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Förord 
 

Ett stort tack till Simon Eriksson och Emil Isaksson som ställde upp för konditionstester. Även ett stort 

tack till Aktivitus där Johan Hasselmark och Martin Söderholm var till stor hjälp med kunskaper, där 

en del av informationen är hämtad, och med väl genomförda tester. Ett sista tack till vår handledare 

professor Anders Eriksson för att ha utformat ett intressant och roligt projekt och för den hjälp som 

gavs under hela projektets framskridande. 

Sammanfattning 
 

De två fysiologiska egenskaper som har störst betydelse för en individs uthållighet är maximal 

syreupptagningsförmåga och den så kallade övre laktattröskeln. Dessa egenskaper tas bäst fram genom 

ett så kallat tröskeltest och ett maxtest, vilket en litteraturstudie och en intervju av en expert i ämnet 

har visat. 

Egenskaperna skulle sedan kopplas till en Matlabmodell utvecklad för att simulera bland annat 

utmattning för en individ på en given bana. För att åstadkomma detta genomfördes ett tröskeltest och 

ett maxtest på två individer för att mäta den övre laktattröskeln och den maximala 

syreupptagningsförmågan. Testerna utfördes på Aktivitus i Solna. Därefter simulerades maxtesterna 

för varje individ i denna Matlabmodell. 

Det visade sig att den övre laktatröskeln hade en ganska direkt koppling till Matlabmodellen vilket 

innebär att man kan föra in uppmätta värden direkt i modellen medan den maximala 

syreupptagningsförmågan koppling till modellen behöver undersökas närmare. 

Experimenten har genomförts som en del av ett projekt som drivs av professor Anders Eriksson på 

KTH och hans kollegor från Karolinska Institutet och Mittuniversitetet. Teknik/arbetsekonomi som 

har betydelse för uthålligheten har i detta arbete förbisetts. För att få bättre och säkrare resultat 

behöver fler tester utföras. 

Abstract 
 

The two most important physiological properties to determine an individuals endurance are maximum 

oxygen uptake and the anaerobic threshold. These properties can be obtained with a threshold test and 

a max test, which literature and an interview with an expert in the field showed. 

The properties would then be linked to a Matlab model developed to simulate exhaustion for an 

individual on a given track. To achieve this, a threshold test and a max test were performed on two 

individuals to measure the maximum oxygen uptake and the anaerobic threshold. The tests were 

performed in Solna by Aktivitus. Afterwards the max tests were simulated in the Matlab model for the 

two individuals. 

It turned out that the anaerobic threshold is directly linked to the Matlab model which means that you 

can put measured values directly into the model while the maximum oxygen uptake need further 

investigation. 

The experiments have been performed as part of a project lead by Professor Anders Eriksson from 

KTH and his colleagues from Karolinska Institutet and Mittuniversitetet. Technique which is an 

important factor in endurance has been overlooked. To obtain better and more accurate results more 

tests should be performed. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Anders Eriksson, professor på KTH, har under den senaste tiden arbetat på ett projekt 

tillsammans med Håkan Westerblad, Karolinska Institutet, och H-C Holmberg, 

Mittuniversitetet, som går ut på att ta fram en modell för att kunna optimera en skidåkares 

prestation under tävling.  

Med hjälp av en individs fysiologiska parametrar ska man alltså kunna lägga upp en 

ändamålsenlig plan för hur denne skall disponera sina fysiska resurser för att ta sig fram på en 

given bana på så kort tid som möjligt. De har redan tagit fram en enklare testmodell för detta 

ändamål och skulle vilja undersöka ifall denna modell är värd att arbeta vidare på och ifall 

deras parametrar för denna modell går att koppla till de viktigaste parametrarna för en 

individs uthållighet.  

Eftersom de har arbetat på detta projekt vid sidan av sina ordinarie arbeten så har de bett om 

hjälp för att undersöka just vilka parametrar som är viktiga och om man koppla dessa till 

modellen, vilket är vad det här arbetet behandlar.  

Merparten av arbetet bakom denna rapport är utfört på KTH, där litteraturstudien kring de 

viktigaste parametrarna och analysen av modellen har skett, och de fysiologiska testerna som 

behövts för modellen har utförts på testkliniken Aktivitus i Solna. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka ifall Anders optimeringsmodell för 

uthållighetsidrottare går att koppla till individers fysiologiska parametrar för uthållighet samt 

att utföra en litteraturstudie över vilka parametrar som är av störst vikt för en 

uthållighetsidrottare. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Eftersom det har funnits en begränsad tid och en begränsad ekonomi så har en del 

avgränsningar behövt göras. De avgränsningar som gjorts är att valda parametrar endast 

testats på två individer och att modellen enbart har testats för ett så kallat maxtest för 

uthållighet, ett test där individen under ökad påfrestning tar ut sig till fullkomlig utmattning. 

Dessa avgränsningar medför att detta arbete inte undersökt modellens fulla potential utan 

istället testat ifall modellen är ett fungerande koncept eller inte. 
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1.4 Precisering av frågeställningen 
 

 Ta reda på vilka fysiologiska parametrar som spelar störst roll för hur en 

uthållighetsidrottare presterar. 

 

 Vilka tester behöver göras för att ta fram dessa fysiologiska parametrar. 

 

 Går det att koppla dessa parametrar för en individ till den befintliga modellen. 

 

2. Litteraturstudie 
 

För uthållighetsidrottare finns det i princip några enskilda fysiska faktorer som avgör hur bra 

man kan prestera. Dessa faktorer är teknik, maximal syreupptagningsförmåga, nyttjandegrad 

och två laktattrösklar. Nyttjandegrad är i princip samma sak som laktattrösklarna så de skulle 

egentligen kunna sättas under samma rubrik men här har det delats upp för att man enklare 

skall kunna få en överblick över laktattrösklarna. 

 

2.1 Teknik 
 

Med tekniken på utförandet menar man hur mycket av det arbete som kroppen utför som går 

åt till nyttigt arbete, till exempel att driva kroppen framåt. En sämre teknik innebär att 

kroppen får arbeta hårdare för att hålla samma hastighet jämfört med en person som har bra 

teknik. Man får alltså ut mer nyttigt arbete av kroppens totala arbete [1]. 

 

2.2 Maximal syreupptagningsförmåga/VO2max 
 

Kroppens maximala syreupptagningsförmåga benämns VO2max och är ett mått för den 

maximala mängden syre som kroppen kan transportera till musklerna och utnyttja under 

arbete. VO2max anges i antingen den absoluta enheten liter/minut eller som den relativa 

enheten milliliter/(kilogram kroppsvikt*minut) vilken är den som främst används för att 

jämföra kapaciteten hos en uthållighetsidrottare. 

VO2max är en avgörande faktor för hur mycket en uthållighetstränad individ orkar under 

längre submaximalt, aerobt, arbete. Prestationen är däremot inte enbart beroende av VO2max 

eftersom det krävs en hög nyttjandegrad för att kunna få ut effekten ur detta system [1]-[3]. 

Man kan med enklare ord beskriva VO2max som den potential, hur stark motor, en person 

innehar, men om inte resten av kroppen är anpassad till uthållighetsträning så kommer inte 

syreupptagningsförmågan vara det avgörande. Eftersom VO2max är en indikator för hur bra 

kroppen är på att pumpa runt och använda syret man får i sig är det även ett bra mått för att 

mäta en persons kardiovaskulära hälsa där ett högt mätvärde innebär ett starkt och hälsosamt 

kardiovaskulärt system. Det kardiovaskulära systemet är hjärt- och kärlsystemet vilket 
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innefattar hjärtat, alla kroppens blodkärl samt blodet. Att träna upp sitt VO2max ger därmed 

stora hälsovinster [4]. 

Det som begränsar en persons VO2max är andningssystemet, det kardiovaskulära systemet 

samt cellernas mitokondrier [5]. Andningssystemet består av luftvägarna, lungorna samt de 

muskler som står för andningen. Hjärt- och kärlssystemet beskrevs kortfattat tidigare. 

Mitokondrierna är de som står för den aeroba metabolismen i cellerna, alltså den 

ämnesomsättning som kräver syre till sin process [3]. Aerob träning förbättrar dessa system 

genom exempelvis en ökning av antal mitokondrier och antal blodkärl. Det måste tilläggas att 

alla har olika förutsättningar, ett personligt tak för VO2max, vilket är genetisk förbestämt [1]. 

VO2max bestäms med hjälp av en syremask där man mäter och registrerar in- och 

utandningsluftens koncentrationer av syre och koldioxid under ett stegrande träningspass. Det 

finns även ett flertal ekvationer framtagna för att beräkna sitt VO2max men dessa värden kan 

variera kraftigt från de uppmätta eftersom de inte är individanpassade och är därför inte 

lämpade att gå efter då man lägger upp sitt träningsschema, de kan däremot användas för 

vardagsmotionären för att se sin utveckling. 

För att bygga upp en bra syreupptagningsförmåga krävs det att man verkligen utmanar 

andningssystemet och det kardiovaskulära systemet till det yttersta. Ett bra sätt öka sitt 

VO2max är träning på hög intensitet som innefattar större delen av kroppen under korta 

tidsintervall med kort vila däremellan för att pressa upp pulsen mot sin maxpuls [2]. Efter 

många års träning kommer man till slut att uppnå sitt tak för syreupptagningsförmåga. 

 

2.3 Nyttjandegrad 
 

Nyttjandegraden innebär hur mycket kroppen kan få ut av sin maximala potential, alltså hur 

mycket av sitt VO2max man kan utnyttja. Nyttjandegraden har därför en väldigt stor 

betydelse för hur uthållig en person är och den styrs direkt av de två laktattrösklarna som 

beskrivs nedanför [1]. 

Nyttjandegraden kan enkelt beskrivas som ett mått på hur bra kroppen är anpassad till den 

uppgift den skall utföra och är en faktor som markant kan förbättras med rätt träning. Som 

exempel kan individer som är tränade för kortare intervaller på hög effekt ha en extremt bra 

syreupptagningsförmåga men samtidigt prestera dåligt på långdistanslopp. Med rätt träning 

skulle dessa individer kunna anpassa sina kroppar till långdistans och därmed kunna utnyttja 

sin goda syreupptagningsförmåga och förbättra sina resultat avsevärt utan att behöva öka sitt 

VO2max. 

 

2.4 Laktattrösklar 

2.4.1 Aerob/anaerob process 

 

Aerob oxidation uppstår då cellerna erhåller energi genom att syre reagerar med 

energidepåerna, fett eller glukos. Vid syrebrist erhåller cellerna istället sin energi genom en 

anaerob process, en process som är mycket sämre på att frigöra energi än den aeroba och som 

bieffekt producerar mjölksyra, laktat [1][6][7].  
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2.4.2 Aerob/anaerob tröskel 

 

Musklerna kan som tidigare beskrivits erhålla energi genom antingen aeroba eller anaeroba 

reaktioner. Man vet vad i kroppen som avgör vilken typ av reaktion energin kommer ifrån och 

man vet i princip i vilka pulsspann dessa reaktioner förekommer, därför används flitigt 

termerna aerob tröskel, anaerob tröskel, laktattröskel med mera för att beskriva vilka zoner 

man ligger i när man tränar. 

Dessa trösklar har olika definitioner och namn och det finns ingen specifik fysiologisk gräns 

var dessa ligger. Däremot finns det generella uppskattningar på var dessa ligger. De 

beskrivningar som används i det här projektet är de som är bäst lämpade för målet med detta 

projekt då man har utgått från individnivå samt att de ger relativt tydliga fysiologiska gränser.  

 

2.4.3 Aerob tröskel/undre laktattröskel 

 

Med aerob träning menas sådan träning som inte framkallar syrebrist och laktat. Det betyder 

att man tränar inom det lågintensiva området, det vill säga lågt tempo, vilket möjliggör lång 

tid, där kroppen hämtar sin energi från kroppens lagrade fettdepåer [1]. 

Eftersom denna undre laktattröskel avgör vid vilken intensitetsnivå man kan ligga på utan att 

behöva ta energi från glukosförråden så är det den som teoretiskt sett avgör vilken maxnivå 

som kroppen konstant kan arbeta med i teorin hur länge som helst. Denna tröskel har alltså 

ingenting att göra med hur lång tid man kan arbeta utan beskriver vilket konstant tempo man 

kan hålla utan att bli trött. 

För att uppnå en bra undre laktattröskel krävs det långa träningspass vid denna tröskel vilket 

resulterar i att kroppen anpassar sig till att använda fett som primär energikälla under 

submaximalt arbete. Den aeroba tröskeln har olika namn som exempelvis aerob tröskel, LT1 

och undre laktattröskel. Tröskeln definieras här som den laktatnivå där kroppen har en ökning 

av blodlaktatet på 1mmol/liter över kroppens grundtillstånd, vilket genetiskt varierar mellan 

individer, och brukar infinna sig någonstans runt 2 mmol/liter. Denna tröskel anges antingen i 

effekt eller puls och tas fram genom blodprover under ett fystest. Hädanefter kommer den 

benämnas som den undre laktattröskeln. 

 

2.4.4 Anaerob tröskel/övre laktattröskel 

 

Den mest omtalade tröskeln är den anaerobiska tröskeln som även går under namn som 

mjölksyretröskeln, övre laktattröskeln, steadystate, LT2 med flera. Den kommer hädanefter 

att benämnas som den övre laktattröskeln. 

Den övre laktattröskeln är den arbetsnivå som kroppen kan arbeta med då nivån av laktatet i 

blodet kan avlägsnas lika fort som det bildas. Här är den definierad som den maximala 

arbetsnivå som kroppen konstant kan utföra under exakt en timme. Den övre laktattröskeln är 

ett viktigt mått rent prestandamässigt för en uthållighetsidrottare då den ganska klart indikerar 

på hur hårt utövaren kan arbeta utan att bygga upp en påtaglig mjölksyra vilket kraftigt 

påverkar hur hårt man kan gå under tyngre partier. Denna nivå går som tidigare nämnts inte 



Att simulera en uthållighetsidrottare 
 

8 
 

att hålla hur länge som helst eftersom musklerna vid denna tröskel hämtar energi från 

kroppens glukosförråd vilket förr eller senare tar slut. 

Eftersom aerob oxidation är mer energieffektiv än den anaeroba så kommer en ökad övre 

laktatröskel medföra att man kan få ut mer energi ur sitt glukosförråd vilket innebär att man 

kan arbeta hårdare på samma mängd glukos. Om man under en allt för lång tid arbetar över 

den övre laktattröskeln så kommer laktatnivåerna till slut bli så pass höga att musklerna tappar 

en del av sin arbetsförmåga och smärta kommer smygandes vilket kräver en längre vila för att 

återhämta sig [1][8]-[12]. 

Ett klassiskt mått på den övre laktattröskeln är då kroppens laktatnivå överskrider 4mmol/liter 

och är ganska återkommande i litteratur och togs fram genom att utvärdera en större grupp 

individer. Varför denna definition inte används i denna rapport är för att det skiljer alltför 

mycket mellan olika individers grundlaktat och var deras övre laktatnivå infinner sig. Icke 

elitutövare kan däremot använda 4mmol/liter som referens för att se sin utveckling.  

 

 
Figur 1: Graf över två olika individers laktatkurvor 

 

2.5 Utmattning och intensitetszoner 

2.5.1 Intensitetszoner 

 

För uthållighetsidrotter finns det i princip tre intensitetszoner som man ligger i under tävling. 

Dessa är den högintensiva zonen, ett högt tempo där man kan komma upp i den anaeroba 

energiförsörjningen. Den medelintensiva zonen, ett medelhögt tempo där kroppen arbetar 

aerobt och hämtar energi från glukosförråden. Den lågintensiva zonen, ett lågt tempo där 

kroppen arbetar aerobt och hämtar energi från fettdepåerna [1]. 

 

2.5.2 Utmattning 

 

I uthållighetstävlingar som varar mellan 40 minuter och uppemot tre timmar så ligger man till 

mestadels inom den medelintensiva zonen. Eftersom man i den medelintensiva zonen ligger 

över den aeroba tröskeln och under den anaeroba tröskeln så hämtas energin i princip enbart 

från de lagrade glukosförråden. När glukosförrådet är slut så kan kroppen inte arbeta 

tillräckligt hårt för att ligga inom denna zon och man måste gå ner i tempo till den 
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lågintensiva zonen. Detta fenomen brukar kallas att “gå in i väggen” av uthållighetsidrottare 

och är en effekt av utmattning. 

Den andra typen av utmattning är den som kan uppstå när man arbetar alldeles för hårt under 

en period och därmed bygger upp en alltför kraftig mjölksyra i musklerna vilket gör att 

musklerna tappar sin funktion. Denna trötthet i musklerna försvinner inte genom att trappa ner 

i tempo och musklerna kräver en längre vila för att återhämta sig [1][7][11]. 

 

2.6 Konditionstester 
 

Det finns många olika typer av konditionstester utformade för olika ändamål som till exempel 

submaximala tester, maxtester och ramptester. Det finns enklare tester som är lämpade för att 

kontrollera hälsan och det finns mer avancerade tester som är anpassade för att ta fram olika 

mätdata såsom laktattrösklar och VO2max. Ett flertal av de tester som finns går att utföra på 

flera olika sätt, exempelvis som cykling, löpning, längdskidåkning, rodd med flera. 

 

Ramptest är ett test där arbetsbelastningen stegvis ökas tills testpersonen inte orkar mer eller 

man fått de värden man var ute efter. Utformningen av dessa varierar stort och testparametrar 

som startbelastning och intervaller mellan ökning av arbetsbelastning är olika för nästan varje 

testutövare vilket kan vara av betydelse om man räknar sig fram till ett värde av 

laktattrösklarna. Det är dock mycket osäkert att beräkna trösklarna och formlerna skulle 

behöva justeras för varje test där testparametrarna skiljer sig åt. Det kan vara av värde att 

använda beräkningsmetoder om man vill ha ett ungefärligt svar på var ens testvärden ligger. 

Dessa formler är anpassade till fördelningen av testvärdena för befolkningen generellt men för 

individer skiljer sig dessa värden så pass mycket att om man vill få ett så bra svar som möjligt 

är det enda pålitliga för tillfället fysiologiska mätningar. Det vill säga man tar blodprov för att 

mäta blodlaktat och mäter VO2max med mask. 

 

Submaximala tester är konditionstester då man inte tar ut sig maximalt utan 

arbetsbelastningen ligger på en jämn nivå där pulsen är hög men en bra bit från maxpuls. 

Submaximala tester försöker ge ett ungefärligt värde på VO2max. Testerna bygger på att ju 

bättre tränad man är desto högre belastning klarar man av vid samma puls. Det är ett mindre 

precist sätt för framtagning av VO2max och felmarginalen är relativt stor och ger heller ingen 

information om laktattrösklarna. Felmarginalen är stor eftersom det skiljer mycket mellan 

individer och resultatet extrapoleras fram efter den generella fördelningen av VO2max och 

beräknas sedan med hjälp av formler eller läses av i tabeller. Detta gör att det värde man får 

under ett submaximalt test kan skilja sig mycket åt från det faktiska värde man får vid ett 

fysiologiskt utfört test. Detta gör att submaximala tester är ointressanta för det här arbetet då 

målet är att få så exakta värden som möjligt. För uppskattning av VO2max där noggrannhet 

inte är av största värde, till exempel för vardagsmotionärer, lämpar sig ett submaximalt test 

utmärkt. 
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Vid så kallade maxtester är målet att nå maxpuls och total utmattning. VO2max är det man 

vill åt och det mäts oftast med mask. Utförandet påminner om ett ramptest men är oftast 

kortare tidsmässigt och har en högre startbelastning. 

 

För det här arbetet är cykeltester det optimala då det eliminerar teknikparametern från till 

exempel löpning och skidor. 

 

Här redovisas några exempel på olika konditionstester, hur dessa tester utförs och vilka 

testvärden man får fram. Alla tester är tänkta att utföras på cykel. 

 
Figur 2: Testcykel av märket Monark 

 

 

2.6.1 Vanligt ramptest 

 

Vid ett icke fysiologiskt mätt ramptest noteras tre parametrar. Kön, vikt och ålder. Dessa 

parametrar används för att bestämma startvärde på belastningen för testpersonen. Dessutom 

utförs ofta ett förtest på mellan 3-5 minuter för att bestämma detta startvärde. Testet inleds 

med den bestämda startvärdesbelastningen och ökas sedan med jämna belastningssteg och 

jämna tidsintervall och avslutas när testpersonen inte orkar mer eller man fått de värden man 

vill åt. Belastningsstegen ökas med mellan 10-60 Watt beroende på kön, vikt, ålder och 

testutförare. Tidsintervallen varierar också mellan testutförare mellan 1-3 minuter. Det som 

noteras under ett typiskt icke fysiologiskt mätt ramptest är puls (bpm), effekt (W), 

pedalfrekvens (antal/min) för varje intervallsteg. 

Det man försöker uppskatta med ramptest är övre laktattröskeln. Sättet man relaterar testet till 

laktattröskeln är oftast direkt genom den senaste avklarade effektnivån. Osäkerheten är 

relativt hög här också då individer skiljer sig åt hur uthållig man är på belastningar över den 

övre laktattröskeln, på hur länge man fortsatte på belastningsnivån över den avklarade och 

testens olika utföranden. Vid fysiologiskt mätta tröskeltest så använder man sig oftast av 
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ramptest men testet avbryts då tröskeln infinner sig. Detta ofta innan man når total utmattning 

[13][14]. 

 

2.6.2 Conconi-test 

 

Utförandet är i stort sett likadant som ramptest med varierande startvärden, 

belastningsökningar och tidsintervall. Skillnaden ligger i hur övre laktattröskeln bestäms.  

Under ett Conconi-test så noteras precis som i ett ramptest puls och effekt och ett antagande 

görs att dessa har ett linjärt beroende upp till den övre laktattröskeln. Det vill säga om puls 

plottas mot effekt kommer punkten där dessa inte längre följer varandra linjärt att indikera 

den övre laktattröskeln eller som den kallas under Conconi-test, Conconipunkten. 

 

 

Figur 3: Graf som visar hur Conconipunkten hittas 

Conconi-testets validitet har ifrågasatts och är ett omtvistat men fortfarande populärt 

konditionstest [15][16]. 

 

2.6.3 Maxtest 

 

Under ett max test försöker man nå maxpuls och total utmattning. Sättet man gör detta på kan 

skilja sig åt men utformningen är ganska ointressant då det man vill mäta är VO2max och för 

att få en så exakt siffra som möjligt för detta krävs det att man når maxpuls. 

Det finns sätt att räkna ut VO2max genom maxpulsen. Osäkerheten är dock stor. Bäst är att 

mäta med andningsmask [17]. 
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2.6.4 Åstrand-test 

 

Åstrand-testet är ett så kallat submaxtest där ansträngningsnivåerna är relativt låga. Åstrand- 

testet är utformat för att uppskatta individens VO2max. Testet utförs på en förbestämd 

pulsnivå och belastningen blir därför jämn och under den övre laktattröskeln. 

Med hjälp av ålder, kön, vikt, puls och arbetsbelastning kan man läsa av sitt uppskattade 

VO2max från tabell. Värdena i tabellen är framtagna med hjälp av extrapolering från en grupp 

testpersoner [18][19]. 

 

2.6.5 Ekblom-Bak-test 

 

Ekblom-Bak-testet är en vidareutveckling av Åstrand-testet. Istället för en belastningsnivå så 

använder man sig av två och använder sig av det så kallade pulssvaret mellan de två nivåerna. 

En lägre standardbelastning och en högre belastning. VO2max räknas sedan ut med en formel. 

 

𝑉𝑂2max = 4,98196 − 2,88618
∆𝐻𝐹

∆𝑃𝑂
+ 0,65015(𝐾ö𝑛) − 0,01712(Å𝑙𝑑𝑒𝑟) 

 

Där ∆𝐻𝐹 är medelhjärtfrekvensen på den högre belastningen minus medelhjärtfrekvensen på 

standardbelastningen, ∆𝑃𝑂 är en faktor för belastningen, Kön antar värdet 0 för kvinnor och 1 

för män och ålder anges i år [19][20]. 

 

2.6.6 Wingate-test 

 

Wingate-testet är utformat för att mäta maximal effekt testpersonen kan prestera. 

Testpersonen trampar så snabbt han kan på en konstant belastning under oftast 30 sekunder. 

Det finns varianter där man cyklar i en eller två minuter [17]. 

3. Metod  

3.1 Informationssökning och upplägg av arbetet 
 

Eftersom begränsade förkunskaper inom ämnet fanns när arbetet påbörjades så inleddes 

projektet med informationssökning och fördjupning inom konditionstester och uthållighet. 

Hur slutmålet skulle nås framkom ju längre arbetet led och det bestämdes att två testpersoner 

skulle utföra uthållighetstester där mätdata senare kunde användas i Matlabprogrammet. När 

väl mätdata fanns skulle det simuleras i Matlab där målet var att få modellen att ge samma 

resultat som det resultat testpersonerna erhöll på ett visst test.  

För att uppnå detta var det viktigt att veta vilka testparametrar som var nödvändiga att ta fram 

och vilka som var möjliga att få fram. Det framkom att VO2max och lakttatrösklarna var de 

fysiologiska parametrar som var av absolut störst betydelse och att de kunde tas fram genom 

specifika uthållighetstester. Dessutom kunde man få fram VO2max genom ett test som 

passade utmärkt att simulera. 
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3.2 Test hos Aktivitus 

3.2.1 Bakgrund 

 

Var testerna skulle utföras undersöktes och beslutet föll till slut på testkliniken Aktivitus i 

Solna. Första kontakten med Aktivitus gick genom mail där projektet och vilka tester som 

behövde genomföras förklarades och att det var nödvändigt att ha en intervju angående 

kondition och uthållighet. De var väldigt tillmötesgående och lyckligtvis hade mailkontakten 

Johan, utbildad civilingenjör från väg- och vattenprogrammet på KTH, kunskap inom Matlab 

och modellering och kunde därmed enkelt förstå projektets koncept. 

Det bestämdes att intervjun skulle ske separat för att vid ett annat tillfälle utföra testerna. Efter 

att en av de tilltänkta testdeltagarna ådragit sig en revbensfraktur sköts testdatumet upp och 

det blev nödvändigt att hittat en ny deltagare. Simon Eriksson som redan var utvald, är 

uthållighetsidrottare och har genomfört ett flertal marathon- och triathlonlopp. Den andre 

deltagaren skulle vara vältränad, men inte alltför likt tränad. Valet föll på Emil Isaksson från 

KTH Hockey, som dessutom tränar inför Stockholms marathon. 

 

 
Figur 4: Ett typiskt test hos Aktivitus 
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3.2.2 Intervju hos Aktivitus 

 

Den 2 april var det dags för intervju. Johan gav ett bra bemötande och testcentret var oerhört 

modernt och välskött vilket gav ett väldigt professionellt intryck. Intervjun hölls i deras 

presentationsavdelning och Johan började med en introduktion där mycket av den 

informationssökning kring kondition och uthållighet som tidigare erhållits bekräftades och där 

Johan gav många bra svar på de frågor som fanns. 

Han rekommenderade boken Kondition och uthållighet av Mikael Mattsson och Filip Larsen 

för vidare läsning. Det diskuterades även en del angående det projekt och den modellering 

som slutligen skulle genomföras och Johan stärkte våra idéer angående de parametrar som 

troligtvis behövdes, VO2max och de två laktattrösklarna. 

Det fastslogs även att det bästa vore att genomföra testerna på testcyklar eftersom det 

minimerar teknikens inverkan på testresultaten. 

 

3.2.3 Testdagen 

 

Den 26 april var det dags att utföra testerna. Martin Söderholm som har stor erfarenhet av 

uthållighetstester och som själv tävlar inom distanscykling gav ett varmt välkomnande. Han 

gick igenom schemat för dagen som bestod av att en testperson åt gången först skulle värma 

upp lätt, göra ett laktaktnivåtest, sedan cykla ner för att få bort den värsta mjölksyran för att 

slutligen utföra ett VO2max-test. Den utrustning som behövdes lånades ut och bestod av ett 

par cykelskor, ett pulsband från Garmin och testcykeln som var av märket Monark vilket är 

ett av de ledande företagen inom branschen. 

 

Emil Isaksson var först ut och han var nervös. Cykelns inställningar justerades, 

uppvärmningen utfördes och det var dags för laktattestet vilket är ett ramptest med 

treminutersramper där man tar ett mindre blodprov från fingret var tredje minut som 

analyseras. Eftersom Emil inte tävlar inom uthållighetsidrott fick han utgå från det enklare 

protokollet vilket börjar på 60 Watt och stegrar med 30 Watt per nivå. Martin tog fram Emils 

trösklar till 150 W och 210 W. Efter nedvarvning var det dags för VO2max-testet som är ett 

maxtest, även detta ett ramptest, med en minut mellan nivåökningarna där belastningen ökar 

med 20 Watt per nivå. Starteffekten togs fram genom föregående test. Testet utfördes väl och 

Emil tog ut sig såpass fullständigt att han inte kunde kliva av cykeln när han var färdig utan 

istället fick hänga sig kvar kring styret för att inte falla ihop. Han erhöll värdet 6018 ml/min 

vilket är en extremt bra syreupptagningsförmåga. Martin var själv uppspelt och väldigt 

imponerad över resultatet och förklarade att det beror på Emils genetiska förutsättningar 

kombinerat med VO2max- främjande träning. 

 

Sen var det Simons tur att följa samma procedur. Eftersom Simon är en van 

uthållighetsidrottare så fick han utgå från det mer avancerade protokollet vilket börjar på 80 

watt och höjs med 40 watt var tredje minut. Laktattestet började och Simons laktatkurva 

betedde sig som förutspått för en långdistansare, först sjönk laktatnivån lite smått för att sedan 

hålla sig stabil ett tag tills den senare stack iväg uppåt då kroppen började jobba allt mer 
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anaerobt. Martin beskrev fenomenet som att Simons kropp är van att hålla på länge och är då 

inställd på att använda fettdepåerna som energikälla så länge man jobbar inom de lägre 

intensitetszonerna. När kroppen sedan jobbar hårdare och hårdare så syresätts inte systemet 

tillräckligt och mjölksyran slår till. Simons trösklar togs fram till 200 W och 270 W. Efter 

några minuters nedvarvning var det dags för maxtestet. Simon kände en viss press och även 

han såg lite smått nervös ut. Simon började cykla fokuserat och målmedvetet och kämpade in 

i det sista. Simon var fullkomligt slut efter testet men såg nöjd ut där han hängde över styret 

när han fick höra att han också fått ett väldigt bra resultat. Simons VO2max uppmättes till 

4929 ml/min. 

 

Efter testerna gick Martin igenom resultaten. Han berättade att de båda har en bra potential 

med tanke på deras lungkapacitet men att de skulle behöva träna upp sin nyttjandegrad lite för 

att uppnå en ännu bättre uthållighet. Emil behöver träna i den aeroba zonen, den zon där 

kroppen hämtar energi från fettet, för att höja sin aeroba tröskel medan Simon snarare skulle 

behöva träna vid sin anaeroba tröskel då han redan hade en god aerob tröskel. 

 

3.3 Simulering av maxtest 

 

Testerna som utfördes skulle simuleras i ett Matlabprogram. Simuleringens syfte var att 

efterlikna maxtestet så långt det gick, i princip att simuleringen skulle ta lika lång tid för 

utmattning som för testpersonerna under själva testet. 

 

Tre parametrar skulle ställas in för testet och tre parametrar för testpersonen.  De tre 

parametrarna för testet var starteffekt, ökning i effekt och tid för varje ökning. Parametrarna 

för testpersonen var P0max, Pmax och Ftime där P0max på något sätt ska ha en koppling till 

laktatnivå, Pmax ska ha en koppling till den maxeffekt man kan generera och Ftime är en 

återhämtningsparameter. 

 

Modellen fungerar på det sättet att det finns en viss förbestämd mängd glukos. I början av 

simuleringen är glukosförrådet fyllt till max och ju längre simuleringen pågår desto mindre 

glukos finns det kvar. När glukosförrådet är slut eller personen i simuleringen inte kan 

producera tillräckligt med effekt är personen helt utmattad och simuleringen avslutas. I vilken 

takt glukosförrådet försvinner bestäms av de parametrar som går att ställa in i programmet.  

 

För att få förståelse över hur modellen reagerade på de olika parametrarna så prövades en del 

olika inställningar. Det gjordes så att utifrån en bestämd grundinställning så justerades en 

parameter åt gången för att se hur just den påverkade resultatet. Det framgick att P0max var 

av störst betydelse. I bilagor finns resultat med olika inställningar. 

 

För att få simuleringen att bli så lik de fysiska maxtesterna som möjligt justerades sedan 

parametrarna stegvis, där man främst utgått från P0max, tills resultatet blev likadant som för 

maxtestet. Det vill säga att tiden till utmattning var lika långt i simuleringen som för testerna. 

Parametrarna skulle vara verklighetstrogna. 
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4. Resultat 

4.1 Testresultat för de fysiologiska testerna på testpersonerna 

 
Testresultaten som erhölls för de två testpersonerna från testerna på Aktivitus. 

 

Emil Isaksson: 

  

Testresultat från laktakttest på cykel 

 
Figur 5: Emils tröskelvärden 

  

 
Figur 6 Graf över Emils laktattröskeltest 
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Testresultat från VO2max-test på cykel 

 
Figur 7: Graf över Emils VO2maxtest 

 

 
Figur 8: Emils VO2max värden 

 

Den fulla rapporten från Emils tester utförda på Aktivitus finns bifogade i bilaga. 
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Simon Eriksson: 

Testresultat från laktakttest på cykel 

 
Figur 9: Simons tröskelvärden 

  

 
Figur 10: Graf över Simons laktattröskeltest 
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Testresultat från VO2max-test på cykel 

 
Figur 11: Graf över Simons VO2maxtest 

 

 
Figur 12: Simons VO2max värden 

Den fulla rapporten från Simons tester utförda på Aktivitus finns bifogade i bilaga. 

 

Från Emils laktatkurva noteras att hans laktatnivå stiger direkt när han börjar arbeta medan 

den för Simon som är en van uthållighetsutövare har en jämn låg nivå fram till minut 12 då 

kurvan sticker iväg. Man skall även notera att Simons laktatnivå sjunker i början av testet 

vilket enligt testledaren Martin beror på att kroppen har anpassat sig för långa distanser. 

En notering från Emils VO2maxtest är att syreupptagningen ökar kraftigt mot slutet av testet 

medan den för Simon växer med en jämn takt under hela utövandet.   
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4.2 Resultat för simulering 
 

 

Inställningarna för testet 

 

Testparameter Emil Simon 

Starteffekt [W] 200 240 

Effektökning [W] 20 20 

Intervalltid [W] 60 60 

Tabell 1: Parametervärden för testet i Matlab 

 

Inställningarna för testpersonerna som gav ett bra resultat 

 

Testparameter Emil Simon 

Pmax [W] 1250 1000 

P0max [W] 210 270 

Ftime [s] 44 80 

Tabell 2: Parametervärden för individerna i Matlab 
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Emil Isakssons simulering 

 

 
Figur 13: Emils simulering av maxtest 

Increasing power demand to 200.0  [W] at time=0.00       [s] 

Increasing power demand to 220.0  [W] at time=60.00     [s] 

Increasing power demand to 240.0  [W] at time=120.00   [s] 

Increasing power demand to 260.0  [W] at time=180.00   [s] 

Increasing power demand to 280.0  [W] at time=240.00   [s] 

Increasing power demand to 300.0  [W] at time=300.00   [s] 

Increasing power demand to 320.0  [W] at time=360.00   [s] 

Increasing power demand to 340.0  [W] at time=420.00   [s] 

Increasing power demand to 360.0  [W] at time=480.00   [s] 

Increasing power demand to 380.0  [W] at time=540.00   [s] 

using last sugar 

end of sugar causes close-down 

Tiden till utmattning: 

559.00 Sekunder 
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Simon Erikssons simulering 

 

 
Figur 14: Simons simulering av maxtest 

Increasing power demand to 240.0  [W] at time=0.00       [s] 

Increasing power demand to 260.0  [W] at time=60.00     [s] 

Increasing power demand to 280.0  [W] at time=120.00   [s] 

Increasing power demand to 300.0  [W] at time=180.00   [s] 

Increasing power demand to 320.0  [W] at time=240.00   [s] 

Increasing power demand to 340.0  [W] at time=300.00   [s] 

Increasing power demand to 360.0  [W] at time=360.00   [s] 

Increasing power demand to 380.0  [W] at time=420.00   [s] 

Increasing power demand to 400.0  [W] at time=480.00   [s] 

first evaluation says stop: set negative return values 

Pa=394.8169   and Peff=400.0000 

not possible to produce Peff in invsugarpower 

breaking loop after 480.00   (s), with S=482168.2  , F=12389.07, Wacc=148800.00 , 

eta=0.7935, lam=0.3117, Pcmp=394.82 

fatigue causes close-down 

 

Tid till utmattning: 

480.00 Sekunder 
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5. Diskussion 

5.1 Utmattning 
 

Eftersom man, som tidigare nämnts, främst ligger i den medelintesiva zonen när man tävlar 

inom uthållighetsidrott så hämtas energin i princip enbart från de lagrade glukosförråden. När 

glukosförrådet är slut så kan kroppen inte arbeta tillräckligt hårt för att ligga inom denna zon 

och man måste gå ner i tempo till den lågintensiva zonen. Eftersom man under tävling inte bör 

ligga i den lågintensiva zonen, på grund av det låga tempo det innebär ger denna nollnivå av 

glukos en bra gräns på utmattning. 

 

Den andra typen av utmattning är den då musklerna tappar sin funktion på grund av alltför 

hög ansträngning. Var denna typ av utmattningsgräns ligger varierar mellan olika individer 

och det krävs en djup kunskap inom fysiologi för att förstå hur det här fungerar. Därför har 

det inte har studerats i det här arbetet mer än till den grad att det fastställs att en sådan gräns 

bör finnas i modellen, vilket det gör. Det som kan tilläggas är att uthållighetsidrottare borde 

känna till hur länge de kan gå på en såpass hög nivå och att de därmed inte borde gå över den. 

 

Det finns självklart några andra faktorer som gör att man inte orkar prestera längre vilka även 

behandlats men som i slutändan mer eller mindre har förkastats för detta arbete eller vilka 

borde undersökas mer grundläggande. En av dessa är mentalt betingad för vilken det inte kan 

sättas någon precis gräns då individer inte har samma mentala styrka. Denna mentala gräns är 

hur länge man orkar pressa sig rent fysiskt. Vissa kan fortsätta trots en påtaglig trötthet hela 

vägen tills glukosförrådet är slut medan andra inte har denna förmåga och trappar ner på 

farten trots att de rent fysiskt borde klara av att hålla en viss fart tävlingen ut. Eftersom detta 

inte är fysisk utmattning utan snarare psykisk utmattning och att det dessutom är svårt att 

mäta så är det något som troligtvis är svårt att få med i modellen. 

 

Med detta i åtanke så bör det vara korrekt att ha en modell som avgör utmattning efter den 

mängd glukos som har använts eftersom man inte kan prestera på den nivå som krävs då 

glukoset har tagit slut eller som säger att man är utmattad då musklerna inte längre orkar 

producera det arbete som krävs. Dessa båda utmattningsgränser finns med i modellen och gav 

ett bra utslag då simuleringarna genomfördes. I simuleringen blev Emil utmattad på grund av 

att hans glukosförråd tog slut vilket bör vara det som hände på det fysiska maxtestet vilket 

baseras på att han är van att arbeta hårt med sina muskler och för att han under maxtestet 

började öka kadensen precis innan han avbröt. I Simons fall avbröts simuleringen då han inte 

längre kunde få ut det arbete som krävdes. Även det är rimligt eftersom han avbröt maxtestet 

precis vid 8 minuter och 0 sekunder vilket är precis vid en effektökning och inte orkade 

trampa runt pedalerna. 
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5.2 Laktattrösklar 
 

För de parametrar som är mätbara och aktuella att användas i en Matlabmodell så bör den 

övre laktattröskeln vara den parameter som är av absolut störst vikt. Det baseras på den 

utmattningsmodell som tidigare beskrevs och där en högre övre laktattröskel medför att man 

kan hålla ett högre tempo utan att arbeta alltför anaerobt. Desto högre tempo man kan arbeta i 

ju fortare tar man sig igenom banan. Den övre laktattröskeln visade sig även ha en väldigt stor 

effekt på hur simuleringarnas resultat blev eftersom man fick en simuleringstid ganska nära 

den riktiga tiden då man satte P0max till den övre laktattröskeln och hade de övriga 

parametrarna som standardvärden. 

 

Den undre laktattröskeln däremot är troligtvis inte någon viktig parameter för Matlabmodellen 

eftersom inget samband mellan denna tröskel och modellen verkar finnas, det är dock inte helt 

fastställt men av de simuleringar som gjordes har den slutsatsen dragits. Det stämmer även 

relativt väl överens med det informationssökningen gav. Den undre laktattröskeln är inte en 

viktig parameter för uthållighetsidrottare eftersom man oftast ligger i ett högre tempo under 

tävling där kroppen hämtar energi från glukosförrådet. Om det däremot är ett extremt långt 

lopp spelar denna faktor in eftersom man då kommer att hålla sig under denna tröskel och ta 

energi från fettdepåerna. Detta är dock inget som bör tilläggas i Matlabmodellen eftersom den 

tycks vara mer lämpad för de mer vanliga tävlingar som finns. 

 

5.3 VO2max 
 

VO2max är den parameter som går att mätas mest exakt men eftersom det tycks vara ett mått 

för att mäta individens kapacitet och inte säger så mycket om själva prestationen så är 

VO2max i sig rätt ointressant för själva modellen. Däremot verkar VO2max ha en relation till 

återhämtningstiden, Ftime. där ett högt VO2max gav en kortare återhämtningstid. Om det 

finns ett klart samband mellan VO2max och återhämtningstid är svårt att säga men ifall det är 

så kan en mätning av VO2max ändå visa sig vara intressant. Denna relation är något som 

skulle behöva undersökas närmare där en idé kan vara att utföra ett maxtest som är utformat 

med intervaller. Man startar på en låg nivå för att sen öka till en hög nivå för att sedan 

fortsätta denna procedur tills man är helt slut och sedan simulerar man detta försök. 

En bra återhämtning bör i denna typ av test ge en längre tid till utmattning. Om personer med 

lägre VO2max får ett sämre resultat på ett sådant test jämfört med personer som har ett högre 

VO2max så finns en möjlighet till att man kanske kan få fram ett samband mellan VO2max 

och Ftime. Om Ftime enbart beror på VO2max skulle ett alternativ vara att skriva om Ftime i 

modellen och införa VO2max som parameter istället. Dock beror nog Ftime på flera faktorer 

utöver VO2max men att de två har ett samband är ett rimligt antagande. Att Emil erhöll ett 

lägre Ftime behöver möjligtvis inte bero på hans högre VO2max utan kan bero på att han som 

hockeyspelare är tränad för snabb återhämtning. 
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5.4 Maxeffekt 
 

En annan parameter som används i Matlabmodellen är Pmax, det vill säga den maximala 

effekt individen kan åstadkomma. Maxeffekten är mycket lätt att testa med ett Wingate-test 

och ger ett mycket precist värde. Varför maxeffekten inte har mätts i det här arbetet beror på 

att det var svårt att hitta en koppling mellan prestation och maxeffekt i den litteraturstudie 

som genomfördes. Med tanke på att denna parameter finns med i modellen så kan man i 

efterhand säga att det borde ha varit en bra idé att testa denna för att se hur nära den uppmätta 

maxeffekten och det Pmax som simuleringarna gav var. Ur simuleringarna däremot så erhölls 

det rimliga Pmax-värden där Emils var en bit högre än Simons vilket bör stämma eftersom 

Emil är explosivt tränad. Dessutom var storleken på Pmax rimlig med tanke på att den högsta 

maxeffekten som mäts upp på Aktivitus var strax över 1800 W. Med tanke på de resultat som 

erhölls så kan man med hög sannolikhet säga att Pmax och maxeffekt har ett ganska direkt 

samband. 

 

Det finns givetvis flera fysiska faktorer som spelar in för att prestera inom uthållighet men 

som är svåra att mäta och som har en mindre inverkan på prestationen. Bland dessa faktorer 

finns sömn, psyke, kost och teknik/arbetsekonomi. Det som har antagits i detta arbete är att 

individen har ätit rätt, sovit tillräckligt och har ett bra psyke med tanke på att de båda 

individerna var väl förbereda för testerna och för att de tävlat inom olika idrotter på en hög 

nivå. Påverkan av teknik/arbetsekonomi har eliminerats i största möjliga grad. I den 

nuvarande Matlabmodellen finns också parametrar som tillgängligt glukos i kroppen. Det är 

svårt att mäta en maxnivå och svårt att veta om glukosdepån är helt påfylld eller inte och 

ingen undersökning om detta har funnits i arbetet. Det finns även andra parametrar i 

Matlabmodellen som är svåra att mäta. För dessa övriga faktorer så har de förinställda 

parametrarna som finns i modellen använts. 

6. Slutsats 
 

Den övre laktattröskeln verkar vara den enskilda parameter som har störst inverkan på hur en 

uthållighetsidrottare presterar. Det går att ta fram olika fysiska parametrar genom specifika 

tester och koppla dessa till de parametrar som redan existerar i Matlabmodellen. De 

parametrar som finns i Matlabmodellen tycks kunna beskriva en individs prestationsförmåga 

men det krävs vidare undersökning för att hitta mer precisa samband mellan de olika fysiska 

parametrarna och de som finns i modellen. 
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8. Bilaga 

8.1 Simon maxtest, simulering med olika värden 

 
Starteffekt = 240W, Ökning per ramp = 20W, Ramplängd = 60 sekunder. Dessa inställningar 

kvarstår för alla simuleringar. En parameter åt gången ändras. Grundinställningarna är 

Pmax=1000 

P0max=270 

Fmax=18000 

Ftime=80 

x-axeln motsvarar tid i sekunder och y-axeln motsvarar trötthet i Joule. 

Resultat med ett högre Pmax 

Pmax=1700 

P0max=270 

Fmax=18000 

Ftime=80 

 

not possible to produce Peff in invsugarpower 

breaking loop after 510.20   (s), with S=381134.3  , F=14726.49, Wacc=160880.00 , 

eta=0.7546, lam=0.1819, Pcmp=399.96   

fatigue causes close-down 
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Resultat med ett lägre Pmax 

Pmax=600 

P0max=270 

Fmax=18000 

Ftime=80 

 

not possible to produce Peff in invsugarpower 

breaking loop after 420.00   (s), with S=640359.9  , F=8848.80 , Wacc=126000.00 , 

eta=0.8525, lam=0.5084, Pcmp=373.21   

fatigue causes close-down 
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Resultat med ett lägre P0max 

Pmax=1000 

P0max=200 

Fmax=18000 

Ftime=80 

 

not possible to produce Peff in invsugarpower 

breaking loop after 303.28   (s), with S=240497.1  , F=12780.67, Wacc=85115.20  , 

eta=0.7870, lam=0.2900, Pcmp=339.96   

fatigue causes close-down 
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Resultat med ett högre P0max 

Pmax=1000 

P0max=330 

Fmax=18000 

Ftime=80 

 

not possible to produce Peff in invsugarpower 

breaking loop after 633.38   (s), with S=703221.0  , F=12069.22, Wacc=212687.20 , 

eta=0.7988, lam=0.3295, Pcmp=439.97   

fatigue causes close-down 
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Resultat med ett högre Ftime 

Pmax=1000 

P0max=270 

Fmax=18000 

Ftime=120 

 

not possible to produce Peff in invsugarpower 

breaking loop after 420.12   (s), with S=609973.7  , F=12759.13, Wacc=126045.60 , 

eta=0.7873, lam=0.2912, Pcmp=379.93   

fatigue causes close-down 

 

  



Att simulera en uthållighetsidrottare 
 

33 
 

 

Resultat med ett lägre Ftime 

Pmax=1000 

P0max=270 

Fmax=18000 

Ftime=40 

 

end of sugar causes close-down 

 

 

 

8.2 Dokumenten från Aktivitus 
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Namn: Emil Isaksson Starteffekt: 60 W

Kön: Ej angivet

Född: 1994-11-16 Effektökning: 30 W

Ålder: 20 år Intervalltid: 3:00 min

Vikt: 81,6 kg

Längd: 180 cm
Testledare: Martin Söderholm
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Maxpuls:

Estimerad: 208 slag/min

Högsta puls på test: 208 slag/min

Anaerob tröskel (AT/FTP):

Effekt: 210 W

Effekt/kg 2,57 W/kg

Tröskelpuls: 165 slag/min

Aerob Tröskel (LT), FatMax:

Effekt: 150 W

Effekt/kg: 1,84 W/kg

Tröskelpuls: 145 slag/min

Intensitetszoner: Puls Effekt

Högintensiv träningszon: 165 -208 slag/min 210 - W

Medelintensiv träningszon: 145 -165 slag/min 150 -210 W

Lågintensiv träningszon: 130 -145 slag/min 130 -150 W

Laktattrösklar
Aerob tröskel (LT), FatMax
Den första fysiologiska tröskeln bestäms där blodlaktatet ökar väsentligt från basnivå. Denna förändring markerar 
vid vilken intensitet som fettförbränningen börjar avta och därmed påverkar uthållighet på sub -maximal 
arbetsintensitet. Vid högre intensitet påverkas möjlig träningstid starkt av tillgången på kolhydrater medan 
fettförbränningen i sammanhanget utgör en obegränsad resurs. Detta är därmed en lämplig intensitet för 
långdistansträning.

Anaerob tröskel (AT)
Den andra fysiologiska tröskeln markerar den högsta möjliga intensiteten där kroppen arbetar med tillgång av 
syre och där bildningen av mjölksyra inte överstiger vad kroppen kan ta hand om och jämnvikt råder. Vid AT -
intensitet kan musklerna arbeta under lång tid förutsatt att kolhydrater finns som bränsle och din 
prestationsförmåga vid tränings- och tävlingstider över 30 minuter styrs i hög grad av din AT.

Intensitetszoner (Puls och effekt)
Högintensiv träning:
Vad: Intervallträning bestående av kortare perioder av träning (maximalt ca 8 minuter) ovanför AT. Träningen i 
denna zon är mycket till maximalt ansträngande. Ett effektivt intervallpass kan bestå av 15 -40minuter effektiv 
intervalltid, viloperioder borträknade.
Träningseffekt: Mycket hög träningseffekt på syreupptagningsförmåga men relativt lång återhämtningstid.

Medelintensiv träning:
Vad: Hård träning i jämn fart i långa intervaller eller som kontinuerligt arbete i 30-180 minuter beroende på 
intensitet. Denna träning är ansträngande till mycket ansträngande och det är i denna zon du kan prestera under 
längre tävlings- och träningspass..

Träningseffekt: Övre delen av den medelintensiva zonen ger tillvänjning och träningseffekt i din tävlingsfart. 
Detta är mycket värdefullt. Träning i den nedre delen av zonen innebär ofta en för hög belastning för att träna 
uthållighet, och en för låg belastning för att träna i tävlingsfart. Tiden för återhämtning är i regel kortare än för 
träning i den högintensiva zonen.

Lågintensiv träning:
Vad: Träning i bekvämt tempo, något ansträngande. Här kan du träna >180 minuter. Trötthet kommer av 
arbetstid snarare än intensitet.
Träningseffekt: Bra effekt på anpassning av muskler, senor, leder och skelett till långvarigt arbete samt för 
generell uthållighet och fettförbränning. Lågintensiv träning behövs för att balansera mot den högintensiva 
träningen och kan genomföras som längre distanspass och kortare återhämtningspass.

Puls, laktattrösklar och dina intensitetszoner

Exempel på  precisionsstyrt intervallpass från Monark LC6. 6x4min med 2 min vila  Röd 
kurva är puls, grön kadens och  blå är effekt.
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Cardio-respiratory Fitness

Cardio-respiratory Fitness (ml/Kg/min)

Calculation method

Functional Capacity (METS)

Test type

Ergometer type

Exercise protocol

73,7

Measured

21,1

Maximal

Bike Not Interfaced

None

Cardio-respiratory Fitness (ml/Kg/min)

Rank: 100% Measured

73,773,7
Very Poor Poor Fair Good Excellent Superior

< 37,1 37,1 - 41,0 41,0 - 44,2 44,2 - 48,2 48,2 - 54,0 > 54,0

VO2/Kg
HR
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Testrapport

Simon Eriksson

2015-04-26
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Namn: Simon Eriksson Starteffekt: 80 W

Kön: Man

Född: 1982-01-22 Effektökning: 40 W

Ålder: 33 år Intervalltid: 3:00 min

Vikt: 71,8 kg

Längd: 182 cm
Testledare: Martin Söderholm
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Laktattest cykel

RPE (Borg) Kadens (rpm) Hjärtfrekvens (slag/min) Effekt (W) Laktat (mmol/l)
= Högintensiv zon

= Medelintensiv zon

= Lågintensiv zon
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Maxpuls:

Estimerad: 187 slag/min

Högsta puls på test: 185 slag/min

Anaerob tröskel (AT/FTP):

Effekt: 270 W

Effekt/kg 3,76 W/kg

Tröskelpuls: 160 slag/min

Aerob Tröskel (LT), FatMax:

Effekt: 200 W

Effekt/kg: 2,79 W/kg

Tröskelpuls: 140 slag/min

Intensitetszoner: Puls Effekt

Högintensiv träningszon: 160 -187 slag/min 270 - W

Medelintensiv träningszon: 140 -160 slag/min 200 -270 W

Lågintensiv träningszon: 120 -140 slag/min 160 -200 W

Laktattrösklar
Aerob tröskel (LT), FatMax
Den första fysiologiska tröskeln bestäms där blodlaktatet ökar väsentligt från basnivå. Denna förändring markerar 
vid vilken intensitet som fettförbränningen börjar avta och därmed påverkar uthållighet på sub -maximal 
arbetsintensitet. Vid högre intensitet påverkas möjlig träningstid starkt av tillgången på kolhydrater medan 
fettförbränningen i sammanhanget utgör en obegränsad resurs. Detta är därmed en lämplig intensitet för 
långdistansträning.

Anaerob tröskel (AT)
Den andra fysiologiska tröskeln markerar den högsta möjliga intensiteten där kroppen arbetar med tillgång av 
syre och där bildningen av mjölksyra inte överstiger vad kroppen kan ta hand om och jämnvikt råder. Vid AT -
intensitet kan musklerna arbeta under lång tid förutsatt att kolhydrater finns som bränsle och din 
prestationsförmåga vid tränings- och tävlingstider över 30 minuter styrs i hög grad av din AT.

Intensitetszoner (Puls och effekt)
Högintensiv träning:
Vad: Intervallträning bestående av kortare perioder av träning (maximalt ca 8 minuter) ovanför AT. Träningen i 
denna zon är mycket till maximalt ansträngande. Ett effektivt intervallpass kan bestå av 15 -40minuter effektiv 
intervalltid, viloperioder borträknade.
Träningseffekt: Mycket hög träningseffekt på syreupptagningsförmåga men relativt lång återhämtningstid.

Medelintensiv träning:
Vad: Hård träning i jämn fart i långa intervaller eller som kontinuerligt arbete i 30-180 minuter beroende på 
intensitet. Denna träning är ansträngande till mycket ansträngande och det är i denna zon du kan prestera under 
längre tävlings- och träningspass..

Träningseffekt: Övre delen av den medelintensiva zonen ger tillvänjning och träningseffekt i din tävlingsfart. 
Detta är mycket värdefullt. Träning i den nedre delen av zonen innebär ofta en för hög belastning för att träna 
uthållighet, och en för låg belastning för att träna i tävlingsfart. Tiden för återhämtning är i regel kortare än för 
träning i den högintensiva zonen.

Lågintensiv träning:
Vad: Träning i bekvämt tempo, något ansträngande. Här kan du träna >180 minuter. Trötthet kommer av 
arbetstid snarare än intensitet.
Träningseffekt: Bra effekt på anpassning av muskler, senor, leder och skelett till långvarigt arbete samt för 
generell uthållighet och fettförbränning. Lågintensiv träning behövs för att balansera mot den högintensiva 
träningen och kan genomföras som längre distanspass och kortare återhämtningspass.

Puls, laktattrösklar och dina intensitetszoner

Exempel på  precisionsstyrt intervallpass från Monark LC6. 6x4min med 2 min vila  Röd 
kurva är puls, grön kadens och  blå är effekt.
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Cardio-respiratory Fitness

Cardio-respiratory Fitness (ml/Kg/min)

Calculation method

Functional Capacity (METS)

Test type

Ergometer type

Exercise protocol

68,6

Measured

19,6

Maximal

Bike Not Interfaced

None

Cardio-respiratory Fitness (ml/Kg/min)

Rank: 100% Measured

68,668,6
Very Poor Poor Fair Good Excellent Superior

< 35,4 35,4 - 38,9 38,9 - 42,4 42,4 - 46,8 46,8 - 52,5 > 52,5

VO2/Kg
HR

00:20 01:35 02:50 04:05 05:20 06:35 07:50 09:05 10:20 11:35 12:50 14:05 t (hh:mm:ss)

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

VO2/Kg (ml/Kg/min)

00:20 01:35 02:50 04:05 05:20 06:35 07:50 09:05 10:20 11:35 12:50 14:05 t (hh:mm:ss)

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

HR (bpm)

Summary
t
hh:mm:ss
Peak Values
00:08:00

VO2/Kg
ml/Kg/min

68,6

VE
l/min

200,6

Rf
b/min

69

HR
bpm

181

VO2
ml/min

4929

EE
Kcal/hour

1479

Load
watt

400


	Att_simulera_en_uthållighetsidrottare_AB&LS
	Cykeltest_EI_150426 (1)
	EMILISAKSSON - 2015-04-26 - VO2max (2)
	Cykeltest_SE_150426 (1)
	SIMONERIKSSON - 2015-04-26 - VO2max

