammet JLAB användes även vid detta test och Oxycon Pro 

startades upp i 30 minuter före mätningen. Kalibrering utfördes enligt samma procedur som 

med den mobila utrustningen, (innehållandes omgivningsbetingelser, volym och gas). 

Mätningarna av VO2max genomfördes på ett löpband från Rodby (Rodby Innovation AB, 

Vänge, Hagby, Sverige) av modellen RL2500E. Löpbandet har en banlängd på 2500 mm och 

en bredd på 700 mm. Hastigheten går att ställa in mellan 0 och 36 km/h och lutningen mellan 

0 och 15 ̊. Under maxtestet användes en extern uppsättning av pulsklocka och pulsband 

(Garmin, Forerunner 620) för registrering av hjärtfrekvens. 

 

Blodprovstagning för laktatanalys genomfördes med ett stick i fingertoppen. Blodet samlades 

upp med hjälp av ett kapillärrör (20 µl), som därefter släpptes ner i ett förpreparerat provrör 

som innehöll 1 ml hemolytisk lösning. Provröret skakades så att lösningen blandades. 

Därefter analyserades provet i Biosen C- Line Clinic (EKF-diagnotics GmbH Barleben, 

Germany). Protokoll för skattning av upplevd ansträngning enligt RPE-skala (Rating of 

Perceived Exertion) användes under samtliga tester (Borg 1982). Skattningen angavs enligt en 

skala från 6 till 20 för upplevd ansträngning i ben (lokalt) och andning (centralt). Låg 

skattning innebar ingen ansträngning alls och hög skattning innebar maximal ansträngning. 

Testprotokoll nyttjades vid de tre olika testerna (se exakta protokoll i Bilaga 5, 6 och 7). 

Under testerna på Bosön användes Riksidrottsförbundets egen hälsodeklaration på grund av 

praktiska skäl (Bilaga 8). Till VO2maxtestet på Gymnastik- och idrottshögskolan skapades en 

hälsodeklaration (Bilaga 9). 
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2.2.2 Mätmetod 

 Mätning av VO2 under olika subamximala hastigheter på löparbana 

För att bestämma sambandet mellan VO2 och hastighet under submaximala nivåer 

genomfördes mätningar under submaximala hastigheter på en friidrottsbana (200 meter 

rundbana). Innan deltagarna fick påbörja uppvärmningen genomfördes provtagning av 

vilolaktat. Uppvärmningen bestod av att jogga tio minuter i 11 km/h eller 12 km/h, vilket var 

detsamma som starthastigheten för den submaximala mätningen. Det var endast en av 

deltagarna som värmde upp och hade 11 km/h som starthastighet för den submaximala 

mätningen, övriga deltagare startade alla på 12 km/h. Starthastigheten baserades mestadels på 

resultat från tidigare genomförda AT-mätningarna för varje deltagare. Därnäst påbörjades de 

submaximala mätningarna av VO2 och hjärtfrekvens som bestod av fyra till sex intervaller 

som alla var exakt eller strax över fyra minuter. Deltagarna sprang således i fyra minuter 

exakt eller till närmsta 50 meterspassage avrundat uppåt (alltid över fyra minuter). Skälet till 

att deltagarna inte alltid sprang exakt fyra minuter var för att underlätta mätproceduren av 

blodlaktat och RPE. Genom att låta deltagarna avsluta varje intervall vid en 50 meterspassage 

genomfördes mätningen av ovanstående parametrar endast vid fyra olika stationer. De två 

sista minuterna i varje intervall användes för att beräkna steady-state av VO2 för varje 

hastighet. (Duffield, Dawson & Goodman 2005, s. 301 f.) Mellan varje intervall vilade 

deltagarna ståendes i 60 sekunder. Under vilan genomfördes provtagning för analys av 

blodlaktat samt skattning av upplevd ansträngning. Uppskattningen angavs enligt Borgskalan 

(RPE) utifrån upplevd ansträngning i ben (lokalt) och andning (centralt) (Borg 1982). Antalet 

intervaller som deltagarna genomförde bestämdes utifrån hur många intervaller deltagarna 

hade genomfört innan blodlaktatkoncentrationen passerade 4 mmol/L. Hjärtfrekvensen 

registrerades under hela mätningen. För att säkerställa och underlätta för deltagarna att hålla 

kontinuerlig och rätt hastighet användes ljudsignaler och koner vid varje 50 meterspassage.  

800 meter maxlopp på löparbana 

800 meter maxlopp genomfördes för att beräkna det anaeroba bidraget under 800 

meterslöpning genom att mäta den totala syreförbrukningen under 800 metersloppet och 

sedan jämföra denna med det uppskattade syrekravet från föregående test. Skillnaden mellan 

det uppskattade VO2-behovet och den uppmätta VO2-konsumtionen kom att representera det 

anaeroba bidraget. (Tanner & Gore 2013; Medbø et al. 1988) Deltagarna genomförde först en 

delvis standardiserad uppvärmning under 30 minuter som bestod av 15 minuter lugn löpning i 
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10-12 km/h, därefter fick deltagarna valfritt fördela resterande 15 minuter mellan fortsatt lugn 

löpning, löpskolning, stegringslopp och stretchning. Efter avslutad uppvärmning startades 800 

meter maxlopp med mätningar genom mobil VO2 -mätare och hjärtfrekvens. Mätning av 

blodlaktat ägde rum en, tre, fem och sju minuter efter avslutat lopp för att säkerställa att rätt 

koncentration av maxlaktat erhållits. (Duffield, Dawson & Goodman 2005, s. 301 ff.). En 

minut efter avslutat lopp fick TP även skatta upplevd ansträngning enligt RPE, lokal 

ansträngning i benen samt central ansträngning genom andningen. Elektronisk tidtagning 

användes för att underlätta datainsamlingen av mellantider och dess genomsnittshastigheter.  

VO2max på löpband 

Mätning av den maximala syreupptagningsförmågan utfördes för att kunna beräkna 

%VO2max vid vAT samt %Vamax under 800 meterslöpning. Mätningen genomfördes på 

löpband i Gymnastik- och Idrottshögskolans laboratorium för tillämpad idrottsvetenskap 

(LTIV) i Stockholm. Deltagarna påbörjade mätningen med en standardiserad uppvärmning 

som bestod av progressiv löpning under 15 minuter. Under de första tio minutrarna sprang 

deltagarna i 12 km/h och därefter stegrades hastigheten succsesivt upp till att bli densamma 

som den avslutande hastigheten från den submaximala mätningen under de sista två 

minutrarna. Efter avslutad uppvärmning inleddes mätningarna av VO2max, hastigheten valdes 

utifrån den hastighet där deltagaren passerade fyra mmol/L i blodlaktat under den 

submaximala mätningen. Belastningen ökades genom ökad lutning varje minut enligt ett 

förbestämt protokoll. Efter den första minuten höjdes lutningen från 0 ̊ till 1 ̊. Från och med 

efter minut två höjdes lutningen med 0.5 ̊ i taget, detta upprepades efter varje minut tills 

deltagaren avslutat mätningen. Mätning av maximalt blodlaktat ägde rum vid en, tre, fem och 

sju minuter efter avslutad mätning. Registrering av hjärtfrekvens genomfördes under hela 

mätningen av VO2max. Skattning av upplevd ansträngning enligt RPE utfördes enligt samma 

procedur som vid 800 meter maxlopp. Kriterier som användes för att VO2max skulle ha 

ansetts uppnått var att VO2 ej ökade trots ökande arbetsbelastning (Rabadán et al. 2011, s. 

976), respiratoriska kvoten skulle vara högre än 1.10, blodlaktatnivån 8 mmol/L (fem minuter 

efter test) samt att pulsen skulle vara nära maximal hjärtfrekvens. (Zagatto et al. 2011, s. 223) 

2.3 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidsson (2013, s. 102) redogör för de båda begreppen validitet och reliabilitet: 

”Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har 
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god validitet. Dels måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi 

har god reliabilitet.”  

2.3.1 Validitet  

För att säkerställa att skribenterna till denna studie uppfattat mätmetoden korrekt för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar kontaktades en professor inom fysiologi, 

Rob Duffield som är forskaren bakom de senaste publikationerna inom fördelningen av 

energisystem under olika löpdistanser. ”Energy system contribution to 400-metre and 800-

metre track running” (Duffield, Dawson & Goodman 2005) är en av hans publikationer och 

tillika den studie som har använts mest frekvent i detta arbete. Kontakten med 

Rob Duffield ägde rum genom en mejlkonversation, se de fullständiga mejlutskicken i Bilaga 

10. Konversationen bekräftade att skribenterna uppfattat tillvägagångssättet av testerna och 

dess efterföljande uträkningar korrekt. Som råd föreslogs även av Duffield att genomföra 

både de submaximala mätningarna och 800 meter maxlopp på bana för att stärka validiteten 

och giltigheten i resultaten; ”Consider if it is possible to perform the GXT on the track with 

some auditory signal…. Treadmill and track running is a different energy cost! I should’ve 

done it that way, but times were different back then :) ” (Bilaga 10). Duffields påpekande 

om skillnaderna i energikostnad mellan löpning på band och bana och tillsammans med 

tidigare nämnda studier (Gullstrand, Elgh Svedenhag 2009; Jones & Doust 1996) kom att 

avgöra valet till att genomföra både de submaximala mätningarna och 800 meter maxlopp på 

bana.  

 

Under alla tre testerna genomfördes mätningar av blodlaktat, RPE-skala och hjärtfrekvens för 

att kontrollera att deltagarna sprang med rätt belastning. Dessa parametrar användes också 

som kriterium för att avgöra när deltagarna uppnått sin inviduella 

anaeroba lakattrsökel respektive VO2max (Zagatto et al. 2011, s. 223). Testprotokollen som 

skapades för de tre mätningarna har skapats med hjälp från Riksidrottsförbundets 

idrottsfysiologiska laboratoriums testprotokoll (Bosön). Samma skotyp (lättviktskor) 

användes under samtliga tre mätningar för att säkerställa att den faktorn inte skulle komma att 

påverka resultaten. 

 2.3.2 Reliabalitet  

 Både den mobila och stationära utrustningen för mätning av VO2 kalibrerades inför varje nytt 

test för att säkerställa att mätningarna ägde rum inom uppsatta gränsvärden. Mätfelet 
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för Jaeger Oxycon Pro var 3 %. I instruktionsmanualen för Jaeger Oxycon Mobile stod att 

mätfelen för denna utrustning var 3 % för VO2 (mätområde 0-7 L/min) samt 3 % för CO2 

(mätområde 0-7 L/min), dock stod det inte angivet hur dessa värden var kontrollerade. 

Valideringen genomförs alltid med Douglas Bag-utrustningen (Douglas 1911), vilken anses 

vara Golden Standard idag. Douglas Bag-metoden förekommer ofta som referensvärde i 

studier om VO2mätning (Medbø, Mamen & Beltrami 2012). Foss och Hallén (2004) påvisade 

att Oxycon Pro med inställningen blandningskammare är en noggrann och därmed också valid 

metod för att mäta VO2 med, båda under korta och långa testperioder. Valideringen skedde 

med Douglas Bag- utrustning som referens. Rosdahl et al. (2010) var den första studien som 

undersökte reliabiliteten för VO2 med Oxycon Mobile över ett brett mätområde (1- 5,5 

L/min). Resultaten för VO2 visade att skillnaderna mellan Oxycon Mobile och Douglas Bag 

(som referens) under mätningar av två submaximala belstningar var väldigt små (2,6 och 1,3 

%). Därigenom är den mobila utrustningen kontrollerad för att mäta VO2 under submaximala 

belastningar. Sailer-Eriksson, Rosdahl och Schantz (2012) har konstaterat att Oxycon Mobile 

är stabil över tid vid mätningar av VO2, RER och VE vid testperioder på upp till 45 minuter. 

Studien genomfördes under submaximal belastning vilket påvisar att Oxycon Mobile är en 

säker metod för de submaximala mätningarna eller andra tidsmässigt liknande tester. Inför 

mätningarna vid denna studie upptaderades programvaran till den senaste versionen för 

Oxycon Mobile, JLAB, 5.7.2. Den nya versionen kontrollerades flertalet gånger med hjälp av 

en Metabolic Calibrator för att säkra att mätsystemet mätte VO2, VCO2 och VE inom givna 

gränsvärden.  

 

Analysatorn som användes för att analysera laktat hade ett mätfel på 1,5 % vid 12 mmol/L. 

Varje ny testdag inleddes alltid med att kontrollera linjäriteten i analysatorn för att säkerställa 

dess reliabilitet. Kontrollen utfördes genom att analysera fastställda laktatprover som var på 2 

(1,80–2,20), 7 (6,75–7,25), och 18 (17,5-18,5) mmol/L, där värdena inom parantesen är de 

tillåtna gränsvärdena. Protokollet för laktatmätningarna vid 800 meter maxlopp och VO2max 

följde samma nogrannhet i tidsintervall (1, 3, 5 och 7 min efter avslutad testning) som 

Duffield, Dawson och Goodman 2005 (s. 302). Besiktning av löpbandet utförs genom 

kontroll av hastighet och lutning. Under de submaximala mätningarna och 800 meter 

maxlopp användes två system för att mäta hjärtfrekvens för att säkerställa så att ingen data 

skulle gå förlorad.  
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2.4 Databerabetning 

Bearbetningen av data har genomförts i Microsoft Excel 2013 för Windows samt programmet 

IBM SPSS Statistics 20.0. I Excel användes funktionen medel för att räkna medelvärden för 

samtliga redovisade tabeller och figurer i hela resultatdelen.  

2.4.1 Beräkning av fördelningskvoten 

För att beräkna fördelningskvoten skapades ett samband mellan VO2 och löphasighet under 

submaximala belastningar. Utifrån sambandet skapades en trendlinje som visade regression 

och lutning för fortsatta supramaximala hastigheter. Med hjälp av regressionen och uppmätta 

värden för 800 metersloppet kunde fördelningskvoten beräknas. Exempel för en deltagares 

regression finns illustrerat i Figur 2 nedan. Datan för mätning av VO2 från 800 metersloppet 

skrevs ut för varje andetag, för att säkerställa nogrannheten då arbetstiden för loppet var kort. 

Om ”rådata” med inställningen andetag för andetag sammanställs och beräkning av 

medelvärden genomförs enligt funktionen medel i Excel uppstår missvisande resultat. Därav 

användes en omvandlingsekvation för att få ut korrekta resultat i form av sammanställningar 

av volym och medelvärden. Volymen som erhölls från omräkningsekvationen var den 

sammanlagda volymen för alla andetag under hela loppet. Den uppmätta volymen varierade 

mellan 8,9 och 9,9 liter för de fem deltagarna. För att kunna använda den uppmätta 

syreförbrukningen från loppet till beräkningen av fördelningskvoten räknades den totala 

volymen om till enheten L/min, således beroende av den tid som det tog för deltagarna att 

springa 800 metersloppet. I Figur 2 som exemplifierar en testdeltagarens samband mellan 

VO2 och löphastighet, beräknades denne delatagares syreförbrukning till 4,5 L/min och 

medelhastighet till 22,6 km/h. Genom medelhastigheten kunde ett syrekrav för 800 

metersloppet beräknas och i detta fall uppmättes deltagarens krav av VO2 vara 6,3 L/min. 

Skillnaden mellan det uppskattade syrekravet och den uppmätta syreförbrukningen från 800 

metersloppet kom att representera det anaeroba bidraget i fördelningskvoten. Följaktligen 

motsvarar den uppmätta syreförbrukningen den aeroba andelen. Respektive andel från de två 

energisystemen räknades därefter ut i procentuella andelar. Fördelningen av energisystemen 

var 28,6 % anaerob respektive 71,4 % aerob, för deltagaren i Figur 2. 
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Figur 2: Exempel regression VO2 och löphastighet. En testdeltagares regressionslinje, vilket 

är den avslutande delen i uträkningen av fördelningskvoten. 

2.4.2 Beräkning av %VO2max vid vAT 

För att kunna beräkna hur stor procentandel av VO2max som varje deltagare kunde uppnå vid 

vAT krävdes först en bestämning av vAT och sedan uppskattning av VO2 vid vAT. I Figur 3 

och 4 nedan har en av deltagarnas resultatberabetning valts ut att illustrera tillvägagångssättet. 

I Figur 3 bestämdes vAT till 15,4 km/h, vilket inträffade när blodlaktatkoncentrationen ökade 

som mest under kortast tid. I Figur 3 inträffade detta vid 4,0 mmol i blodlaktat. Vid den 

uppmätta hastigheten för vAT (15,4 km/h) som illustreras i Figur 4 kunde syreförbrukningen 

beräknas till ungefär 3,8 L/min. Genom denne deltagares uppmätta VO2max värde (4,2 

L/min) kunde nyttjandegraden av VO2max vid vAT beräknas till 90,1 %.  

 

 

Figur 3: Bestämning av vAT. 
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Figur 4: Uppskattning av VO2 vid vAT. 

2.4.3 Beräkning av %Vamax 

Uträkningen av %Vamax stämmer till stor del överens med uträkningarna som gjordes för att 

beräkna fördelningskvoten. Åter avändes sambandet mellan VO2 och löphastighet som 

illustrerades i Figur 2 ovan. Genom Figur 2 kunde syrekravet avläsas för den medelhastighet 

som deltagaren höll under 800 metersloppet. I beräkningen av fördelningskvoten bekrevs det 

att den tdeltagarens resgerssionslinje som illustrerades i Figur 2 hade en medelhastighet på 

22,6 km/h samt ett uppskattat syrekrav på 6,2 L/min för 800 metersloppet. Genom det 

uppmätta VO2max värdet för denna deltagare som var 5,2 L/min kunde %Vamax beräknas till 
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2.5 Etiska överväganden 

Då studien innefattade testpersoner som genomförde fysiskt mycket ansträngande tester var 

det flera etiska krav att ta i beaktning. I enlighet med informationskravet blev alla deltagare 

som kontaktades informerade om studiens syfte och dess frågeställningar. Deltagarna blev 

även underrättade enligt samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet s. 7 

ff.). Det gav uttryck sig genom att undersökningen var helt och hållet frivillig att vara med i. 

Alla som kontaktades var helt anonyma, det innefattade också att personliga rekord på 800 

meter inte kopplades samman med testvärdena i resultatdelen. Före testningen blev alla 

deltagarna informerade om de riskerna som var förknippade med studien, vilket kom att följa 

enligt Helsingforsdeklarationens (2015) etiska principer. För att fastställa att deltagarna 

genomförde testerna med ”god hälsa” och för att utesluta hjärt- och lungsjukdom fick alla 

deltagarna fylla i hälsodeklarationer vid samtliga tester. Alla testvärden som har uppmätts och 

efterfrågats, har endast används i denna studie. Vid avslutad studie blev resultaten i form av 

fysiologiska testvärden raderade. Detta skedde enligt Vetenskapsrådets nyttjandekrav för att 

inga resultat ska kunna brukas i annat syfte än i denna studie (2002, s. 14). Alla deltagare gavs 

rätten att ta del av det slutgiltiga arbetet. Vid oklarheter och frågor hos deltagarna kunde de 

när som helst under arbetets process kontakta författarna. 

3 Resultat 

Presentationen av resultaten från de tre olika mätningarna kommer att redovisas för alla 

deltagarna indiviuduellt samt genom uträknade medelvärden för deltagarna som grupp. I 

resultatredogörelsen för fördelningen av energisystem (Tabell 3) delas även testdeltagarna in i 

två grupper, specialistlöpare (TP 1, TP 2 och TP 3) och icke specialistlöpare (TP 4 och TP 5).  

3.1 Fördelning mellan anaerob och aerob energiomsättning 

I Tabell 1 finns en sammanställning av resultat från det submaximala testet med alla 

deltagarnas värden för respektive löphastighet. Uträknade medelvärden visas även för 

deltagarna som grupp för respektive löphastighet. Variablerna som presenteras är valda då 

dessa behövs i uträkningen av fördelningskvoten enligt AOD-metoden samt för att besvara 

studiens frågeställningar. Variablerna laktat, HR och RPE är mått på intensitetsnivå som 

indikerar att belastningen som upprätthålls är adekvat för ett submaximalt test. I Tabell 2 

visas sammanfattande resultat från 800 meter maxlopp. Det som illustreras är alla deltagarnas 

individuella värden samt medelvärde för deltagarna som grupp. Löphastigheten från 800 
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meter maxlopp för deltagarna varierade mellan 17,5 km/h till 22,6 km/h med ett medelvärde 

på 20,8 km/h. Uppmätt volym av VO2 uppmättes till 4,2 L/min som medel, 3,6 L/min som 

lägst samt 4,5 L/min/ som högst.   

 

Tabell 1: Sammanställning av data från det submaximala testet 

TP Löphastighet  VO2     VO2          HR     Laktat        RPE 

  (km/h)  (L/min ) (ml x min-1 

kg-1) 
1/min   (mmol/L) Ben Andning 

TP 5 11 3,0 35,7 144 2,06 11 11 

TP 1 12 3,2 42,9 142 1,79 * * 

TP 2 12 3,1 42,1 138 1,48 6 6 

TP 3 12 3,2 40,8 157 2,00 11 12 

TP 4 12 2,9 40,3 132 2,69 9 9 

TP 5 12 3,3 39,8 156 3,32 11 13 

Medel 12 3,1 41,2 145 2,26 9 10 

TP 5  13 3,7 43,7 164 1,80 13 16 

TP 1 14 3,8 50,8 160 1,35 13 13 

TP 2 14 3,5 48,5 151 1,54 7 8 

TP 3 14 3,7 47,9 170 2,84 12 14 

TP 4 14 3,4 47,3 148 1,85 12 13 

TP5 14 4,0 47,3 173 3,59 16 17 

Medel 14 3,7 48,4 160 2,23 12 13 

TP 1 15 4,1 54,1 168 1,71 15 15 

TP 2 15 3,7 50,6 157 2,53 9 14 

TP 3 15 4,0 51,9 175 3,81 14 16 

Medel 15 3,9 52,2 167 2,68 13 15 

TP 1 16 4,4 58,8 176 2,50 16 16 

TP 2 16 3,9 53,7 165 5,92 15 15 

TP 3 16 4,3 55,8 180 6,40 14 16 

TP 4 16 3,9 54,4 166 3,63 14 15 

Medel 16 4,1 55,7 172 4,60 15 16 

TP 1 17 4,7 62,1 183 4,15 17 16 

TP 2 17 4,1 56,7 172 6,05 14 16 

TP 3 17 4,6 59,5 184 11,83 17 18 

TP 4 17 4,2 58,7 173 5,89 16 16 

Medel 17 4,4 59,3 178 6,98 16 17 

TP 1 18 5,0 66,4 191 6,88 17 17 

TP 2 18 4,3 59,5 175 ** ** ** 

TP 4 18 4,5 62,6 181 6,90 18 18 

Medel 18 4,6 62,8 182 6,89 18 18 

 Tabell 1. Sammanställning av data från det submaximala testet. * = Värden saknas för RPE. 

** = TP fullföljde ej hela intervallen. 
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Tabell 2: Resultat från 800 meter maxlopp på löparbana 

TP VO2   VO2 Sluttid  Medelhastighet HRMax Laktat 5' 
efter test 

      RPE 

  
  

(L) 
  

(L/min) 
  

800 m 
(s) 

      800 m 
      (km/h) 

(1/min) 
  

(mmol/L) Ben 
  

Andning 
  

TP 1 
TP 2 
TP 3 
TP 4 
TP 5 

9,6 
8,9 
9,9 
9,8 
9,7 

4,5 
4,0 
4,5 
4,2 
3,6 

127,5 
133,7 
133,1 
140,7 
155,4 

22,6 
21,6 
21,6 
20,5 
17,5 

194 
179 
187 
179 
184 

13,75 
16,54 
14,40 
9,04 

15,96 

19 
15 
18 
18 
16 

19 
18 
20 
20 
18 

Medel 9,6 4,2 138,1 20,8 185 13,94 17 19 

 

 

Figur 5: Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 1. 

 

 

Figur 6: Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 2. 
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Figur 7: Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 3. 

 

 

Figur 8: Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 4. 

 

 

Figur 9: Samband mellan VO2, hastighet och laktat för TP 5. 
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I Figur 5 till 9 visas samband mellan VO2, hastighet och laktat från det submaximala testet. 

Syrekravet för 800 meter maxlopp beräknades till 6,3 L/min för TP 1, 5,1 L/min för TP 2, 5,8 

L/min för TP 3, 5,0 L/min för TP 4 samt 5,1 L/min för TP 5. Fördelningskvoten för 

deltagarna presenteras nedan i Tabell 3. För alla fem testdeltagarna beräknades ett medelvärde 

till 23,6 % anaerobt respektive 76,4 % aerobt. Bland specialistlöparna var  spridningen 21,6 % 

- 28,6 % anaerobt respektive 78, 4 % - 71,4 % aerobt. För de icke specialiserade visades en 

större spridning, 16,0 % - 29,4 % anaerobt respektive 84,0 % - 70,6 % aerobt. Skillnaden i 

medelvärde mellan de olika grupperna var 1,5 % mer anaerobt för specialistlöparna samt 1,5 

% mer aerobt för specialistlöparna.   

 

Tabell: 3 Fördelning mellan energisystemen 

Specialister Aerobt Anaerobt Icke Aerobt Anaerobt 

  (%) (%) Specialister (%) (%) 

TP 1 71,4 28,6 TP 4 84,0 16,0 

TP 2 78,4 21,6 TP 5 70,6 29,4 

TP 3 77,6 22,4    

Medel 75,8 24,2 SD    77,3 22,7 

MedelHela gruppen                   Anaerobt 23,6 %                                Aerobt 76,4 %   

   

3.2 Korrelation mellan %VO2max vid vAT och fördelningskvoten 

De individuella VO2max resultaten varierade från på 4,2 L/min till 5,2 L/min samt 4,7 L/min 

som medelvärde. Genom Figur 5, 6, 7 och 9 kunde syrekravet vid vAT uppskattas till 4,7 

L/min för TP 1, 3,8 L/min för TP 2, 4,3 L/min för TP 3 samt 4,0 L/min för TP 5. I Tabell 5 

redovisas en sambandsanalys mellan nyttjandegraden av VO2max vid vAT och 

fördelningskvoten under 800 meterslöpning. I tabellen framgår även uträknade värden för % 

VO2max vid vAT för varje testdeltagare individuellt, 90,0 % för TP 1, 90,1 % för TP 2, 89,6 

% för TP 3 samt 86,6 % för TP 5. Utfallet från sambandsanalysen mellan %VO2max vid vAT 

och fördelningskvoten visade att det inte råder någon korrelation i denna studies mätningar.  

P-värdet visade 0,406 vilket är över signinfikansnivån, därmed förekommer ingen korrelation. 

Pearsons testvärde visade ± 0,594 vilket också indikerade på att det inte finns något samband 

mellan ovannämnda variabler.      
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Tabell 4: Resultat från mätning av VO2max 

TP  VO2 
(L/min) 
 

VO2/kg 
(ml x min-1 x 
kg-1) 

 RER  HRmax 

(slag/min) 
Laktat 5' 
efter test 
(mmol/L) 

       RPE 
Ben        Andning 

TP 1 5,2 69,0 1,09 193 14,05 20   20 

TP 2 4,2 57,9 1,08 180 15,33 16   18 

TP 3 4,8 61,6 1,17 184 11,90 18    20 

TP 5  4,6 55,0   1,11  189 12,61   16     15  

Medel 4,7   62,8  1,11  186 13,76   18  19 

 

Tabell 5: Korrelation mellan %VO2max vid vAT och fördelningskvoten 

          TP %VO2max %Aerobt %VO2max %Anaerobt 

TP 1 90,0 71,4 90,0 28,6 

TP 2 90,1 78,4 90,1 21,6 

TP 3 89,6 77,6 89,6 22,4 

TP 5 86,6  70,6 86,6  29,4 

Pearsons Test 0,594 – 0,594 

Signifikans 0,406 0,406 

Tabell 5. Signifikansnivån sattes till P ˂0,05. 

3.3 Korrelation mellan %Vamax och fördelningskvoten under 800 

meterslöpning 

I beräkningen av %Vamax användes hastigheten från 800 metersloppet (Tabell 2) samt 

sambandet mellan VO2, löphastighet och laktat för submaximala hastigheter (Figur 5, 6, 7 och 

9). I Tabell 6 redovisas en analys över eventuella samband mellan %Vamax och 

fördelningkvoten under 800 meterslöpning. I Tabellen illustreras även vad varje testdeltagares 

individuella %Vamax var under 800 meter maxlopp, 121,2 % för TP 1, 121,4 % för TP 2, 120,8 

% för TP 3 samt 110,8 % för TP 5. Gällande sambandsanalysen visade resultaten även i denna 

frågeställning att det inte existerar något samband mellan variablerna. P-värdet kalkylerades 

till 0,365 vilket är över signinfikansnivån. Pearsons Testvärde visade ± 0,635 vilket också 

anger att det inte råder något samband.      
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Tabell 8: Korrelation mellan %Vamax under 800 meterslöpning och 

fördelningskvoten 

         TP  %Vamax %Aerobt %Vamax %Anaerobt 

TP 1 121,2 71,4 121,2 28,6 

TP 2 121,4 78,4 121,4 21,6 

TP 3 120,8 77,6 120,8 22,4 

TP 5 110,8  70,6 110,8  29,4 

Pearsons Test  0,635 – 0,635  

Signifikans 0,365  0,365 

 Tabell 8. Signifikansnivån sattes till P ˂0,05. 

4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan anaerob och aerob 

energiomsättning under 800 meterslöpning. Genom fysiologiska mätningar utförda på bana 

framkom det att fördelningen av energisystemen var 23,6 % anaerob respektive 76,4 % aerob 

för den grupp som testades. Inga statistiskt siginfikanta korrelationer kunde påträffas i denna 

studie, varken mellan fördelningskvoten och %VO2max vid vAT eller fördelningskvoten och 

%Vamax under 800 meterslöpning.  

4.1 Studiens frågeställningar 

4.1.1 Fördelning mellan anaerob och aerob energiomsättning 

Studiens första frågeställning var att undersöka fördelningen mellan de anaeroba och aeroba 

energisystemen under 800 meterslöpning på löparbana. Resultaten visade att medelvärdet för 

gruppen var 23,6 % anaerob respektive 76,4 %  aerob. De indviduella resultaten visade en 

spridning mellan 29,4 % till 16,0 % anaerobt respektive 70,6 % till 84,0 % aerobt. 

Jämförelsen mellan de två grupperna, specialistlöpare och icke specialistlöpare visade inte så 

stora variationer i medelvärde. Differensen konstaterades vara 1,5 % mer anaerob för 

specialisterna. Betydande att poängtera är dock att det var de två icke specialisterna 

(långdistanslöparen och fotbollspelaren) som hade de lägsta respektive högsta anaeroba 

värdena, deras spridning uppmättes till 13,4 %. De specialiserade 800 meterslöparna visade 

sig ha en betydligt mindre spridning bland de individuella resultaten, då spridningen 

konstaterades vara 7,0 %.  

 

Den tidigare nämnda forskningen från inledningen påvisade att mellan 40 % till 34 % var 

anaerob respektive mellan 60 % till 66 % var aerob för manliga löpare (Duffield, Dawson & 
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Goodman 2005, s. 299; Hill 1999, s. 480; Spencer & Gastin 2001, s. 159). Våra resultat har 

ganska liknande proportioner för fördelningskvoten. Skillnaden mellan våra och de tidigare 

nämnda resultaten var att våra angav en högre andel aerob energiomsättning. En bidragande 

orsak till skillnaden kan ha berott på att arbetstiden under 800 metersloppet var ungefär tio 

sekunder längre i vår studie än de tidigare nämnda. Inledningsvis beskrevs att det fanns en 

tvetydighet då två källor (Bompa & Haff 2009; Powers & Howley 2015) påvisade helt 

motsatta resultat (60-70 % anaerob respektive 30- 40 % aerob) från de tidigare nämnda 

studierna. Resultaten från vår studie styrker inte dessa resultat. I enlighet med resonemanget 

ovan stämmer våra resultat bättre överens med Duffield, Dawson och Goodman (2005), Hill 

(1999) samt Spencer och Gastin (2001), vilka visade att det aeroba energisystemet utgjorde en 

större andel i fördelningskvoten under 800 meterslöpning. Inledningvis redogjorde vi även för 

fördelningskvoter för fler idrotter än löpning. För kajakpaddling 500 meter, vilken hade en 

arbetstid som kunde jämställas med 800 meterslöpning, uppmättes den anaeroba andelen till 

22 % (Zouhal et al. 2012). Inom längdskidåkning genomfördes ett 600 meter långt testlopp 

som hade en uppmätt arbetstid på 167 sekunder samt en anaerob andel beräknad till 26 % 

(McGawley & Holmberg 2014). Reis et al. (2010) jämförde fördelningskvoten mellan olika 

distanser i bröstsim. En av distanserna var 100 meter, arbetstiden var 118 sekunder vilket 

ungefär kan likställas med den tiden som testdeltagarna i denna studie genomförde 800 meter 

maxlopp i. Det anaeroba bidraget under simningen beräknades till 27 %. Det är intressant och 

värt att notera att alla dessa tre studier som är genomförda inom uthållighetsidrotter visar 

liknande resultat som våra, avseende fördelningen av enerigisystemen.  

 

Slutligen är det av betydelse att uppmärksamma att den testdeltagare som hade högst anaerob 

andel och således var närmast den tidigare nämnda forskningens resultat var TP 5. TP 5 var 

en av icke specialisterna, hade den långsammaste hastigheten och trots det den högsta 

anaeroba andelen. Detta resultat motsäger studiens hypotes, att löparen med lägst hastighet 

också kommer inneha lägst anaerob andel. Medan hypotesen överensstämde för övriga 

deltagare. Specialistlöparen TP 1 hade den snabbaste löphastigheten och den näst högsta 

anaeroba andelen (näst högst efter TP 5). De två andra specialistlöparna (TP 2 och TP 3) hade 

ett lägre anaerobt bidrag än TP 1, dock högre bidrag än TP 4. Icke specialistlöparen TP 4 hade 

den näst långsammaste hastigheten samt det lägsta anaeroba bidraget. Slutsatsen blir därför att 

hypotesen endast kan verifieras med personer som tränar löpning eller andra 

uthållighetsidrotter.  
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4.1.2 Korrelation mellan %VO2max vid vAT och fördelningskvoten 

Studiens andra frågeställning var att undersöka om det fanns en korrelation mellan 

nyttjandegraden av VO2max vid vAT och fördelningskvoten av de anaeroba och aeroba 

energisystemen under 800 meterslöpning. Eftersom ingen tidigare studie hade undersökt detta 

har ytterst lite forskning kunnat avändas till att underbygga en hypotes och problematisera 

resultaten. Våra resultat visade ingen korrelation mellan %VO2max vid vAT och 

fördelningskvoten då (P- värdet var 0,406). Dock var antalet deltagare alldeles för lågt för att 

kunna påstå att resultaten skildrade en tillförlitlig slutsats. Att deltagargruppen inte enbart 

bestod av specialicerade 800 meterslöpare gjorde det också svårare att fastställa om det fanns 

en korrelation. Inledningsvis beskrevs av Tjelta, Tjelta och Dyrstad (2012) och Svedenhag 

(1988) att det har observerats starka korrelationer mellan % VO2max som förekommer under 

vAT och % VO2max under tävlingslopp. Att nyttjandegraden av VO2max vid vAT har 

uppvisats ha starka kopplingar till prestationen under långdistanslöpning avgjorde valet att ha 

med denna frågeställning i studien. Genom studiens första frågeställning framgick det att de 

flesta studierna som tidigare utförts med 800 meterslöpare antydde att energiförsörjningen 

skulle komma att bli aerob till övervägande andel. (I föregående diskussionsdel framställdes 

att resultaten till stor del stämde överens med hypotesen.) I enlighet med ovanstånde 

resonemang kan det aeroba bidraget under 800 meterslöpning konstateras vara av stor 

betydelse. Därav valdes %VO2max vid vAT ut som intressant att aspekt att undersöka vidare. 

Skulle denna prestationsavgörande faktorn även ha påverkan under medeldistanslöpning och 

dess fördelning av energisystem? Frågan kvarstår fortfarande då ingen studie förutom vår har 

undersökt detta.  

4.1.3 Korrelation mellan %Vamax och fördelningskvoten under 800 

meterslöpning 

Den tredje frågeställningen var att undersöka om det fanns en korrelation mellan 

nyttjandegraden av Vamax under 800 meter och fördelningskvoten av de anaeroba och aeroba 

energisystemen under 800 meterslöpning. Frågeställningens hypotes samt resultat har varit 

svåra att vetenskapligt stödja eftersom ingen forskning fram till dagens datum hade undersökt 

detta samband. Korrelationsanalysen visade inga statistiskt signifikanta korrelationer mellan 

%Vamax och fördelningskvoten under 800 meterslöpning i denna studie (då P- värdet 

kalkylerades till 0,365). Dock bör det beaktas att studiens deltagare inte utgjorde en 

representativ grupp för att genomföra statistiska sambandsanalyser med. Nyttjandegraden av 
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den associerade hastigheten med VO2max (eller %Vamax), beskrevs av Billat (1996, s. 169) 

som ett ytterligare sätt att uttrycka nyttjandegraden av energisystemen. Billat påpekade också 

att mer forskning behövs inom området av % Vamax och dess relation till prestation samt andra 

fysiologiska variabler. Utifrån Billats uppmuntran om fortsatt forskning valdes % Vamax under 

800 meterslöpning ut som intressant aspekt att undersöka. Skulle nyttjandegraden av Vamax 

under 800 meterslöpning påverka prestationen samt dess fördelning av energisystem? Ännu 

en gång kan det konstateras ovisst om det råder ett samband eller ej mellan fördelningskvoten 

och  % Vamax under 800 meterslöpning.  

4.2 Studiens styrkor och begränsningar 

Studiens stora styrka är att det är den första studien där alla mätningarna enligt AOD –

metoden har genomförts på löparbana. Tidigare forskning inom detta område har genomfört 

alla mätningar på löpband eller endast utfört 800 metersloppet på bana och resterande 

mätningar på löpband (Spencer & Gastin 2001; Duffield, Dawson & Goodman 2005). Genom 

att utföra både den submaximala mätningen och 800 meter maxlopp på bana stärks 

validiteten. Resultaten från de båda mätningarna kom tillsammans att bilda ett samband och 

därigenom kunde fördelningskvoten beräknas, vilket gav resultat till studiens första 

frågeställning. Därför blir det angeläget att erhålla så få olikheter mellan de båda 

mätningarnas genomföranden som möjligt. Förhoppningen med att genomföra mätningarna 

på bana istället för löpband var även att deltagarna skulle känna sig mer bekväma i löpningen 

eftersom de flesta medeldistanlöpare är mer vana vid att springa på bana än på löpband. 

Tidigare forskning av Gullstrand, Elgh och Svedenhag (2009) samt Jones och Doust (1996) 

har undersökt skillnaderna i löpekonomi mellan löpbandslöpning och banlöpning. I de två 

studierna framkom det att löpekonomin var bättre på bana i jämförelse med löpband. Med 

avseende på ovanstående resonemang beslutades det att både genomförandet av det 

submaximala mätningen och 800 meter maxlopp skullle utföras på löparbana. Även 

konversationen med Duffield (Bilaga 10) bidrog till att fatta detta beslut.  

 

Perioden då deltagarna genomförde mätningarna i är en grundträningsperiod (Gärderud, Liss 

& Svensson 1989). Resultaten som erhållits från mätningarna är i de flesta fall långt över 

deltagarnas personliga rekord på 800 meter. Vid lägre löphastigheter (uppmätta under 

grundträningsperiod) kommer troligen fördelningskvoten att skilja sig från en period 

(exempelvis tävlingssäsong) då löphastigheten är högre. Fördelningen kommer således ha en 

högre anaerob andel om hastigheten är högre och den aeroba kapaciteten är densamma eller 
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lägre. Hastighetsskillnaden måste därför tas hänsyn till i samband med granskningen av 

resultaten, eftersom fördelningskvoten kommer att variera under året beroende på vilken 

träningsfas löparen befinner sig.  

 

Av praktiska skäl användes den mobila utrustningen för VO2 mätningarna på bana och den 

stationära utrustningen vid VO2maxtestet i laboratoriet. Fördelaktigt hade varit att använda 

det mobila systemet vid alla tre mätningarna eftersom resultaten från korrelationsanalyserna i 

studiens två sista frågeställningar kan ha påverkats av att två olika mätsystem användes. För 

att få fram resultat till studiens första frågeställning nyttjades endast sambandet som erhållits 

från de två första mätningarna, sålunda genom samma VO2-utrustning. Därmed kan inte 

användningen av de två olika systemen ha påverkat resultatens utfall avseende 

fördelningskvoten. Gällande de sista två frågeställningarna, där korrelationsanalyser har 

utförts mellan fördelningskvoten och beräknade variabler ur testdeltagarnas uppmätta 

VO2max, har resultaten troligen påverkats av att olika system har använts. Dock är det svårt 

att antaga att de 1350 gram (den mobila VO2-utrustningens vikt) som deltagaren bar mindre 

under VO2max testet än under de andra två testerna skulle ha påverkat utfallet av eventuella 

samband. Eftersom de framräknade P-värdena var så långt ifrån signifikansgränsen som 

skulle visat om samband funnits eller ej, får det anses mindre troligt att resultaten skulle ha 

skiljt sig avsevärt från nu.  

 

Det låga deltagarantalet blev studiens stora begränsning vilket kom att påverka alla analyser 

av data. Följden blev att det var svårt att dra generella slutsatser från resultaten, i synnerhet 

från de två sista frågeställningarna gällande korrealtionsanalyserna. Slutligen var det fem 

deltagare kvar varav en av dessa avbröt efter de två första testerna. Att bortfallet blev på 

VO2max testet medförde att det endast fanns resultat från fyra testdeltagare för att skapa en 

eventuell samband. En fördel hade varit om en poweranalys hade genomförts för att 

undersöka hur många deltagare som skulle behövts för att kunna avgöra om ett samband hade 

existerat eller ej. På grund av den begränsade tiden som fanns får ett antagande göras om att 

fyra deltagare är för lite för att kunna besvara studiens två sista frågeställningar. Det var även 

tidsaspekten som avgjorde att det tillslut inte blev möjligt att försöka rekrytera fler deltagare 

efter alla avhopp som inträffade under rekryteringsprocessen. En möjlighet skulle ha varit att 

från början rekryterat väldigt många fler deltagare än vad som gjordes. Det skulle i så fall ha 

säkerställt att deltagarantalet inte skulle kunna komma att påverka studiens möjlighet att 

besvara frågeställningarna. Från början var strategin att endast ha med specialiserade 800 
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meterslöpare men under studiens gång valdes dock även deltagare som inte var specialiserade 

på distansen. Att icke specialister valdes in i studien medförde att gruppen inte blev homogen 

vilket resulterade i flera avvikande resultat. Följden av de avvikande resultaten i den ytterst 

lilla deltagargruppen gjorde det än mer svårt att etablera samband i de två sista 

frågeställningarna.  

4.2.1 Analys av deltagarbrist 

Fem testdeltagare valde att avbryta sin medverkan i studien innan mätningarna hade 

påbörjats. Skälen till avhoppen varierade mellan brist på intresse, tid och sjukdom. 

Bidragande orsak till det låga intresset till att deltaga i studien kan vara att 

medeldistanslöparna ansåg att det inte var rätt träningsperiod att genomföra ett 800 meter 

maxlopp i. Eftersom de flesta medeldistanslöparna är ovana med maxprestationer i höga 

hastigheter under denna period kan skaderisken ha varit ett överhängande motiv. Giltigheten i 

motivet stärks av att flera av de tillfrågade medeldistanslöparna visade ett intresse att deltaga i 

studien om de endast hade behövt göra en submaximal mätning  och ett VO2max test. En del 

av dessa frågade om det räckte med att endast ange sitt personliga rekord för 800 meter. 

Mätning av aerob effekt genom en submaximal mätning (AT-mätning) samt maximal mätning 

(VO2max) är två typer av mätningar som vanligen uppskattas av löpare att få genomföra och 

erhålla resultat ifrån under denna träningsperiod. Därmed borde inte dessa mätningar haft en 

negativ påverkan på deltagarantalet. 

4.3 Fortsatt forskning 

Fortsatt forsking behövs för att med säkerhet kunna besvara studiens två sista frågeställningar, 

gällande korrelationer mellan variablerna %VO2max vid vAT samt %Vamax under 800 

meterslöpning med fördelningskvoten. För att kunna besvara dessa och krävs en fullskalig 

studie med en homogen grupp. I de tidigare nämnda studierna (Hill 1999; Spencer & Gastin 

2001; Duffield, Dawson & Goodman 2005) har antalet deltagare varit ungefär 20 stycken, 

vilket är ett lämpligare deltagarantal än de fyra deltagarna som genomförde alla testerna i 

denna studie. Med ett mer adekvat anpassat urval för ändamålet blir resultaten tillförlitliga 

och kan komma till användning för individualisering av träningsupplägg samt för fortsatt 

forskning inom området. När en sådan undersökning har genomförts kan resultaten (från 

korrelationsanalyserna) i vår studie för första gången jämföras med någon annan studie. I så 

fall skulle ett fastställande kunna göras om det råder ett samband eller ej mellan %VO2max 

vid vAT samt %Vamax under 800 meterslöpning med fördelningskvoten. Vinsten från en sådan 
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studie skulle även kunna vara att kunskap ges om hur aspekten att vara specialistlöpare 

påverkar fördelningskvoten och eventuella samband mellan de ovannämda faktorerna.  

 

Det vore även av intresse att jämföra hur fördelningen av energisystemen under 800 

meterslöpning skiljer sig mellan olika grupper, exempelvis mellan män – kvinnor, seniorer –  

juniorer, löpning – andra uthållighetsidrotter samt världselit – nationell elit. Jämförande 

analyser mellan olika grupper är av värde då en inblick kan ges om vilka faktorer som blir 

avgörande för prestationen. Inledningvis beskrev vi att färre studier har genomförts med 

kvinnor än män, och när kvinnor och män har jämförts i samma studie har kvinnorna haft 6 % 

till 10 % högre aerob andel än männen (Duffield, Dawson & Goodman 2005; Spencer & 

Gastin 2001). Billat (1996) beskrev att tidsdifferensen var en av huvudfaktorerna som 

påverkade skillnaden i fördelningskvoten mellan kvinnor och män. Det vore därför av värde 

att undersöka vilka fler faktorer som berör denna skillnad. I inledningen redovisades även 

fördelningskvoter för fler idrotter än löpning. Det hade varit intressant att mer ingånde studera 

skillnaderna i fördelningen av energisystem mellan exempelvis löpning och andra 

uthållighetsidrotter. På grund av den begränsade tiden kunde denna studie endast kortfattat 

belysa fördelningskvoters proportioner från andra idrotter och konstatera att flera likheter 

finns mellan löpning och andra idrotters fördelningskvoter (Zouhal et al. 2012; McGawley & 

Holmberg 2014; Reis et al. 2010). Yttreligare en intressant framtida jämförelse vore att 

undersöka skillnaden mellan mätningar genomförda under tävlingssäsong i förhållande till 

grundträningsperiod. Upprepade jämförelser mellan olika perioder blir värdefulla för 

idrottare, tränare samt forskare för att få insikt i hur fördelningskvoten förändras mellan olika 

träningsperioder. Genom sådana undersökningar kan kunskap erhållas om vilka faktorer inom 

respektive energisystem som förändras mest samt om och hur dessa påverkar prestationen.     

 

Genom konversationen med Rob Duffield fick vi flera intressanta förslag att undersöka i 

samband med fördelningen av energisystem och prestation. En del av faktorerna som 

föreslogs var; neromuskulär rekrytering, tid till uttmattning, träningshistorik samt hur stor 

andel av loppet som genomförs i maximal hastighet. Duffield förklarade vidare att studiens 

nyhetsvärde ökar om någon eller några av ovanstående faktorer undersöks i samband med 

fördelningskvoten. (Bilaga 10)   
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4.4 Slutsats 

Genom denna studie har vi exemplifierat att desto högre hastighet en löpare håller under ett 

800 meterslopp desto större blir den anaeroba kvotandelen. Påståendet stämde endast överens 

för de uthållighetstränade deltagarna, således är det än så länge ovisst om detta är giltigt för 

fler grupper än uthållighetsidrottare. För gruppen som helhet beräknades fördelningskvoten 

under 800 meterslöpning till 23,6 % anaerobt respektive 76,4 % aerobt. Trots det låga 

deltagarantalet verkar resultaten för fördelningen stämma överens med tidigare studier 

(Duffield, Dawson & Goodman 2005; Spencer & Gastin 2001; Hill 1999). Eftersom 

löphastigheten överlag var lägre i vår studie jämfört med de tidigare borde denna studies utfall 

bli ett högre aerobt utnyttjande, vilket också blev det slutgiltiga resultatet. I denna studie 

kunde inga säkerställda samband etableras mellan %VO2max vid vAT och %Vamax under 800 

meterslöpning med fördelningskvoten. Följaktligen kvarstår dessa frågor obesvarade eftersom 

sambanden inte har studerats tidigare och på grund av vår begränsande deltagargrupp.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan anaerob och aerob 

energiomsättning under 800 meterslöpning. 

Frågeställningar 

 Hur ser fördelningen för de anaeroba och aeroba energisystemen ut under 800 

meterslöpning med mätningar genomförda på bana?  

 Finns det en korrelation mellan nyttjandegraden av VO2max vid vAT och 

fördelningskvoten av de anaeroba och aeroba energisystemen under 800 

meterslöpning, och i så fall hur ser denna ut? 

 Finns det en korrelation mellan nyttjandegraden av Vamax under 800 meter och 

fördelningskvoten av de anaeroba och aeroba energisystemen under 800 

meterslöpning, och i så fall hur ser denna ut? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Middle distance running, 800 m track, aerob capacity, anaerob capacity, anaerobic power, 
VO2max, maximal oxygen uptake, lactate threshold, recovery, Tjelta, Accumulated oxygen 
deficit, AOD, running economy. Rob Duffield.  
 

 

Var har du sökt? 
SportDiscus 
PubMed 
Google Scholar 
Svenska Friidrottsförbundet 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
SportDiscus: middle distance running* aerob/anaerob capacity, middle distance 
running*anaerobic power, middle distance running* VO2max/maximal oxygen uptake, 
middle distance running* lactate threshold, middle distance running*recovery, middle 
distance running* maximal lactic acid, Tjelta och Nummela, AOD, running economy.  
Rob Duffield. 
 
Svenska Friidrottsbundet: kravanlyser medeldistans  

 

 
 



 

Kommentarer 
Det var ganska lätt att hitta passande artiklar, de fanns flera artiklar som berörde ämnet.  
En del av artiklarna var dock väldigt översiktliga eller tog upp varje kapacitet för sig. En 
del artiklar som verkade riktigt bra och hade passande frågeställningar om 800 meter, var 
dock för gamla (70–80-talet) och gick inte att komma åt längre genom GIH:s databas.  
Många av artiklarna hittades genom referenser från tidigare studier inom ämnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

Deltagarinbjudan 

 

            

Energiomsättning under 

800 meterslöpning 

 

Bakgrund  

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan anaerob och aerob energiomsättning 

under 800 meterslöpning. Med det menas bland annat hur många procent som är anaerobt 

respektive aerobt under ett 800 meterslopp. 

Anledningen till att vi vill genomföra just denna studie beror dels på att vi båda är aktiva 

medeldistansare samt att distansen anses mycket komplex den ställer hårda krav på både 

snabbhet och uthållighet.  

 

Kortfattat om studien  

Tre olika tester kommer att genomföras i denna studie. Det första testet är steptest (liknar ett 

tröskeltest, enda skillnaden är att VO2 mäts under testet). Andra testet är ett VO2maxtest. 

Tredje och sista testet är ett 800 meterslopp på bana i tävlingsfart, även här mäts VO2 

konsumtionen.  

 

De olika testerna kommer att genomföras på GIH (bakom Stockholm stadion) och/eller 

Bosön. Testerna kommer att genomföras under vecka 46 och 47. Tiderna för testningen 

kommer ske både under dagtid och kvällstid, vi kommer vara så anpassningsbara som möjligt 

efter era önskemål! Målet är att de två första testerna ska genomföras under samma dag och 

tredje testet inom en vecka efter de två första testerna. Så fort du tackat ja kommer massa 

information till dig.  

 

 

 



 

 

Risker 

Testningen kommer vara fysiskt krävande. Därför är det viktigt att du som testperson ej 

genomför testning ifall du känner dig sjuk eller skadad då detta är väldigt belastande för 

kroppen. Innan testningen kommer du att få fylla i en hälsodeklaration för att intyga din 

hälsostatus.  

 

Etiska aspekter 

Studien är helt frivilig att vara med i, och du kan när som helst avbryta. Du som testperson 

kommer vara helt anonym. Dina fysiologiska testvärden kommer enbart att användas till 

studiens syfte och därefter raderas. Efter studien kommer du ges rätten att ta del av det 

slutgiltiga arbetet. Vid några oklarheter eller funderingar är du välkommen att kontakta oss 

kontaktpersoner, se nedan våra uppgifter.  

 

Kan du tänka dig att vara med? Förutom att ni hjälper oss med vår uppsats så får ni även egna 

testvärden som är betydelsefulla för er egen satsning.  

 

 

 

Hälsningar,  

Ida Holm och Karin Olsson  

 

 

___________________________________________________________________________ 

Kontakt: 

Ida Holm                                                                       Karin Olsson 

070-792 84 99                                                               070-540 17 79 

Ida.holm@student.gih.se                                              Karin.olsson@student.gih.se 
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Bilaga 3 

Informationsblad om testerna 

Hej allihopa!  

 

Hoppas ni är laddade. För att göra detta så smidigt som möjligt och för att säkerställa att inga 

oklarheter uppstår skickar vi nu ut detta informationsblad. 

Testerna kommer att starta upp i Vecka 46 och hålla på till början av Vecka 47. Se 

tidsschemat som också är bifogat i gruppen. Där väljer du själv ut en tid som passar för just 

dig. Återkom så snart som möjligt till någon av oss så bokar vi in dig.  

Det är tre olika tester som kommer att genomföras under två dagar. Under den första 

testdagen kommer ni att befinna er på Bosön och genomföra två olika tester, (ungefär 75 

minuter vila mellan testerna). Tredje och sista testet kommer att genomföras några dagar 

senare på GIH (bakom Stockholms stadion).  

 

Viktigt att tänka på inför testerna  

 Genomför alla testerna i samma skor. Resultaten från de tre olika testerna kommer att 

sammanställas med varandra, därför är det betydelsefullt att samma skor används. 

Lättviktsskor eller liknande skor är därför att rekommendera!  

 Ni bör förbereda er inför testdagarna som om det vore en tävlingsdag. Alltså; ingen 

hårdare träning mindre än 48 h innan test, ingen större måltid mindre än 3 h innan test 

samt undvik koffein och alkohol under det sista dygnet före test.   

 Bra vore ifall ni kan att köra ett lite "fartigare" pass dagarna innan testning så att 

kroppen är ordentligt förberedd. 800 meter maxlopp kan kännas ”ovanligt snabbt” i 

denna träningsperiod! 

 För personer med ansträngningsastma eller liknande symptom, var extra noga med att 

medicinera inför testning. Testerna kommer vara mycket krävande för andningen.  

 
OBS! En genomgång av de olika testerna kommer att ges muntligt vid varje testdag! Ni 

kommer även vid först tillfället att få fylla i en hälsodeklaration för att intyga att ni inte har 

någon pågående sjukdom eller skada.  



 

 

Testerna 

Test 1. Graded Exercise Test, liknar ett tröskeltest. Ni kommer att springa 4 till 6 intervaller 

som alla är ungefär 4 minuter långa. Starthastigheten är 12 km/h och kommer att öka med ca 

1 km/h per intervall. Mätningen kommer här att ske via mobil syrgasmätare, blodlaktat, 

hjärtfrekvens och skattning av upplevd ansträngning enligt Borgskalan. Testet avslutas när 

blodlaktatskoncentrationen har överstigit 4 mMol. Testet kommer att genomföras på 

rundbanan på Bosön. Ljudsignaler kommer användas vid varje 50 meterspassage för att hjälpa 

er att hålla rätt och stabil fart. Uppvärmning: 10 min jogg i 10 km/h.   

 

Test 2. 800 meter MAX på rundbanan Bosön. Under loppet sker mätning via mobil 

syrgasmätare och hjärtfrekvens samt efter loppet sker mätning av blodlaktat och skattning av 

upplevd ansträngning enligt Borgskalan. Ordentlig uppvärmning i 30 min: 15 min jogg sedan 

valfri fördelning av resterande tid i form av löpskolning, stegringslopp etc… 

 

Test 3. VO2maxtest på löpband GIH. Mätning av er maximala syreupptagningsförmåga, 

maxtest. Hastigheten för testet är densamma som er sluthastighet i test 1. Ökning av 

belastning sker via 1 grads ökad lutning per minut. Ni kommer springa så lång tid som ni 

orkar. Mätning under testet sker även här via mobil syrgasmätare och hjärtfrekvens samt efter 

testet sker mätning av blodlaktat och skattning av upplevd ansträngning enligt Borgskalan. 

Uppvärmning sker under 20 minuters löpning på löpbandet med ökande hastighet.   

 

Har ni några funderingar tveka inte på att höra av er till någon av oss! Om inte så syns vi 

snart! Glöm inte att boka in er!  

 

Hälsningar,  

Ida Holm och Karin Olsson  

 

___________________________________________________________________________ 

Kontakt: 

Ida Holm                                                                       Karin Olsson 

070-792 84 99                                                               070-540 17 79 

Ida.holm@student.gih.se                                              Karin.olsson@student.gih.se 
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Bilaga 4 

Tidsschema för testning på Bosön och GIH 

 

Hej allihopa!  
 
Här kommer ett tidsschema på de tider vi har att erbjuda er. När ni hittar en passande tid, hör 
av er till någon av oss så bokar vi in er. För att bokningarna ska vara enklare kommer sidan att 
uppdateras allteftersom ni bokar in er. När en tid är bokad kommer den att vara rödmarkerad, 
så först till kvarn är det som gäller.  
 
På Bosön under v.46 har vi utrymmet för två testdeltagare per dag.  Alla testdeltagare 
genomför de två testerna under samma dag. Därför är det en dag ni bokar in er på.  
 
Under Vecka 46. Har vi följande dagar att erbjuda på Bosön.  
 
Måndag 9/11 9.00–14.00 Test 1 submaximala hastigheter + test 2 800 meter   
 
Tisdag 10/11 9.00–14.00 Test 1 submaximala hastigheter + test 2 800 meter 
 
Onsdag 11/11 9.00–14.00 Test 1 submaximala hastigheter + test 2 800 meter 
 
Tors. 12/11 9.00–12.00 Test 1 submaximala hastigheter + test 2 800 meter 
 
Under mätningarna på Bosön är det planerat att båda två deltagarna ska vara på plats från 
klockan 9.00, då det annars kommer bli svårt att hinna med alla mätningar.  
 
 
Mätningarna av VO2 max på GIH under Vecka 46-47 har vi följande tider och dagar att 
erbjuda.  
 
Lördag 14/11 10.00–11.00, 11.00–12.00, 12.00–13.00, 13.00–14.00. VO2 max (GIH)  
 
Söndag 15/11 10.00–11.00, 11.00–12.00, 12.00–13.00, 13.00–14.00. VO2 max (GIH)  
 
Måndag 16/11 17.00-18.00, 18.00–19.00, 19.00–20.00. 17.00–20.00. VO2 max (GIH)  
 
 
Bästa hälsningar,  
 
Ida Holm och Karin Olsson  
 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5 

Testprotokoll Submaximal mätning + omräkningstabell 

 

Graded Exercise TEST (200 m rundbana) 

Namn testdeltagare:_____________________________________________ 

Personnummer:______________________________ 

Datum:______________________________________ 

Tid:___________________________ 

Pulsband nr. (Activio):_____________ 

Testledare:_____________________________________________ 

Vilolaktat:__________________________ Rör nr:___________________ 

 

 

Nivå 
Antal 

genomförda Hastighet Puls Laktat Rör RPE Tid lång klocka 

(intervall 
nr.) 

varv 
(km/h) (1/min) (mmol/L) (nr.) Ben Andning Start Stopp 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

 



 

 

 

Omräkningstabell för 4 min intervall, avrundat uppåt till närmsta 50 m passage 

Fart Tid 200 m Total längd  Avrundat uppåt till  Antal hela  Resterande   

(km/h) (s) under 4 min (m) till närmsta 50 (m) (varv) (m) (m/s) 

10 72 672 700 3 100 2,8 

11 65,5 744 750 3 150 3,1 

12 60 792 800 4   3,3 

13 55,4 864 900 4 100 3,6 

14 51,4 936 950 4 150 3,9 

15 48 1008 1050 5 50 4,2 

16 45 1056 1100 5 100 4,4 

17 42,4 1128 1150 5 150 4,7 

18 40 1200 1200 6   5 

19 37,9 1272 1300 6 100 5,3 

20 36 1344 1350 6 150 5,6 

21 34,3 1392 1400 7   5,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6 

Testprotokoll 800 meter maxlopp 

800 meter maxlopp (200 m rundbana) 

Namn testdeltagare:_____________________________________________ 

Personnummer:______________________________ 

Datum:______________________________________ 

Tid:___________________________ 

Pulsband nr. (Activio):_____________ 

Testledare:_____________________________________________ 

Vilolaktat:__________________________ Rör nr:___________________ 

 

Distans Mellantid Puls 

(m) (s) (1/min) 

0-200, 100-200     

200-400, 300-400     

400-600, 500-600     

600-800, 700-800     

 Sluttid 800 m:   

 

 

Laktat efter avslutat 800 meterslopp   

Tid efter lopp Rör nr. Laktat RPE 

(min)  (mmol/L) Ben Andning 

1         

3       

5       

7     



 

Bilaga 7 

Testprotokoll VO2max 

VO2maxtest (GIH LTIV) 

Namn testdeltagare:_____________________________________________ 

Personnummer:______________________________ 

Datum:______________________________________ 

Tid:___________________________ 

Testledare:_____________________________________________ 

Vilolaktat:__________________________ Rör nr:___________________ 

 

Tid Hastighet Belastningsökning Puls 

(min) (km/h)  (Lutning°) (1/min) 

0--1    0°   

1--2   1,0°   

2--3    1,5°   

3--4   2,0°   

4--5   2,5°   

5--6   3,0°   

6--7   3,5°   

7--8   4,0°   

8--9   4,5°   

9--10   5,0°   
 

 

Laktat efter avslutat VO2maxtest   

Tid efter lopp Rör nr. Laktat RPE 

(min)  (mmol/L) Ben Andning 

1     

3     

5     

7     
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Hälsodekleration Bosön 
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Hälsodekleration GIH 

 

Hälsodeklaration 

 
Personuppgifter  

 

Namn:.......................................                                          Längd:................ 

 

Födelseår:................................                                                          Vikt:............... 

 

Medicinering och hälsostatus idag 

 

Tar du några mediciner regelbundet?  

 Nej, jag tar inga mediciner 

 

 Ja, jag tar mediciner regelbundet 

 

Om ja, vad för mediciner?................................................................................... 

 

 

Är du allergisk mot något?  

 

 Nej 

 

 Ja 

 

Om ja, vad är du allergisk mot?........................................................................ 

 

 



 

Har du avstått eller avbrutit träning under de senaste veckan pga. av skada eller 

sjukdom?  

 Nej  

 

 Ja 

Om Ja, ange orsaken till detta:............................................................................................. 

 

Förutsättningar för deltagning i undersökningen och hälsodeklaration 

Du som testperson har erhållit information om testningen och du deltar frivilligt i studien. 

Testningen sker på egen risk och du kan när som helst avbryta utan någon orsak.  

Du som testperson undertecknar dig som fullt frisk vid testningen och att de inte finns några 

medicinska hinder före och under testningen. Under 18 år krävs målsmans godkännande för 

att kunna deltaga i undersökningen. 

 

Stockholm den       /           År 2015 

 

 

..................................................                                                    .............................................. 

Testpersonens namnteckning                                                    Testledarens namnteckning 
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Meljkonversation med Rob Duffield 

 

Första melj från skribenterna 

 

Dear Prof. Duffield 

 

We are two students at the Swedish school of Sport and Health Science in Stockholm. We have read 

and reviewed several of your studies on energy system contribution during track running and the 

concept of the accumulated oxygen deficit and found them very interesting for our own studies. My 

colleague and I are writing a paper that aims to explore the relationship between anaerobic and 

aerobic energy system contribution during 800 meters track running. We would greatly appreciate if 

you could help us confirm whether we have understood the method correctly and if the method 

matches our questions? 

Our questions are; what is the distribution of the two energy systems during 800 meter track 

running? Is there a correlation between the fractional utilization of VO2max and the distribution ratio 

of the two energy systems in 800 meter track running? 

 

We will use the help of well-trained middle-distance runners for a total of three tests. The first test is 

the Graded exercise test, with increasing speed levels. Here we want to reach steady state of VO2 for 

each speed level and achieve a relationship (a regression line) between VO2 and speed during 

submaximal levels. Test two is a common VO2maxtest. These two tests are all performed on treadmill 

in a lab. Third and final test is the 800 meters track running at race speed in which we measure 

timing and VO2 consumption during breath by breath. Measurement of blood lactate is used as a 

secondary method to ensure our results. 

The calculations we perceive as follows: The relationship between the "VO2 - speed" is used with the 

average speed from the 800 meters race to estimate the O2 demand. During the 800 meters race is 

VO2 measured breath by breath, and then the difference between the accumulated O2 consumption 

and the estimated O2 demand can be calculated. The difference or deficit will then represent itself as 

the anaerobic contribution during the 800 meters race and the remaining portion will then be equal 

to the aerobic portion. The result of VO2max will be used to calculate the fractional utilization of 

VO2max during the 800 meters race. 

 

To clarify, our questions to you were as follows, have we understood the method we just described 

correctly? And do you think the correlation between the fractional utilization of VO2max and the 

distribution ratio of the two energy systems in the 800 meters track running, may be of interest to 

investigate? 

 

Thanks in advance for taking your time! 

Sincerely, two students at the Swedish School of Sport and Health Science in Stockholm Sweden. 

Karin Olsson and Ida Holm. 

 



 

Svar ett från Duffield 
 
Hi Karin (and Ida) 
Thanks for the email and I trust all is well? 
 
The methodology you describe sounds apt, as in determine the linear relationship between VO2 and 
speed in the lab, measure speed and actual VO2 during the 800-m trial, and then calculate the 
difference between estimated and actual VO2 from the trial to calculate AOD and estimate anaerobic 
contribution. 
 
A few points to consider with the above….. 
- The resolution of your measure depends on the timeframe in which you can measure the speed and 

VO2… by this I mean, speed may fluctuate over any given 100 – 200m portion of the race and yet you 

may only measure 15sec of VO2 to calculate the AOD from. No exact answer to this, but a trade-off 

between smaller part s of the trial to capture the speed data balanced with enough VO2 data to 

calculate AOD. 

-In some ways the outcome is dictated by the race time….the longer the race duration, will mean a 

greater cumulative VO2, which will reduce the % contribution of anaerobic supply, regardless of 

whether the absolute data is different. 

-Consider getting GPS units on the athletes along with any timing system 

-Consider if it is possible to perform the GXT on the track with some auditory signal…. Treadmill and 

track running is a different energy cost! I should’ve done it that way, but times were different back 

then :) 

In regards to your bigger question – these days I am less convinced the performance outcomes are 

dictated by the energy systems per se. Rather neuromuscular recruitment, fatigue resistance and 

proportion of the athletes peak speed are all more likely candidates to explain performance 

outcomes. The measurement of VO2 and speed during a GXT and a time trial is still interesting data, 

but would be more informative when aligned with other data like.. 

-GPS profile of the race 
-Peak speed and/or v-VO2max 
-Training history (recent Training Loads v Historical chronic TL) 
-Some marker of speed under fatigue and/or pre v post marker of MVC/muscle power 
 
Just some thoughts and hopefully not too much of a tangent or confusing for you! 
 
Hope that helps!? 
Cheers 
Rob 
 
Rob Duffield PhD  
Associate Professor 
Sport and Exercise Discipline Group 
Faculty of Health | University of Technology Sydney 
PO Box 222, Lindfield, NSW 2070  
T +61 2 9514 5294 E rob.duffield@uts.edu.au W health.uts.edu.au  

          
Top ranked in Australia for Human Movement, Sport and Exercise, Nursing and Midwifery research (2012 ERA 5/5) 

mailto:rob.duffield@uts.edu.au
http://www.health.uts.edu.au/
http://health.uts.edu.au/
http://twitter.com/utspharmacy
http://www.linkedin.com/edu/school?id=10252


 

Svar två från skribenterna 

 
Hi Rob! 
 
We really appreciated your quick response and we found the answers very interesting. All your 
advice and opinions feel important, we will have them in mind throughout the process. 
 
We have already started to weigh the advantages and disadvantages of implementing the GXT on 
track instead of on the treadmill, we will definitely reflect upon this! It feels like a more appropriate 
approach, because the GXT results will be applied to the results that are made on the track. We need 
to find out if we can make the test on track practical, and if the participants will be able to maintain 
continuous and correct speed.  
 
So many thanks for your valuable answers and that you took your time to help us!! 
Best regards Karin and Ida 
 

 

Svar två från Duffield 

No problem 

Yes, it will be a trade-off of how good you can get an audio and visual (beep and light) system to get 

the runners to keep pace, or give them a series of small wrist watches that are each set to beep at 

certain intervals indicating the speed (then just swap watches with each 3-4min effort) versus losing 

the specificity of the track but maintaining a constant intensity for the VO2 – speed relationship on 

the treadmill (at 1% gradient at least). 

Either way, best of luck! 

 

Cheers 

Rob 

 

Rob Duffield PhD  
Associate Professor 
Sport and Exercise Discipline Group 
Faculty of Health | University of Technology Sydney 
PO Box 222, Lindfield, NSW 2070  
T +61 2 9514 5294 E rob.duffield@uts.edu.au W health.uts.edu.au  

          
Top ranked in Australia for Human Movement, Sport and Exercise, Nursing and Midwifery research (2012 ERA 5/5) 

 

 

 

 

mailto:rob.duffield@uts.edu.au
http://www.health.uts.edu.au/
http://health.uts.edu.au/
http://twitter.com/utspharmacy
http://www.linkedin.com/edu/school?id=10252
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Uppställning av mobil VO2 utrustning  

 

Uppställning av den mobila VO2 - utrustningen på Bosön, sedd från testledarens håll. 

 

 

Uppställning av den mobila VO2 - utrustningen på Bosön, sedd från sidan. 



 

 

Uppställning för kalibrering. 

 

 

Kalibrering av gasanalysatorerna. 



 

  

Väst med SBx och DEx (modulen med antenn), sedd bakifrån. 
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