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Sammanfattning 
 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka skillnaden mellan två olika återhämtningsstrategier, 

delkroppsarbete (cykelergometer) och helkroppsarbete (rullskidor), avseende effektutveckling 

vid upprepade högintensiva arbeten på stakergometer. Vidare syftar studien till att undersöka 

om hjärtfrekvensen och blodlaktatkoncentrationen skiljer sig åt mellan 

återhämtningsstrategierna. 

 

Metod: Sju elitaktiva manliga skidåkare på nationell nivå rekryterades till studien där en 

crossovermetod tillämpades. En prolog och tre heat med tre minuter högintensivt arbete 

genomfördes under varje prestationstillfälle. Återhämtningsstrategierna genomfördes med 16 

min arbete på en arbetsbelastning vid ≈ 55% av VO2max. De testvariabler som samlades in var 

laktatkoncentration, effektutveckling samt hjärtfrekvens. 

 

Resultat: En signifikant lägre laktatkoncentration påvisades efter helkroppsarbete som 

återhämtningsstrategi. Dock kunde ingen skillnad mellan strategierna påvisas avseende 

effektutveckling under heaten. Det kunde heller inte påvisas någon skillnad i hjärtfrekvens 

före eller under heaten.  

 

Slutsatser: Ingen utav de undersökta återhämtningsstrategierna kan rekommenderas framför 

den andra avseende att optimera sprintprestationsförmågan i längdskidåkning. Däremot visade 

det sig att helkroppsarbete medförde en lägre blodlaktatkoncentration inför nästkommande 

heat jämfört mot delkroppsarbete som återhämtningsstrategi.  
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Abstract 
 

Purpose: The purpose of the study was to investigate the difference between two recovery 

strategies, lower-body work (cycle) and whole-body work (roller skiing), regarding to power 

development in repeated maximum workout on double-poling ergometer. Moreover, the study 

also aims to investigating whether the heart rate and the blood-lactate concentration differ 

between the recovery strategies. 

 

Method: Seven elite-active male skiers at national level were recruited to the study where a 

crossover method was applied. A prologue and three heats with three minutes of high-

intensity work were performed during each performance. Recovery strategies were carried out 

with 16 min work at a workload for ≈ 55% of VO2max. The collected test variables in this 

study were lactate concentration, effect development, and heart rate. 

 

Results: A significant difference was found in the lactate concentration after whole-body 

work as a recovery strategy. However, there was no difference between the strategies in 

power development during the heats. Furthermore, no difference in heartrates was detected 

before or during the heats.   

 

Conclusions: None of the investigated recovery strategies can be recommended above the 

other in order to optimize the sprint performance in cross-country skiing. However, whole-

body work resulted in a lower blood-lactate concentration prior to next heat compared to 

lower-body work as recovery strategy. 
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Introduktion  

Längdskidåkningen är en idrottsgren som ställer stora krav på uthålligheten och vikten av en 

snabb återhämtning är till en stor fördel för prestationen. Under de senaste 15 åren har 

längdskidåkningen utvecklats snabbt. Från att vara en disciplin med långvariga och 

kontinuerliga arbeten där man tävlat mot klockan, har utvecklingen gått mot fler masstarter 

och tuffa sprintlopp. Detta har medfört att det är allt mer viktigt att hantera korta maxinsatser 

och tempoväxlingar (Sandbakk, Holmberg, Leirdal & Ettema 2011). 

 

Sprintmomentet inom längdskidåkningen genomförs med fyra heat under en dag, där varje 

heat har en arbetstid på ca 2-4 minuter, vilket motsvarar ungefär 1200-1800 meter skidåkning 

(Sandbakk et al 2011). På OS i Pyeongchang 2018 hade de tävlande återhämtningsperioder 

som varierar mellan ca 1 timme ner till 20 minuter mellan heaten beroende på hur långt i 

tävlingen utövarna tog sig. Varje åkare genomför ett kvalifikationslopp mot klockan där de 30 

snabbaste tiderna går vidare. I kvartsfinalerna fördelas åkarna ut, sex stycken i varje heat, 

efter varje individs placering från prologen. I varje heat går sedan de två bästa vidare till de 

två semifinalerna, tillsammans med de två snabbaste tiderna av samtliga kvartsfinaler. Samma 

förutsättningar gäller i semifinalerna för att nå finalheatet. Detta medför att kravet att kunna 

återhämta sig optimalt mellan varje lopp är kritiskt och valet av optimal återhämtningsstrategi 

mellan de olika loppen kan påverka utgången av tävlingen. Återhämtningstiden mellan heaten 

kan således påverka utgången av finalheatet. Att starta i semifinal 1 jämfört med semifinal 2 

betyder att åkaren får en lite längre återhämtningstid vilket kan vara en fördel för att nå en 

bättre prestationsförmåga i finalen (Losnegard, Andersen, Spencer & Hallén 2015). Det finns 

nationer och lag som under tävlingssammanhang har använt sig utav cykelergometer som 

återhämtningsmetod mellan heat. Framförallt när det handlar om stadssprint, eller 

sprinttävlingar där snötillgången är begränsad för att åka skidor som återhämtning. 

 

Ett genomförande av fyra heat på 3-4 minuters maxbelastning ställer stora krav på det aeroba 

energisystemet. Med en högre aerob kapacitet som bland annat gynnar 

återhämtningsprocessen, kan utövaren hålla en högre prestationsnivå under varje heat 

(Sandbakk et al 2011; Wilmore, Costill & Kenny 2008). Vid en längdskidsprint med 

arbetstider på 2-4 minuter ställs även höga krav på det anaeroba energisystemet för att frigöra 

energi. Det anaeroba energisystemet har dock vissa begränsningar eftersom det inte kan 
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producera adenosintrifosfat (ATP) under längre tid än några sekunder utan att laktat ansamlas 

i blodet och i arbetande muskler (Wilmore, Costill & Kenny 2008). Det anaeroba systemet 

klarar av att återbilda nytt ATP till musklerna även fast inte syre tillförs. Detta system 

fungerar upp till ca två minuters arbete. Vid längre arbetstider tar det aeroba system över som 

det primära energisystemet, vilket kräver syre för att producera nytt ATP (Wilmore, Costill & 

Kenny 2008).       

 

Laktat och muskeltrötthet 

Det finns en stark korrelation mellan blod- och muskellaktatkoncentration, dock återspeglar 

inte blodets pH helt det pH som är inuti muskeln (Gladden 2014; Tanner & Gore 2000). 

Mätning av laktat är ett sätt att uppskatta hur stor del av energin som kommer från det 

anaeroba energisystemet. Sänkt pH kan hämma fortsatt nedbrytning av glykogen eftersom det 

försämrar det anaeroba systemets funktioner. Sänkt pH kan även hämma muskelfibrernas 

förmåga att binda kalcium och detta påverkar musklernas förmåga att kontrahera (Gladden 

2014; Åstrand, Rodahl, Dahl & Strömme 2003). 

 

Den exakta orsaken till muskelns utmattning är ett omdebatterat ämne. Gladden (2004) tar i 

sin studie upp tänkbara faktorer till laktatets påverkan på muskeltrötthet. En ökad mängd av 

glykogen som energikälla, vilket sker vid hög intensitet och medför en direkt ökad produktion 

av laktat. Vid en försurad miljö i musklerna med sänkt pH under en längre period, skulle 

kunna vara en bidragande orsak till utmattade muskler med en försämrad 

kontraktionsförmåga. Sahlin (1992) tar upp i sin studie om muskulära utmattningar beroende 

på intensitet. Mellan 60-90% av VO2max är utmattningen främst associerat till hur fort en 

individ tömmer sina glyckogendepåer i musklerna. Vid en intensitet som är högre än 90% av 

VO2max sker energiproduktionen genom de anaeroba processer där metaboliska biprodukter 

(laktat, H+) ansamlas. Vid denna höga intensitet associeras utmattningen med tömning av de 

energirika fosfatdepåer som finns i musklerna.  

 

Med över 150 års forskning inom området kvarstår fortfarande den exakta orsaken till 

muskelns utmattning (Gladden 2004).    

 

Återhämtningsbelastning 

Begreppet återhämtning handlar om att återställa kroppens ursprungliga energidepåer till 

jämnvikt. Återuppbyggnad av energirika fosfatföreningar sker inom 2-5 min, borttransport av 
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laktat och vätejoner kan ta upp till 120 minuter. (Holmberg 2008; Wilmore, Costill & Kenny 

2008). Några tidigare studier som gjorts, dock på cykelergometer är upprepade högintensiva 

arbeten med en återhämtningsperiod kring 20 min mellan varje arbete. Här påvisas inget 

signifikant samband mellan prestation och återhämtning av laktatkoncentrationen (Thiriet et 

al 1993; Weltman, Stamford & Fulco 1979). Däremot har det visat sig att en aktiv 

återhämtning i förhållande till passiv återhämtning har ett starkare samband på prestationen 

under upprepade maximala arbeten (Losnegard et al 2015; Thiriet et al 1993). Dessutom har 

den aktiva återhämtningen visat sig var mer effektiv vid borttransport av ansamlat laktat 

(Losnegard et al 2015; Monedero & Donne 2000; Weltman, Stamford & Fulco 1979). 

 

Genom att använda sig av aktiv återhämtning, har musklerna ett större energibehov i 

jämförelse mot en vilande muskel. Detta kan leda till att en arbetande muskel snabbare drar 

till sig laktatet till musklerna. Där kan sedan laktatet oxidera samt återbilda ny energi, som i 

sin tur leder till att laktatnivåerna sjunker (Gladde 2004; Åstrand et al 2003). Vid vilken exakt 

intensitet återhämtning av laktat sker bäst i har gett olika resultat. Studier har påvisat att 

metabolisering av laktat sker bäst på en arbetsbelastning mellan 25-65% av VO2max 

(Greenwood, Moses, Bernardion, Gaesser & Welterman 2008; Losnegard at al 2015; 

Menszies et al 2010; Monedero & Donne 2000; Weltman, Stamford & Fulco 1979). Några 

studier har använt sig av arbetsintensiteter mellan 50-60 % av VO2max under 

återhämtningsstrategier som har tillämpats (Losnegard et al 2015 och Menszies et al 2010). 

Det är dock fastslaget att återhämtningen av laktat sker mer effektivt på en intensitet strax 

under anaeroba tröskeln. (Gladden 2004; Greenwood et al 2008; Menszies et al 2010; 

Weltman, Stamford & Fulco 1979). 

 

Mika et al (2016) påvisar i sin studie att involvera samma muskelgrupper vid aktiv 

återhämtning som vid högintensivt arbete är mer effektivt för återhämtning av muskeltrötthet 

(kraft och bioelektrisk aktivitet). Ytterligare är det också av vikt att involvera 

benmuskelaturen istället för enbart armmuskelaturen vid återhämtning av muskeltrötthet 

(Mika et al 2016).  

 

Överkroppsarbetet inom längdskidåkning 

Under de senaste åren har längdskidåkningen övergått till att involvera överkroppen allt mer, 

där stakning och stark muskulatur kring överkroppen är av stor vikt. Förmågan att utnyttja 

överkroppsmuskulatur har visat ett starkt samband med skidprestation i allmänhet (Carlsson, 
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Carlsson, Hammarström & Karlsson 2008; Alsobrook & Heil 2009; Stoggl, Lindinger & 

Muller 2006) och spintprestation i synnerhet (Stöggl, Lindinger & Muller 2007).  

 

Holmberg & Nilsson (2008) visade starka samband i sin studie med en stakergometer och 

skidprestationen på snö. Starkaste sambandet till skidprestationen påvisades i staktester som 

varade under 60 sekunder, och den starkaste validiteten i testet påvisades under 6 minuters 

tester. Stakning är en teknik som förknippas till stor del med överkroppsarbete. Dock finns det 

studier som visar att underkroppsarbete med knäled och vrist har stor betydelse för den 

tekniska och fysiska prestationsförmågan (Holmberg, Lindinger, Stöggl, Björklund & Muller 

2006).  

 

Forskning som är relaterat mot längdskidåkning och återhämtningsstrategier är begränsat. En 

forskningsstudie som påminner om denna studie är Losnegard et al (2015) där författaren 

kollade på aktiv och passiv återhämtning relaterat mot längdskidsprint. Dock undersöktes 

endast två sprintheat på rullskidor. Som tidigare diskuterats och påvisats är att aktiv 

återhämtning är mer effektiv än passiv återhämtning. Det är i dagsläget oklart hur 

prestationsförmågan vid upprepade sprintheat i längdskidåkning påverkas av att 

återhämtningen sker med delkropp- eller helkroppsarbete. Det finns även frågetecken kring 

hur återhämtningen av blodlaktatkoncentrationen påverkas med delkropp- eller 

helkroppsarbete som återhämtningsstrategi inom sprintskidåkning. Här finns utrymme att 

vidare undersöka hur olika återhämtningsmetoder har en påverkan på prestationsförmågan. 
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Syfte  

Syftet med studien var att undersöka skillnaden mellan två olika återhämtningsstrategier, 

delkroppsarbete (Cykelergometer) och helkroppsarbete (Rullskidor klassiskt), avseende 

effektutveckling vid upprepade max-arbeten på stakergometer. Vidare syftar studien till att 

undersöka om hjärtfrekvensen och blodlaktatkoncentrationen skiljer sig åt mellan 

återhämtningsstrategierna. 

 

Frågeställningar  

1. Skiljer sig återhämtningsstrategierna, riktade mot del- eller helkroppsarbete, avseende 

effektutveckling under tre upprepade tre-minuters högintensiva arbetsbelastningar på 

stakergometer? 

 

2. Skiljer laktatkoncentrationen och hjärtfrekvensen sig åt efter tre upprepade tre-

minuters högintensiva arbetsbelastningar på stakergometer, beroende av 

återhämtningsstrategi? 

 

3. Skiljer laktatkoncentrationen och hjärtfrekvensen sig åt efter genomförd återhämtning 

beroende av återhämtningsstrategi? 
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Metod 

Samtliga tester genomfördes i Falun och på Högskolan Dalarnas idrottslaboratorium, LIVI. 

Testerna utformades med inriktning mot sprintprestation i längdskidåkning. Med stöd från 

tidigare studier beslöts att en stakergometer (Rowpro/Concept 2) kommer användas som 

prestationsparameter (Holmberg & Nilsson 2008). Ytterligare användes rullskidband och en 

ergometercykel (Monark 839E) för genomförande av studien.  

 

Testmetoden innehåller fyra delar, varav två förtester samt två huvudtesttesttillfällen. 

Testproceduren genomförs med en crossovermetod där försökspersonerna lottades för vilken 

metod respektive deltagare skulle starta med. Det innebär att vid det första huvudtesttillfället 

körde halva gruppen rullskidor som en återhämtningsstrategi, medan den andra halvan 

genomförde cykelergometer som en återhämtningsstrategi. Vid det andra huvudtesttillfället 

bytte försökspersonerna återhämtningsstrategi. Under testet gång fick endast vatten intas. 

 

Urval 

Åtta stycken manliga elitidrottare inom längdskidåkning rekryterades till studien, varav sju 

genomförde hela studien. Bortfallet berodde på sjukdom. Kriterierna för att medverka i 

studien var att försökspersonerna skulle hålla en hög idrottslig nivå inom längdskidåkning på 

nationell nivå samt bedriva tävlingsverksamhet med deltagande i Sverigecup och Svenska 

Mästerskap. Försökspersonerna var därför väl bekanta med studiens innehållande metoder och 

utföranden. 

 
Tabell 1. Beskrivning av försökspersonernas fysiska status 

 

Variabel Medel ± Std Max Min Antal 

Vikt (kg) 75,7 ± 5,3 81 66,9 7 

Längd (cm) 181,9 ± 3,4 186,4 177,5 7 

Ålder (år) 21,7 ± 2,2 25 20 7 

VO2max rullskidor (l/min) 5,1 ± 0,4 5,6 4,4 7 

VO2max cykel (l/min) 5,0 ± 0,3 5,6 4,7 7 

HRmax rullskidor (slag/min) 196 ± 7 203 184 7 

HRmax cykel (slag/min) 

FIS-punkter (4th cross-country list 09/10) 

189 ± 11 

139,9 ± 47,5 

203 

212,2 

171 

71,1 

7 

7 

Medel, medelvärdet för gruppen; Std, standardavvikelsen för gruppen; Max, maxvärdet för gruppen; Min, 

minvärdet för gruppen. 
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Förenklat pilottest 
Innan studien påbörjades genomfördes ett förenklat pilottest på en stakergometer, av en 

försöksperson med samma kriterier som motsvarande försökspersoner i huvudstudien. 

Pilottestet genomfördes med standardiserad uppvärmning på rullskidor samt med 

cykelergometer som återhämtningsstrategi.  

 

Tre stycken sprintheat genomfördes efter samma tidsschema som huvudtesterna. Under det 

första sprintheatet (prologen) registrerades effektutvecklingen (watt) manuellt var 10.e 

sekund. Efter prologen registrerades också medelwatt, hjärtfrekvens och borgskala. Sedan 

användes intervallvärdet +4-8% av prologens medelwatt med syfte att eventuellt undvika 

taktiskt moment som att hålla igen inför kommande heat. Det undersöktes även vilken typ av 

fartstrategi detta skulle efterlikna (all-out-, negativ-, positiv-, jämn fartstrategi) samt om det 

fungerade vid en arbetstid kring tre minuter (Abbiss & Laursen 2008). 

 

Testpersonen fick sedan köra resterande två sprintheat med instruktionen att hålla sig inom 

wattintervallet så länge det gick. Belastning på intervallvärdet +10-12% av prologen testades 

men upplevdes som för hög efter försökspersonens egen känsla och upplevelse utifrån att orka 

genomföra fyra heat.  

 

Förtester 

Två stycken förtester genomfördes, ett med rullskidor klassiskt (Proski C2) på rullband och 

ett på cykelergometer. Alla deltagare gjorde förtestet på rullskidor som sitt första förtest. 

 

Det genomfördes tröskeltester och VO2max -tester efter protokoll. Syftet är att ta fram 

försökspersonernas maximala syreupptagningsförmåga på rullskidor och cykel. Detta ligger 

till grund för att bestämma arbetsbelastning på återhämtningsmetodens genomförande under 

huvudtesterna. Tröskeltestet som genomfördes var en bonus för deltagarna som under sin 

egen idrottsliga satsning har användning av dessa värden. 

 

Till VO2max -testets genomförande användes en Jaeger Oxycon Pro. Även hjärtfrekvens (Polar 

S610) registrerades under testets genomförande samt maxlaktat. Genomförandet av maxtestet 

gjordes med en stegrande belastning enligt bilaga 4. Återhämtningslaktat registrerades efter 

avslutat VO2max test vid tre och fem minuter. 
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Under det första förtestet som genomfördes på rullskidor avslutade alla försökspersonerna 

med ett stakergometertest på en stakmaskin, kallat testprolog. Försökspersonerna fick i 

uppgift att köra en prolog på tre minuter med belastning 10 på stakmaskinen. Detta gjordes 

för att undvika en eventuell inlärningsprocess som skulle kunna ske under huvudtesternas 

sprintdelar i stakmaskinen. 

 

Det var fem dagar mellan förtest ett och två, där försökspersonerna endast genomförde lättare 

träning, se bilaga 3. Under det andra förtestet genomfördes VO2max-testet på cykelergometer. 

Genomförandet av maxtestet gjordes med 30 sekundersökningar av belastningen upp till 

maximal ansträngning enligt bilaga 4. Under och vid avslutat maxtest registrerades VO2max 

och hjärtfrekvens, samt efter avslutat test registrerades maxlaktat. 

 

Huvudtester 

Det genomfördes två stycken huvudtester där respektive huvudtest började med att varje 

försöksperson fick fylla i en hälsodeklaration inkluderande de senaste dagarnas kost, fysiska 

aktiviteter, sömn etc.  

 

Två försökspersoner genomförde testerna samtidigt efter ett tidsschema, se figur 1. Som mest 

kördes fyra försökspersoner under en dag. 

 
Figur 1. Tidschema som beskriver genomförande av huvudtesttillfällerna ett och två. 
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De båda huvudtesttillfällena inleddes med 20 minuter standardiserad uppvärmning på 

rullskidbandet. Detta gjordes i form av en intermittent uppvärmning (bilaga 5) som innebär att 

uppvärmningen sker med korta perioder av hög och låg intensitet. Innan uppvärmningen 

startades togs vilolaktat. Hjärtfrekvens registrerades rullande med pulsklocka (Polar S610) 

från att uppvärmningen startades till att heat tre avslutats. 

 

Direkt efter avslutad uppvärmning registrerades laktat. Efter återhämtningsperioden hade 

försökspersonen fyra minuter på sig att förflytta sig till startposition på stakergometern. Varje 

heat innebar ett arbete på tre minuter. 

 

Under Prologen var instruktionen till försökspersonen att köra på max intensitet och nivå 10 i 

motstånd på stakergometern. Under prologen registrerades watt manuellt var 10 sekund, se 

bilaga 6 

 

Efter avslutad prolog registrerades medelwatt samt att ett intervallvärde på +4-8% av 

medelwatten beräknades. Instruktionerna för testpersonen var sedan att hålla sig inom 

intervallspannet under resterande heat 1-3. 

 

Efter varje avslutat heat registrerades laktat, puls och borgskala. Försökspersonen hade fyra 

minuter på sig att förflytta sig från stakergometer till aktuell återhämtningsstrategi. En 

återhämtningsperiod bestod av 16 minuters arbete på rullskidor eller cykelergometer med en 

arbetsbelastning på ≈ 55% av VO2max som beslutades utifrån tidigare forskning (Gladden 

2004; Greenwood et al 2008; Menszies et al 2010; Monedero & Donne 2000; Weltman, 

Stamford & Fulco 1979). Laktat, puls och borgskala registrerades direkt efter varje avslutad 

återhämtningsperiod för att sedan förflytta sig till nästa heat. 

 

Efter det första huvudtesttillfället hade försökspersonerna 10-14 dagars (11,7 ± 1,3) 

mellanrum innan huvudtesttillfälle två startade. Anledningen till varierade dagar berodde på 

möjligheten för testpersonerna att medverka. Testproceduren under det andra huvudtestet 

genomfördes efter exakt samma upplägg förutom att försökspersonerna vid detta tillfälle 

skiftade återhämtningsstrategi.  
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Analys av data  

För att undersöka om testvariablerna (effektutveckling, laktat och hjärtfrekvens) var 

normalfördelade användes Shapiro-Wilks test. Skillnaden mellan de olika testvariablerna 

analyserades med ett tvåsidigt Student´s parat t-test i SPSS statistisk programvara. 

 

Värden i tabellerna presenteras som medelvärde ± 1 standardavvikelse. P är signifikansvärdet 

för differensen mellan tillfällena, där * representerar skillnad på signifikansnivån P < 0,05. 

 

Etiska överväganden 

Informationskravet tillgodoses genom att deltagarna informeras om studiens innebörd i form 

av ett informationsbrev. Informationsbrevet beskriver studien på ett lättförståeligt sätt och ger 

en beskrivning av projektets olika delar och vad försökspersonernas uppgift är i studien. I 

brevet uppges även deltagarnas frivillighet och att möjligheterna att avbryta utan vidare 

motiv.  

Samtyckeskravet tillgodoses genom att deltagarna skriftligen undertecknar 

informationsbrevet. Deltagarna gör sig medveten om uppgiften i studien och kan efter det 

avgöra sitt ställningstagande. Ingen deltagare i denna studie är under 18 år, vilket innebär att 

varje individ kan svara för sig själv. Försökspersonerna till studien är manliga elitidrottare 

inom längdskidåkning. Rättviseprincipen aktualiseras i studien och p.g.a bristande resurser 

rekryteras endast manliga försökspersoner. 

 

Autonomiprincipen aktualiseras i studien men vid eventuellt avbrott från studien kommer 

ingen påtryckningar att göras för att försökspersonerna skall fortsätta sitt deltagande. 

Försökspersonerna har själva förmågan att självständigt ta ställning till information och 

handlingsalternativ. Det innebär också att den deltagande själv medverkar på sina egna 

villkor.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter kommer lagras på ett sådant sätt att 

enskilda personer inte kan kopplas till projektet. Alla personuppgifter kommer att 

anonymiseras under arbetets gång. Uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 

utomstående. Blodet från provtagningarna kasseras direkt efter analys, vilket medför att inga 

fler analyser kommer att kunna göras.     
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Efter avslutad studie lagras all data som kan kopplas till studien i Högskolan Dalarnas arkiv. I 

färdigställd rapport har deltagarna vid intresse möjlighet att ta del av färdigställt resultat.  

 

Vid genomförandet av studien rekryteras erfarna forskningsledare med erfarenheten att 

hantera mätinstrument och testutrustning. För att minska risken att skada försökspersonerna 

vid blodprovstagning kommer testledarna med erfarenhet att genomföra blodproverna. Det 

innebär att var och en skall sträva efter att göra gott, och förebygga eller förhindra skada 

(d.v.s. godhetsprincipen) med vedertagna metoder för att minimera risken att skada 

försökspersonerna (Tanner & Gore 2000). 

 

Deltagarna i denna studie är väl medveten om den fysiska ansträngning som studien innebär. 

Deltagarna befinner sig på elitnivå inom längdskidåkning och genomför med jämna 

mellanrum fysiska tester och träning som efterliknar studiens metoder.  

Till denna studie har forskningsetiska principer använts och där med också ansökan för 

tillstånd hos FEN, se bilaga 7. 
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Resultat 
 

Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i gruppen mellan de undersökta variablerna (Tabell 

2) som registrerades innan och under prologen.  

 

Tabell 2. Fysiologisk belastning inför användandet av återhämtningsstrategierna 

 

 Rullskidor Cykel t P 

Laktatkoncentration innan prolog (mmol/l) 3,5 ± 1,7 3,8 ± 2,1 -0,45 0,67 

Hjärtfrekvens innan prolog (slag/min) 181 ± 12 179 ± 11 1,05 0,34 

Effektutveckling under prolog (W) 228,9 ± 31 225 ± 31 0,68 0,52 

Hjärtfrekvens s. 30 s under prolog (slag/min) 183 ± 15 183 ± 7 0,094 0,93 

Laktatkoncentration efter prolog (mmol/l) 9,9 ± 2,6 10,3 ± 2,5 -0,48 0,65 

Värdena i kolumnen för tillfällena med helkroppsarbete (Rullskidor) respektive delkroppsarbete (Cykel) 

presenteras som medelvärde ± 1 standardavvikelse.  

 

Ingen signifikant skillnad i medeleffektutveckling för de två återhämtningsstrategierna knutna 

till helkroppsarbete (rullskidor) och delkroppsarbete (cykel) kunde identifieras (P > 0,05) 

(Tabell 3).  

 

En signifikant skillnad avseende laktathalten efter genomförda återhämtningsstrategier (d.v.s. 

innan nästa heat) påvisades (P < 0,05), där helkroppsarbete var relaterat till en lägre 

medellaktatkoncentration jämfört med delkroppsarbete (Tabell 3). Däremot var det ingen 

skillnad i medellaktatkoncentration efter utfört stakergometerarbete för de tre heaten mellan 

de två testtillfällena oberoende av strategi för återhämtning (P > 0,05) (Tabell 3). 

Även när det gäller effektutvecklingen påvisas igen signifikant skillnad oavsett vilken 

återhämtningsstrategi som användes (P > 0,05). 
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När det gäller hjärtfrekvensen så visade det sig att ingen skillnad kunde påvisas varken inför 

heaten eller under de sista 30 s under heaten (båda P > 0,05) (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Återhämtningsstrategiernas effekt på de fysiologiska variablerna knutna till heat 1-3 

 

 Rullskidor Cykel t P 

Laktatkoncentration innan heat 1-3 (mmol/l) 2,4 ± 1,3 3,3 ± 1,2 -2,46 0,049* 

Hjärtfrekvens innan heat 1-3 (slag/min) 154 ± 20 152 ± 16 0,71 0,51 

Effektutveckling under heat 1-3 (W) 219 ± 33 216 ± 28 0,39 0,71 

Hjärtfrekvens s. 30 s under heat 1-3 (slag/min) 178 ± 15 180 ± 7 -0,52 0,63 

Laktatkoncentration efter heat 1-3 (mmol/l) 9,0 ± 2,4 9,2 ± 1,9 -0,50 0,63 

Värdena i kolumnen för tillfällena med helkroppsarbete (Rullskidor) respektive delkroppsarbete (Cykel) 

presenteras som medelvärde ± 1 standardavvikelse.  
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Diskussion  
 

Diskussion av resultat 

Studiens syfte var att undersöka skillnaden mellan två olika återhämtningsstrategier, 

delkroppsarbete (Cykelergometer) och helkroppsarbete (Rullskidor), avseende 

effektutveckling vid upprepade max-arbeten på stakergometer. Vidare syftade studien till att 

undersöka om hjärtfrekvensen och blodlaktatkoncentrationen skiljer sig åt mellan 

återhämtningsstrategierna. Resultatet i studien visar att det finns en signifikant skillnad i 

laktatkoncentrationen efter genomförda återhämtningsstrategier, med en lägre 

blodlaktatkoncentration vid helkroppsarbete som återhämtningsstrategi. Däremot kunde ingen 

signifikant skillnad ses i prestationen på medeleffektutvecklingen under heat 1-3 oavsett om 

delkropp- eller helkroppsarbete användes som återhämtningsstrategi. Det kunde heller inte 

påvisas någon signifikant skillnad i hjärtfrekvens efter genomförda återhämtningsstrategier, 

som efter avslutade heat. Vilket i detta fall visar att försökspersonerna genomfört ett liknande 

arbete i arbetsbelastning under återhämtningstiden samt under de upprepade heaten. 

 

Som tidigare studier visat (Gladden 2004) finns det fortfarande frågetecken samt diskussioner 

kring laktatets påverkan vid utmattande muskler under högintensivt arbete. I denna studie 

påvisas en något högre laktathalt i blodet direkt efter varje heat med delkroppsarbete som 

återhämtningsmetod. Trots högre laktatnivå kunde ingen signifikant skillnad påvisas i 

prestationen under heaten. Detta går i linje med Sahlin (1992) som visat att laktat inte behöver 

vara en direkt orsak till försämrad prestationsförmåga. Något som kan tas med i beräkning är 

de fyra minuter som försökspersonerna hade på sig att förflyttar sig mellan 

återhämtningsstrategi till heatens start. Då laktatprovet togs direkt efter avslutad 

återhämtningsstrategi finns möjlighet att laktatkoncentrationen har sjunkit ytterligare vid 

heatens starttillfälle. 

 

En skillnad från att vara etta eller tvåa i en sprintfinal inom längdskidor kan avgöras med 

hundradelar. Att producera en lite högre effektutveckling eller att jobba med något pulsslag 

lägre i arbetsbelastning skulle kunna vara en avgörande faktor i en spurt. Återigen notera att 

ingen signifikant skillnad påvisas i effektutveckling och hjärtfrekvens under heaten (tabell 3). 

Men låt spekulera i att tre wattenheter högre och två pulsslag lägre i arbetsbelastning under tre 

heat skulle vara avgörande mellan första och andra plats. Då skulle eventuellt ett 

helkroppsarbete som återhämtningsstrategi i detta sammanhang var att föredra. Kanske skulle 
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en signifikant skillnad kunna påvisas i effektutveckling om fler försökspersoner deltog i 

studien. 

 

Van Hall et al (2002) diskuterar och har en tydlig slutsats i sin studie att skelettmuskulaturen 

har en stor förmåga att oxidera och ta hand om ackumulerat lakat i blodet. Framförallt när 

man kan involverar större muskelgrupper som armar och ben med en arbetsintensitet under 

sin laktattröskel (Menzies et al 2010; Van Hall at al 2002). Det diskuteras också att viktiga 

egenskaper för en snabbare återhämtning är blodvolym, blodflöde och ett högt VO2max. Att 

utveckla ett stort kapillärnät till arbetande muskler är därav en fördel till ett ökat blodflöde för 

att effektivare transportera lakat från musklerna, samt ta hand om ackumulerat laktat i blodet. 

(Tomlin & Wenger 2001; Van Hall at al 2002). Detta visar tydligt att aktiv återhämtning 

istället för helt inaktiv återhämtning är den mest effektiva återhämtningsmetoden vid 

eliminering av laktat. Men också en positivare påverkan på prestationsförmågan som flera 

studier bevisar (Greenwood et al 2008; Losnegard et al 2015; Menzies et al 2010; Monedero 

& Donne 2000). Utifrån ovan diskuterat skulle detta kunna vara en möjlig orsak till att en 

signifikant skillnad finns i lägre laktatkoncentration (tabell 3) mellan de två 

återhämtningsstrategier som undersökts i denna studie. 

 

Eftersom att försökspersonerna avslutar återhämtningsstrategin vid helkroppsarbete med en 

lägre laktatkoncentration i blodet, finns en möjlighet att utnyttja ett större spann av sin 

anaeroba kapacitet. Såvida förhållandet mellan laktatkoncentrationerna för respektive 

återhämtningsstrategi är densamma som vid starten av nästkommande heat. Som Gladden 

(2004) tar upp i sin studie så är laktatet en viktig bränslekälla för att återbygga energi (ATP) i 

muskelcellerna. Här skulle en möjlig fördel vara att starta med en lägre laktatkoncentration 

innan metaboliska processer med ökade vätejoner (H+) och pH-balansen i muskelcellerna blir 

för höga. Detta i sin tur kan medföra en försämrad kontraktionsförmåga i musklerna (Sahlin 

1992). 

 

Tittar man på delkroppsarbete (cykel) som återhämtningsstrategi där förmågan att behålla 

effektutvecklingen mellan heaten, så skulle cykel som strategi vara lika bra som rullskidor. 

Gladden (2004) tar upp i sin studie där laktatet kan tas upp i plasma och röda blodceller 

(blodet) från arbetande muskler och sedan levereras samt förbrukas i inaktiva muskler. Som 

Mika et al (2016) påvisar i sin studie där fotbollsspelare och kanotister studerades, var att 

nedre kroppsmuskelaturen är av vikt att involvera vid aktiv återhämtning. Detta har visat sig 
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vara mer effektivt för muskelutmattningens (kraft och bioelektrisk aktivitet) återhämtning än 

att exempelvis bara involvera armmuskelatur. Utifrån denna diskussion skulle det kunna var 

en möjlig förklaring till varför delkroppsarbete (cykel) är lika bra som helkroppsarbete.  

 

Ytterligare observerade Mika et al (2016) i sin studie att vid väldigt lätt 

återhämtningsbelastning på cykel, var återhämtningen av muskeltrötthet lika effektiv 

oberoende av vilken sport deltagarna främst tränade inom. Det poängteras dock att fler studier 

behöver göras inom andra idrottsgrenar för att kunna göra en avgörande slutsats.    

 

Som ovan nämnt är det effektivt att involvera stora skelettmuskulaturer vid aktiv 

återhämtning, vilket benen är. Detta skulle kunna vara en förklaring till att både delkropp- 

som helkroppsarbete går att tillämpa som återhämtningsstrategi. 

 

Diskussion av metodik 

Studiens metod valdes att användas för att standardisera testproceduren och genomföra 

studien under kontrollerade former och förhållanden. Därav valdes vid denna tidpunkt utifrån 

resurser och förutsättningar stakergometer som simulering av sprintheat, samt cykelergometer 

och rullskidor på rullband som återhämtningsstrategier.    

Två punkter som är av intresse att diskutera i metoddelen är val av fartstrategi samt val av 

återhämtningsbelastning.  

 

Val av Fartstrategier 

Studier har diskuterat olika fartstrategier, samt vilken som kan vara mest optimal beroende på 

förutsättningar kring prestationens krav. Den fartstrategi som försökspersonerna hade i denna 

studie under prologen var att köra så fort som möjligt, vilket skulle kunna relateras till en ”all-

out strategi”. Försökspersonen har en hög effektutveckling som minskar markant under 

prologens genomförande. Denna fartstrategi är oftast associerad till arbetstider under 60 

sekunder och leder till höga laktatkoncentrationer i blodet (Abbiss & Laursen 2008). Om val 

av fartstrategi i denna studie hade förändrats och istället instruktionen varit att köra maximalt 

vid varje heat hade kanske högre laktatkoncentrationer i blodet registrerats och 

återhämtningsstrategierna hade varit ännu mer utslagsgivande. 
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Den förenklade pilotstudien som genomfördes med en elitaktiv skidåkare syftade till att 

undersöka hur det procentuella intervallvärdet (+ 4-8% av effektutvecklingen från prologen) 

som användes under huvudtesterna fungerade. Det högre procentintervall som testades (+10-

12%) resulterade i en något för hög upplevd belastning av försökspersonen och beslutades 

därför att inte användas. Abbiss och Laursen (2008) tar upp flera olika fartstrategier i sin 

studie. Intressant är fartstrategier som ”jämn farthållning” där i stort sett en konstant 

intensiteten behålls under en hel arbetscykel, samt ”positiv farthållning” med en något 

sjunkande fart under en arbetscykel. Gemensamt för dessa två fartstrategier enligt Abbiss och 

Laursen (2008) är att dessa visar sig vara mer lämpade för arbetsbelastningar kring 2 min eller 

mer. En jämn farthållning påvisar även Formenti et al (2015) i sin studie över 10 km skate 

vara den mest effektiva. Den fartstrategin (+4-8%) som användes i denna studie efterliknar en 

positiv fartstrategi samt till viss del jämn fartstrategi. Som ovan nämnt kan detta vara mer 

effektivt kring arbetstider över 2 min. Med hjälp av denna fartstrategi kan även eventuella 

taktiska möjligheter att hålla igen under heaten elimineras.    

 

Litteratur kring farthållning på just stakergometer och fartstrategier inom längdskidor är 

väldigt begränsad. Några studier är gjorda, dock undersöks inte effektutveckling och 

sprintrelaterad distans (Formenti et al 2015; Sundström, Carlsson, Ståhl & Tinnsten 2013). 

Det kan göra det svårt att tillämpa direkt på denna studie. Formenti et al (2015) presenterar 

fartstrategier på längdskidåkning som kördes över 10 km skate. Som tidigare diskuterat kring 

en jämn farthållning visade Formenti et al (2015) även i sin studie att jämn farthållning vara 

en effektiv fartstrategi. Det är dock tydligt i slutsatserna att mer forskning behöver göras då 

detta kan skilja sig från distanser 10 km och längre, samt kortare distanser som sprint.  

 

Val av återhämtningsbelastning 

Relaterat till tidigare studier har en specifik återhämtningsbelastning varit svår att exakt 

identifiera i förhållande till VO2max och frågetecken kvarstår. Menzies et al (2010) berör i sin 

studie att 25-63% av VO2max är en effektiv arbetsbelastning vid aktiv återhämtning. Monedero 

och Donne (2000) påvisade en effektiv borttransport av laktat vid en aktiv arbetsbelastning på 

50% av VO2max eller strax under laktattröskeln vid aktiv återhämtning, vilket också Weltman, 

Stamford och Fulco (1979) påvisade. Losnegard et al (2015) har som denna studie också 

undersökte återhämtningsstrategier (passiv och aktivåterhämtning) mellan sprintheat där 60% 

av VO2max tillämpades som återhämtningsbelastning. Här använda sig Losnegard et al 
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(2015) av 16 minuters återhämtningstid mellan två 800 metersheat på rullskidor. Om man 

relaterar till ett verkligt tävlingsperspektiv studerade Losnegard et al (2015) endast två 

maxbelastningar under 800 meter. En sprinttävling innehåller prolog och tre heat på 1200-

1800 meter för att ta sig till final. Utifrån detta skulle denna studies metod vara mer relevant 

för prestationen med fyra högintensiva upprepningar.  Ytterligare identifierade Menzies et al 

(2010) i sin artikel som studerade återhämtningsbelastning i förhållande till procent av 

laktattröskeln, där den mest effektiva belastningen var ca 80% av laktattröskeln. Precis som 

Greenwood et al (2008) presenterade i en studie om simmare så var den effektivaste 

belastningen kring laktattröskeln. 

 

Med stöd av ovan diskussion skulle ≈ 55% av VO2max som användes i denna studie vara en 

relevant intensitet under de två återhämtningsstrategier som undersöktes. Vidare forskning på 

återhämtningsbelastning, samt val av prestationsmetod och fartstrategi skulle vara av intresse 

att undersöka. Intressant skulle vara att anpassa återhämtningsbelastningen efter laktattröskeln 

i en liknande studie. Det skulle även vara av vikt att undersöka ett större antal försökspersoner 

för att se om resultatet skulle förändras i val av återhämtningsstrategi.  
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Slutsatser  

Utifrån denna studie skiljer sig ingen av återhämtningsstrategierna åt vad gäller dess påverkan 

på prestationsförmågan i form av effektutveckling under tre upprepade heat på stakergometer. 

Som en slutsats utav de undersökta strategierna kan ingen av återhämtningsstrategierna 

rekommenderas framför den andra avseende att optimera sprintprestationsförmågan i 

längdskidåkning. Däremot visade det sig att helkroppsarbete medförde en lägre 

blodlaktatkoncentration inför nästkommande heat jämfört mot delkroppsarbete som 

återhämtningsstrategi. Fler studier inom området behövs dock, där val av 

återhämtningsbelastning, fartstrategi och utmattningsvariabler kan vara av vikt att titta på.    
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 Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Information om Olika återhämtningsmetoders påverkan på simulerad sprintprestation inom längdskidåkning. 
 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Undersökning kommer att genomföras under maj månad. 
 

Studiens syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka hur olika återhämtningsstrategier påverkar en maximal sprintprestation i längdskidor. 
Frågeställning i studien lyder, hur påverkas en simulerad sprintprestation i längdskidor av återhämtningsmetoder på 
ergometercykel och rullskidåkning? Samt vilken koppling har fyra stycken upprepade sprintprestationer till laktatet? 
 

Varför är denna studie viktig att genomföra? 
Sprintskidåkning är en idrott med väldigt små marginaler och en optimal återhämtning mellan loppen kan vara direkt 
avgörande för tävlingens utgång. Detta medför att den kunskap som denna undersökning kan medföra, kan vara 
avgörande i en tävling, och rent av vara skillnaden mellan vinst och missad final. Resultatet av denna studie kan 
därför ge en ytterligare klarhet i dessa frågor.  
 

Studiens metod 
Tolv stycken manliga längdskidåkare på elitnivå kommer att rekryteras till studien.. Återhämtningsstrategin som 
kommer att användas är två stycken olika metoder med aktiv återhämtning. Den ena genomförs på en 
ergometercykel och den andra återhämtningsstrategin genomförs med klassisk rullskidåkning på rullband. Testet 
utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt liknar en tävlingssituation med standardiserade testprocedurer.  
Försökspersonerna (Fp) delas upp i tre olika grupper med 4st personer i varje grupp, grupp ett, två och tre. Hela 
testproceduren kommer att börja med förtester där en grupp testas per/dag.   
 
När förtesterna är genomförda har varje grupp fem dagar kvar tills det första huvudtesttillfället av två tillfällen. När 
det är två dagar kvar för varje grupp till sitt första huvudtesttillfälle, genomförs ett intervallpass med skidspecifik 
träning, detta för att efterlikna en normal träningsvecka under tävlingssäsong. När det första huvudtesttillfället är 
genomfört, återstår tre dagar för varje grupp till det sista och andra huvudtesttesttillfället.  
 
Testtillfällena kommer att utformas likt en sprint tävling i längdskidåkning med fyra stycken heat som genomförs på 
en stakergometer. Parametrar som kommer att analyseras vid testtillfällena är; laktatåterhämtning, pulsåterhämtning 
och prestationsförändring i tiden för att klara av en förutsedd distans på stakergometer, förändring medeleffekten 
mätt i Watt. Dessa parametrar jämförs mellan de olika testtillfällena för att ta reda på svaret om hur de två 
återhämtningsstrategierna påverkar en maximal sprintprestation i längdskidor.  
 

Deltagande innebär? 
I samband med varje testtillfälle kommer en hälsodeklaration att fyllas i, detta innefattar frågor som t ex; vikt, längd, 
kostintag, hur sömnen har varit, fysiska aktiviteter mm. Totalt kommer tre testtillfällen att genomföras, ett förtest 
och två huvudtesttillfällen. Förtestet innebär att försökspersonen genomför laktattröskeltest och ett VO2max-test, 
samt ett staktest på stakergometern.  
 
Huvudtesterna börjar sedan med 20 minuters uppvärmning på rullskidbandet, för att sedan genomföra de olika 
sprintheaten på stakergometern.  Under varje testtillfälle kommer det att ske laktatprover, detta innebär ett litet 
blodprov som tas via fingerspetsen. Varje försöksperson kommer att befinna sig på LIVI testcenter för att 
genomföra studiens tester, och varje testtillfälle tar ca.2 timmar. Två personer från varje grupp kommer att testas 
samtidigt, två stycken på förmiddagen och två stycken på eftermiddagen.  
 
 

Övrig information  
Den insamlade informationen kommer att behandlas konfidentiellt och inga enskilda försökspersoner kommer att 
kunna identifieras i det färdiga materialet. Försökspersonerna kommer att vara helt anonyma för icke inblandade i 
studien. Den färdigställda studien kommer att presenteras som en uppsats vid Högskolan Dalarna, och deltagare i 
studien kommer få ta del av färdigställd rapport. 
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Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.  
Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna.  
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Ort/datum 
 
 
Namn, telefon, e-post och adress (till student och handledare)  
Rikard Tynell, 0702831394, h06rikty@du.se, Tallbacksvägen 8D 79132 Falun 
Handledare: Daniel Hammarström 
 
Studentens och handledares underskrift  
 
…………………………………………….    …………………………………………………     
 
 
 
 
 
Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av ovanstående skriftliga information. Jag är medveten 
om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 
deltagande. 
 
........................................................................................                      ........................................................... 
Namnteckning               Datum 
 
 

  

 

 

 

 

mailto:h06rikty@du.se
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Bilaga 2 – Informationsbrev vid förändring av förtest 

Hejsan! 

  

Jag är ledsen för dessa ändringar och hoppas att det inte skapar några problem, men jag måste 

genomföra dessa huvudtester på cykelergometern också för att det i slutändan ska bli bra, 

förhoppningsvis väldigt bra.  

  

Här kommer information om måndagen och tisdagens tester på cykelergometer istället för 

huvudtesttillfälle 1, som istället kommer att genomföras under torsdagen och fredagen v.17.   

  

Testtider. 

FÖRTESTER CYKELERGOMETER 

  
Måndag 26/4 

Förmiddag 

FP1 Ankomst KL:08.10 

FP2 Ankomst kl:09.15 

  

Eftermiddag 

FP8 Ankomst kl 14.00 

FP3 Ankomst kl 15.10 

 

Tisdag 27/4 

Förmiddag 

FP4 Ankomst Kl:08.10 

FP5 Ankomst KL:09.15 

  

Eftermiddag 

FP6 Ankomst KL:14.00 

FP7 Ankomst KL: 15.10 
  

Tiderna som ni har fått för huvudtesterna under torsdag och fredag är de samma som tidigare, 

inga ändringar alltså. Se testordning nedan. 

  

HUVUDTESTTILLFÄLLE 1 

  

Torsdag 29/4 

Förmiddag 08.00 FP2: Cykel som återhämtningsmetod 

Förmiddag 08.20 FP1: Rullskidor som återhämtningsmetdo 

 

Eftermiddag 14.00 FP3 Cykel som återhämtningsmetod 

Eftermiddag 14.20 FP8 Rullskidor som återhämtningsmetdo 

  

Fredag 30/4 

Förmiddag 08.00 FP5 Cykel som återhämtningsmetod 

Förmiddag 08.20 FP4 Rullskidor som återhämtningsmetd 

  

Eftermiddag 14.00 FP7 Cykel som återhämtningsmetod 

Eftermiddag 14.20 FP6 Rullskidor som återhämtningsmetd 

 

Huvudtesttillfälle 2 kommer sedan att försöka genomföras under v.19. Ett helgläger är 

inplanerat denna helg, men om möjligt försöka klämma av testerna i början, mitten av veckan. 
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Bilaga 3 - Allmän information 
Plats: Högskolan Dalarnas Idrottsvetenskapliga Institut (LIVI) 
En utförligare beskrivning av studiens syfte och metod hittar du i det bifogade informationsbrevet. 
Informationsbrevet kommer även skriftligen att godkännas. Studien pågår under 9 dagar och totalt kommer DU 
befinna dig tre gånger på Livi för att genomföra studiens tester. Du hittar dina testtillfällen då du ska befinna dig på 
Livi i det bifogade testschemat. 
Testegenomförandet 
 
Testtillfälle 1, FÖRTEST: Detta innebär klassisk rullskidåkning och submaximala tröskeltester, ett maxtest 
kommer att genomföras. Även ett staktest på stakergometern kommer genomföras (3 min. test).    
 
Tiden mellan testtillfälle 1 och 2: För varje försöksperson kommer det vara fem dagar mellan testtillfälle 1 och 2. 
När det återstår två dagar kvar till testtillfälle 2, kommer ett skidspecifikt intervallpass att genomföras på klassiska 
rullskidor / alt.skidor. Detta pass genomförs efter givna instruktioner på egen hand (se tabell nedan). Intervallpasset 
genomförs för att efterlikna en träningsvecka under tävlingssäsong. 
 
Testtillfälle 2 och 3, HUVUDTEST: Vid det första huvudtesttillfället av två stycken, kommer försökspersonen 
börja med att genomföra en återhämtningsmetod av två olika(cykel eller rullskidåkning). Vid det sista 
huvudtesttillfället kommer försökspersonen att skifta återhämtningsmetod. Detta innebär att, börjar DU med cykel 
som återhämtningsmetod vid det första testtillfället, så kommer Du avsluta med att åka Rullskidor på ditt sista 
testtillfälle.  
 
Tiden mellan testtillfälle 2 och 3: Mellan testtillfälle 2 och 3 kommer det vara tre dagars uppehåll för varje 
försöksperson, det som är viktigt dessa dagar är att kostintaget är likt det kostintag DU hade inför testtillfälle 2. 
 Varje testtillfälle på Livi kommer att ta ca.2 timmar/försöksperson som börjas med att fylla i en hälsodeklaration. 
Varje försöksperson kommer få instruktioner på plats hur de olika testprocedurerna genomförs och exakt hur det går 
till väga.  

 
Vad ska försökspersonen ta med sig till testdagarna?  

- Klassiska rullskidstavar, och pjäxor. (ta av skidspetsen innan du kommer på plats) 
- Kläder som du genomför testerna i. (testerna genomförs i friidrottshallen vid Högskolan 

Dalarna) 
- Ombyte efter avslutat test.  
- Något att dricka efter avslutat test, ev. vatten under testgenomförandet. 

 

Instruktioner över testdagarna 

  Testtillfällen Instruktioner 

Dag 1 Testtillfälle 1 Förtest Submax, maxtest, staktest 

Dag 2   ev. lättare träning 

Dag 3   ev. lättare träning 

Dag 4 Individuellt intervallpass 
3*5 min, aktiv vila 2,5 min. 16-18 på Borgskalan, 
Max.1.30 tim 

Dag 5   ev. lättare träning 

Dag 6 Testtillfälle 2 Huvudtest Simulerad Sprintprestation, med återhämtning 

Dag 7   ev. lättare träning 

Dag 8   vila 

Dag 9 Testtillfälle 3 Huvudtest Simulerad Sprintprestation, med återhämtning 

 
 
Har du frågor? 
Har du frågor kring studien kontaktar du mig på telefon 070-2831394, eller mail 
tynell_rikard@hotmail.com    
 
 
Med Vänliga Hälsningar Rikard Tynell  

mailto:tynell_rikard@hotmail.com
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Bilaga 4 Protokoll maxtest rullskidor och cykel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maxtest rullskidor 
Maxtest Tid min. Hastighet Lutning 

Nivå 1 1 11 4 

Nivå 2 2 11 5 

Nivå 3 3 11 6 

Nivå 4 4 11 7 

Nivå 5 5 11 8 

Nivå 6 6 11 9 

Nivå 7 7 11 10 

Nivå 8 7.30 11,5 10 

Nivå 9 8.00 12 10 

Nivå10 8.30 12,5 10 

Nivå 11 9.00 13 10 

Nivå 12 9.30 14 10 

Maxtest cykel 

Maxtest 
Tid 
min. Belastning 

Nivå 1 00:00 125 

Nivå 2 00:30 150 

Nivå 3 01:00 175 

Nivå 4 01:30 200 

Nivå 5 02:00 225 

Nivå 6 02:30 250 

Nivå 7 03:00 275 

Nivå 8 03:30 300 

Nivå 9 04:00 325 

Nivå10 04:30 350 

Nivå 11 05:00 375 

Nivå 12 05:30 400 

Nivå 13 06:00 425 

Nivå 14 06:30 450 

Nivå 15 07:00 475 

Nivå 16 07:30 500 

Nivå 17 08:00 525 

Nivå 18 08:30 550 

Nivå 19 09:00 575 

Nivå 20 09:30 600 

Nivå 21 10:00 625 
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Bilaga 5 Uppvärmningsmodell under huvudtesterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min Fart 
Lutning 
grader 

0-4 min 8,5 3 

4-8 min 9 4 

8-12 min 9,5 5 

12-12.30 11 10 

12.30-14 11 3 

14-14.30 11 10 

14.30-16 11 3 

16-16.30 11 10 

16.30-20 9 3 
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Bilaga 6 Protokoll för stakergometer 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

Bilaga 7 – Beslut FEN 
 

FALUN 2010-
03-18  
HDa dnr 
C2010/438/90 

 
Rikard Tynell 
Tallbacksvägen 
8D 
79231 Falun 

 

Ang. ansökan till forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna 

Forskningsetiska Nämnden vid Högskolan Dalarna har vid sitt 
sammanträde 2010-03-18 granskat ansökan för projektet Olika 
återhämtningsmetoders påverkan på simulerad sprintprestation inom 
längdskidåkning. 
Ansökan är inlämnad av Rikard Tynell. 
 
Forskningsetiska nämnden (FEN) diskuterade följande: 
- Projektet är intressant och ambitiöst upplagt, och mycket bra 

att man i ansökan har redovisat de överväganden som gjorts 
med hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

- I informationsbrevet finns rubriken ”Studiens metod”, som 
börjar med ordet OMFORMULERAS. Vi förstår av detta att 
denna del kommer att bearbetas vidare. 

- Vi rekommenderar att sökande ser över projektbeskrivningen 
och informationsbrevet avseende proceduren kring testerna, då 
det inte var helt lätt att förstå tågordningen med tester och 
intervallpasset. Hela proceduren omfattar så vitt vi kan förstå 9 
dagar från förtest till huvudtest 2. 

 
Beslut:  
Forskningsetiska nämnden godkänner ansökan, under förutsättning 
att informationsbrevet förtydligas och att det omformulerade 
informationsbrevet skickas in till Forskningsetiska nämnden för 
arkivering. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Gill Sörensen Duppils 

Ledamot  


