
 

 

ABSTRAKT 

 
För att människan ska kunna utföra fysiskt arbete krävs energi. Nio försökspersoner deltog i 
denna studie där syftet var att undersökte om de kardiorespiratoriska responserna påverkades 
då kroppspositionen ändrades från sittande till liggande position där arbetet vid liggande 
position utfördes >35 cm ovanför bröstbenet samt att hitta en lämplig arbetsintesittet för 
intervallträning vid liggande cykelarbete. Vid testerna mättes maximalt syreupptag (VO2max), 
maximal hjärtfrekvens (Hfmax), blodlaktatkoncentration (laktat) samt maximal arbetsintensitet 
(maxwatt). Maximala syreupptagningstester (maxtest) och submaximala 
syreupptagningstester (submax) genomfördes i både liggande och stittande position där 
submaxbelastningarna var 70 %, 80 %, 90 % och 100 % av maxwatt vid respektive maxtest. 
Resultaten visade att VO2max och Hfmax var 14 % respektive 5 % lägre vid liggande position. 
Även laktat och maxwatt var 13 % respektive 16 % lägre i den liggande positionen. För att 
optimera intervallträning skulle intensiteten vara mellan 70-80 % av maxwatt vid liggande 
cykelarbete. Resultaten tyder på att de arbetande musklerna inte fick tillräckligt med syre i 
liggande position vilket leder till de lägre uppmätta värdena jämfört med fysisktarbete i 
sittande position. 
 
 
NYCKELORD: VO2, hjärtfrekvens, blodlaktat, watt.   
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1. INTRODUKTION 

Under fysiskarbete ökar vår energiomsättning linjärt med ökning i arbetsintensitet. Kroppens 

maximalasyreupptag (VO2max) består av minutvolymen (MV) · (a-vO2 diff) där MV består av 

slagvolymen (Sv) x hjärtfrekvens (Hf) och (a-vO2 diff) är skillnaden mellan syreinnehållet i 

det arteriella och venösa blodet. Det är tre faktorer som påverkar Sv, slut diastole volymen 

(SDV) är den blodmängd som finns kvar i hjärtkammaren efter hjärtat har pumpat ut sitt blod, 

blodtrycket i aorta som trycket i hjärtat måste överstiga för att kunna pumpa ut blod och 

hjärtatas kontraktionskraft (Powers & Howley, 2007, s. 181-189). Leyk, Essfald, Hoffman, 

Wunderlick, Baum & Stegemann (1994) skriver att största skillnaden vid liggande position är 

att blodet har lättare att rinna rillbaka till hjärtat jämfört med sittande position och det venösa 

blodåterflödet till hjärtat har stor betydelse för Sv (Elstad, Nådland, Toska & Wallöe, 2009). 

Warburton, Haykowsky, Quinney, Blackmore, Teo & Humen (2002) visade att då Sv var 

högre i den liggande jämfört med sittande position från vila och hela vägen till VO2max. Då 

MV är densamme oavsett kroppsposition och Sv var högre vid liggande position så var Hf 

lägre vid liggande position (MacDonald, Shoemaker, Tschakovsky & Hughson, 1998). Leyk 

et al. (1994) visade att det inte var någon skillnad på blodlaktatkoncetration (laktat) mellan 

liggande och sittande fysisktarbete men att det tar lägre tid till ett steady state arbete i 

liggande position (Koga et al., 1999). På senare år har vissa uthållighetsidrottare infört träning 

i den liggande positionen. Därmed är det av intresse att beskriva de respiratoriska responser i 

denna typ av arbete samt att försöka ta fram en lämplig träningsmetod för fysiskt arbete i 

liggande position. Det finns studier gjorda på hur kardiorespiratoriska responser förändras då 

kroppspositionen ändras från sittande till liggande cykelarbete men ingen studie är gjord då 

navet på den liggande cykeln överskrider bröstbenet. Syftet med denna studie var att 

undersöka kardiorespiratoriska responser mellan liggande och sittande cykelarbete samt att 

undersöka vilka belastningar som skulle vara lämpliga för intervallträning i liggande position.  
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 

2.1 Energiprocesser under fysiskt arbete  

För att människan ska kunna utföra fysiskt arbete krävs energi. Via maten fås energi från tre 

näringsämnen, fett, kolhydrater och protein. Huvudsakligen används fett och kolhydrater som 

energigivande substrat. Powers & Howley (2007, s. 71) skriver att protein står för 2 % av 

energiomsättningen då aktiviteten understiger 60 min men om aktiviteten varar i 5-6 timmar 

ökar proteinets roll som energisubstrat till 5-10 %. I muskelcellen lagras fett i form av 

triglycerider och kolhydrater lagras i form av glykogen. Då människan utför ett fysiskt arbete 

kan detta arbete ske med syre (aerobt) eller utan syre (anaerobt). Dock sker det alltid ett 

samspel mellan dessa två system beroende på arbetets karaktär. 

   

2.1.1 Adenosinetrifosfat (ATP) 

För att musklerna ska kunna kontrahera krävs det en molekyl som heter adenosinetrifosfat 

(ATP). För att utvinna energin ur ATP så spjälkas en fosfatgrupp på ATP-molekylen med 

enzymet ATPase så att adenosinedifosfat (ADP) bildas. Formeln ser ut som följande:  

 

ATP        ADP + p + energi 

 

Den mängd ATP som finns lagrad i musklerna är begränsad, ca.5 mmol/kg våt muskel. 

Eftersom människan är beroende av att det konstant finns tillgänglig ATP i muskeln behöver 

kroppen kunna producera mer ATP och det görs genommed tre olika system, ATP-PC 

systemet, glykolys och oxidativ fosforylering. (Powers & Howley, 2007, s. 23-49). 

 

2.1.2 ATP-PC systemet 

Det snabbaste sättet för kroppen att producera ATP är genom ATP-PC systemet. Fosfatkreatin 

(PC) ger sin fosfatgrupp till ADP med hjälp av enzymet kreatinkinase så att ATP bildas. 

 

PC + ADP        ATP +C 

 

Denna ATP-process sker anaerobt och tillgången av PC är begränsad. Vid maxansträngning 

räcker det befintliga PC till fysiskt arbete i cirka fem sekunder och PC återbyggs enbart i vila 

(Powers & Howley, 2007, s. 23-49). Sahlin, Harris, Nylind & Hultman (1976) visade att 
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under första vilominuten efter fysiskt arbete återuppbyggs PC från 16 % till 90 %. Enligt 

Takahashi et al. (1995) finns det en signifikant korrelation mellan VO2max och PC-återbildning 

i quadriceps-muskeln vilket tyder på att den aeroba kapaciteten blir viktig för optimal 

återhämtning.  

 

2.1.3 Glykolys 

Ett annat snabbt system för ATP-produktion är nedbrytning av glukos eller glykogen så kallad 

glykolys. Glykolys omvandlar glukosen eller glykogenet till pyruvat eller laktatsyra och frigör 

fosfatgrupper som kan omvandla ADP till ATP. Vid nedbrytning av glukos bildas två stycken 

ATP och vid glykogennedbrytning bildas tre stycken ATP (Powers & Howley, 2007, s. 36). 

 

2.1.4 Oxidativ fosforylering 

Då glykolysen har genomförts och det finns syre (O2) tillgängligt kan den aeroba 

energiprocessen ta vid. Fördelen med aerob energiutvinning är att den kan producera många 

fler ATP-molekyler per kolhydrat än vid anaerob energiprocess samt att vid aerob ATP-

bildning produceras ingen laktatsyra. Pyruvatmolekylen transporteras in i mitokondrien där 

den omvandlas till Acetyl-Coenzym A (Acetyl-CoA). Acetyl-CoA kan sedan transporteras in 

till Krebscykeln där en serie av kemiska reaktioner sker och ATP bildas. Slutprodukten vid 

oxidativ fosforylering är ATP och vatten och total ATP-utvinning ur en glukosmolekyl vid 

aerobt arbete är 32 ATP (Powers & Howley, 2007, s. 36). 

2.1.5 Glukoneogenes 

Då kroppen jobbar anaerobt bildas laktatsyra som senare omvandlas till laktat. Förr var den 

allmänna uppfattningen att laktat enbart var en slaggprodukt men det har visat sig att kroppen 

kan använda laktat som energi. Det är i de långsamma muskelfibrerna samt i hjärtat som 

laktat kan omvandlas till pyruvat och sedan transporteras in till Krebscykeln för oxidering. 

Via blodet kan även levern producera glukos av laktat genom glukoneogenes. (McEllan & 

Jacobs, 1993). Hela denna procedur med arbetande muskel som producerar laktat som sedan 

omvandlas i levern till glukos, för att via blodet användas igen som energi i arbetande muskel 

kallas för cori cykeln. (Powers & Howley, 2007 s. 92-93).  

 

 



5 

 

2.2 Blodlaktatkoncentration (laktat) 

Laktatsyra som bildas vid anaerobt arbete omvandlas snabbt till laktat och fria vätejoner. 

Dessa vätejoner sänker pH-värdet i muskulaturen och denna sänkning av pH har effekt på 

muskelns prestation då många mekanismer i cellen är känsliga för pH-förändringar. Detta kan 

vara en av faktorerna som leder till muskeltrötthet (Sahlin et al., 1976). Vätejonerna påverkar 

även ATP-produktionen samt and den försvårar i kontraktionen av muskeln (Powers & 

Howley, 2007, s 345). Då vi går från vila till fysiskt arbete ökar laktatnivån från vilovärdet 

(Hubbard, 1973; Wasserman, 1967). Det finns flertalet muskelfibertyper i människokroppen 

och dess sammansättning är en faktor för hur mycket laktat som bildas. Tesch & Wright 

(1983) skriver att typ 1 fiber har större förmåga att oxidera laktat och därmed en bättre 

förmåga till återhämtning än vad typ 2 fiber har. Dieten kan också påverka laktatproduktionen 

då en mer kolhydratrik diet ger upphov till högre laktat än en fettrik diet. Detta beskrivs även 

med att den respiratoriska kvoten (RQ) ligger 0,2 enheter högre vid en kolhydratrik kost 

(Wasserman, 1967). Efter avslutat fysiskt arbete sjunker koncentrationen av blodlaktat med 

tiden (Freund & Zouloumian, 1981). Sahlin et al. (1976) visade att laktatnivån i musklerna 

direkt efter avslutat arbete var 2-3 gånger högre än i blodet då intensiteten var 50-75 % av 

maxwatt där skillnaden vid maxbelastning troligtvis är mycket högre. 

 

2.3 Maximalt syreupptag (VO2max) 

När kroppen ställer om från vila till fysiskt arbete ställs det en stor krav på det 

kardiovaskulära systemet och dess kontroll. En av de viktigatse faktorerna för prestation inom 

uthållighetsidrott är maximala syreupptagningsförmågan (VO2max). I uthållighetsidrotter som 

aktiverar stora muskelgrupper tillexempel längdskidåkning, begränsas prestationen av 

hjärtatas förmåga att transportera O2 till arbetande muskulatur där slagvolymens (Sv) storlek 

har en avgörande roll (Ekblom & Hermansen, 1968; Hermansen, Ekblom & Saltin, 1970). Vid 

fysisk ansträngning ökar hjärtfrekvensen (Hf) och Sv (Daley, Sagar & Wann, 1985). Då Hf 

ökar och Sv blir större ökar blodflödet. Blodflödet står för transporten av bl.a. O2 och glukos 

till arbetande muskler. Eftersom uthållighetstränade individer har fler kapillärer i 

muskulaturen jämfört med otränade blir hastigheten på blodflödet lägre genom muskeln vilket 

höjer prestationen. Detta på grund av tiden O2 har att diffundera till cellerna blir längre och 

därmed effektivare (Powers & Howley, 2007 s. 53-62). Många uthållighetsidrottare använder 

sig av tester som mäter syreupptag (VO2) för att säkerställa att träningen ger den förbättring 
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av den fysiska förmågan som det var tänkt. Syreupptagningskurvan stiger linjärt mot 

belastningen och antingen ökar kurvan tills försökspersonen inte längre kan fortsätta och då 

har man nått VO2peak eller så planar syreupptagningskurvan ut och stiger inget mer, då har 

VO2max uppnåtts. Hur stor VO2 är bestäms av Fick´s princip:  

VO2 (L· min-1) = MV · (a-vO2 diff) 

Där minutvolymen (MV) är den mängd blod som hjärtat pumpar ut under en minut och av-

differansen (a - vO2 diff) är skillnaden mellan syreinnehållet i det arteriella och venösa blodet 

(Powers & Howley, 2007, s. 189). 

 

2.4 Slagvolym (Sv) och hjärtfrekvens (Hf)  

MV beskriver hjärtats arbete. MV utgörs av Hf x Sv där Hf variera ungefär mellan 50-72 slag 

per minut vid vila och 190-200 slag per minut vid fysisktarbete. Sv varieras genom att hjärtats 

vänstra kammare fylls och töms olika mycket där volymen är vid vila 70-100 ml per Hf och 

vid fysisktarbete ökar volymen till 110-180 ml per Hf (Powers & Howley, 2007, s. 181). 

Warburton et al. (2002) och Zhou, Conlee, Jensen, Fellingham, George & Fisher (2001) 

visade att uthållighetstränade individer ökar sin Sv hela vägen upp till maximal hjärtfrekvens 

(Hfmax). Detta är till motsats mot vad Åstrand, Cuddy, saltin & Stenberg (1964) visade, då de 

skrev att Sv når en platå vid 40 % av VO2max. Warburton et al, (2002) menar att anledningen 

till att uthållighetstränade individer ökar sin Sv till maximal hjärtfrekvens (Hfmax) är en 

förbättrad kontraktionskraft i hjärtat och en förbättrad Frank-Starling mekanism. De skriver 

också att Sv ökade markant från vila till lågintensivt arbete för att sedan nå en platå men ökar 

ytterligare igen vid högre belastningar. Martin, Coyle, Bloomfield & Ehsani (1986) visade 

också att uthållighetstränade individer har en större maximal Sv än otränade individer. Och 

Laaksonen et al. (2007) visade att vid fysisktarbete så hade uthållighetstränade individer en 

lägre Hf men högre Sv. Coyle, Hemmert & Coggan (1986) visade att om en 

uthållighetstränade individ slutar att träna under fyra veckor sjunker prestationsförmågan till 

stor del för att blodvolymen blir mindre till följd av att plasmavolymen sjunker vid inaktivitet 

och den minskade blodmängden påverkar Sv negativt. Elstad et al. (2009) jämförde MV, Hf 

och Sv mellan vila och en lättare fysisk belastning. Resultaten var att MV och Hf ökade 

medan Sv blev lägre. Förklaringen till den lägre Sv vid arbete jämfört med vila var att 

blodtrycket ökade så att slutsystoliska volym (SSV) var högre. I vila finns 70 % av 

blodvolymen i venerna men när den sympatiska aktiviteten ökar så minskar mängden blod i 

venerna vilket gör att Sv blir större vid fysisk aktivitet. Sv regleras av tre variabler. Första 
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variabeln är slutdiastoliska volym (SDV), vilket är den mängd blod som finns i kammaren i 

slutet av diastole fasen. Den andra variabeln är blodtrycket i aorta. För att hjärtat ska kunna 

pumpa runt blodet i kroppen måste trycket i hjärtat vara större än blodtrycket i aorta. Om 

blodtrycket ökar minskar slagvolymen i och med att hjärtat stänger klaffarna till kammaren 

innan trycket i aorta blir lika högt vilket gör att den mängd blod som blir kvar i kammaren 

efter hjärtslaget blir större. (Elstad et al., 2009) Hos uthållighetstränade individer flyter blodet 

lättare genom muskeln tack vare bättre dilatering än hos otränade och det påverkar 

blodtrycket vilket i sin tur påverkar Sv. Och den tredje parametern är kraften i kontraktionen i 

hjärtmuskeln (Powers & Howley, 2007 s.183). Frank-Starling mekanismen gör att hjärtat 

kontraheras hårdare då SDV blir större. Det är när muskelfibrerna i kammarväggen sträcks 

som effektiviteten i kontraktionskraften ökar vilket gör att SSV blir mindre och Sv större 

(Daley et al., 1985). 

 

2.5 Venöst blodåterflöde 

Om det venösa återflödet till hjärtat ökar, ökar även Sv. Detta är en viktig mekanism för att Sv 

ska vara så hög som möjligt (Elstad et al., 2009). Det finns tre mekanismer som styr det 

venösa återflödet: 

• Venkonstruktionen ökar det venösa blodåterfödet genom att minska venernas 

blodlagringskapacitet. Denna åtstramning av venerna är kontrollerad av det 

kardiovaskulära kontroll centrumet. 

• I venerna finns det venklaffar som hindrar blodet från att rinna från hjärtat. Dessa 

venklaffar är mycket viktiga, särskilt i benen, då vägen från foten till hjärtat är som 

längst. Då musklerna runt venerna jobbar kontraheras de och då pressar de på venerna 

vilket gör att blodet trycks mot hjärtat och det venösa återflödet ökar. 

• Även andningen hjälper till med att öka det venösa återflödet. Vid inandning ökar 

trycket i bålen och minskar i bröstkorgen. Detta gör att blodet pressas tillbaka till 

hjärtat. Denna mekanism ökar således sin effektivitet då belastningen på andningen 

blir högre. (Powers & Howley, 2007, s. 184-185 ). 
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2.6 Kroppsposition 

Det har gjorts studier på vad som händer med de fysiologiska parametrarna då 

kroppspositionen manipuleras. Vanligtvis är det jämförelser mellan liggande och sittande 

cykelarbete eller arbete i bensparksmaskin som har undersöks på grund av att arbetet blir det 

samma då tyngdkraften inte har någon effekt på resultatet. Det som undersökts mest är hur 

hjärtat och blodcirkulationen förändras i och med en ändring av kroppsposition. Leyk et al. 

(1994) skriver att den största skillnaden mellan liggande och sittande position är att vid 

liggande position har blodet lättare att rinna emot hjärtat då tyngdkraften hjälper till istället 

för att motverka blodåterflödet vilket i sin tur påverkar Sv. Oavsett kroppsposition har det 

venösa blodåterflödet stor påverkan på hur stor Sv är (Elstad et al., 2009). I vila visade Daley 

et al. (1985) att slagvolymen var 42 % högre vid liggande jämfört med sittande position och 

Poliner et al. (1980) visade att SDV var 21 % högre i sittande position i vila och i vila var 

blodtrycket detsamma oavsett liggande eller sittande position (Poliner et at., 1980). Eftersom 

Sv i vila är större vid liggande position men det krävs samma MV är Hf lägre vid liggande 

position (MacDonald et al., 1998). När ett fysiskt arbete startar så tar det 2-3 minuter innan ett 

steady-state läge uppnås i sittande position men det tar längre tid då kroppen utför ett fysiskt 

arbete i liggande position (Leyk et al., 1994; Koga et al., 1999; Convertino et al., 1984). 

Under denna tidsperiod bildas det en så kallad syreskuld (O2 deficit). Desto större O2 deficiten 

är desto mer laktat bildas då det till stor del är de anaeroba energisystemen som producerar 

den mängd ATP som arbetet kräver (Wasserman, 1967).  

Uthållighetstränade individer når steady-state tidigare än otränade på grund av högre 

kardiovaskulär kapacitet samt att muskulaturen är anpassad för fysiskt arbete. Fördelen med 

detta är att det bildas mindre laktat då den aeroba energiprocessen kommer igång tidigare 

(Powers & Howley, 2007, s. 58). Enligt MacDonald et al. (1998) är en av anledningar större 

O2 deficit vid liggande arbete på grund av att blodflödet till benen är lägre vid liggande 

position än vid sittande position vilket påverkar den mängd O2 som den arbetande 

muskulaturen får. Anledningen till det lägre blodflödet är att det är en långsammare Hf-

respons när fysiskt arbete i liggande position har inletts jämfört med i sittande position. De 

skriver dock att vid sex minuter på en submaximal belastning är VO2 lika mellan liggande och 

sittande position, vilket betyder att det krävs lika stor MV i båda positionerna. MacDonald et 

al. (1998) visade att vid väldigt lätt bensparksarbete, 40W så var det ingen skillnad i Hf 

mellan liggande och sittande arbete. Daley et al. (1985) visade att om arbetet ökade till 

måttligt var Hf lägre i liggande position. Även Poliner et al. (1980) visade att Hf var lägre och 
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Sv var större vid liggande position då arbetet var relativt lågt. Då intensiteten steg till 130-160 

Hf så var Sv fortfarande högre och Hf lägre vid liggande position. Men när intensiteten ökade 

och VO2max närmade sig så fanns ingen skillnad på Sv och Hf mellan positionerna. Warburton 

et al. (2002) skriver i sin studie, där försökspersonerna (Fp) var elitlöpare, att Sv var högre vid 

liggande position än vid sittande position från vila och hela vägen genom ett maxtest men att 

Sv ökade mer vid sittande position från vila till fysiskt arbete än vad den gjorde i liggande 

position. De skriver också att blodmängden hos uthållighetstränade individer är större än hos 

otränade och detta gör att otränade individer inte kommer upp till samma Sv. Koga et al. 

(1999) visade att vid liggande position kom Fp inte upp i samma maxwatt som vid sittande 

position. De visade också att ett lägre VO2max, ett lägre Hfmax samt att laktattröskeln var 

estimerad till en lägre Hf i liggande position jämfört med sittande position. Även Leyk et al. 

(1994) visade att maxwatt var lägre vid liggande position.  

 

2.7 Konditionsträning 

Konditionsträning kan bedrivas som volymträning, där träningen präglas av många 

träningstimmar på en låg intensitet eller som intervallträning, där träningen bedrivs på högre 

intensitet men under kortare tid än volymträning.  

Syftet med att utföra konditions träning kan sammanfattas till tre punkter: 

• Förbättra transporten av O2 så att det i större utsträckning används aeroba 

energiprocesser. 

• Förbättra musklernas förmåga att använda det O2 som blodet transporterar dit, för att 

aeroba energiprocesser ska användas. 

• Förbättra återhämtningen efter fysiskt arbete så att kroppen snabbare blir redo för 

nästa träningssession. (Bangsbo & Michalsik, 2004, s. 137-175) 

Syftet med intervallträning är att förbättra VO2max för att tåla högintensivt arbete under lång 

tid samt att återhämtningen ska gå snabbt efter fysisk ansträgning. Många idrottare nyttjar 

även intervallträning för att träna i en hastighet de inte når på tävling för att förbättra 

rörelseekonomi och teknik (Bangsbo & Michalsik, 2004, s. 137-175) Helgerud et al. (2007) 

visade i sin studie att högintensivt arbete (intensitet > 90 % Hfmax) ger en större förbättring på 

VO2 än lågintensivt arbete (intensitet < 85 %) då ingen förbättring av VO2 visades i de 

lågintensiva grupperna. Även Gormley et al. (2008) visade att högintesivt fysiskt arbete ger 
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större VO2max-förbättring än fysiskt arbete med lägre intensitet. Helgerud et al. (2007) hittade 

ingen V02max-förbättring i de grupper där lågintensiv träning bedrevs och det kan förklaras 

med att Fp i den studien redan var uthållighetstränade då Gormley et al. (2008) visade en 

förbättring av VO2 även vid lägre belastningar då Fp var otränade. I Helgerud et al. (2007) 

studie var det protokollet 4 x 4 / 3 (arbete i minuter, repetitioner, vila) som gav den största 

prestationsförbättringen. Gormley et al. (2008) skriver att  det verkar som träningens högsta 

intensitet spelar större roll för utveckling av VO2 än vad medelintensiteten på träningen gör. 

Helgerud et al. (2007) skriver att förklaringen till den VO2max-förbättring man hittade var att 

Sv var större efter studien jämfört med före. Att Sv förbättrades skulle kunna förklaras med 

att uthållighetsträning ger en ökning i blodvolym och därmed ett större venöst blodåterflöde 

(Stevenson, davy & Seals, 1994) Ingen blodvolymökning i Helgerud et al. (2007) studie 

skedde hos Fp då de redan var uthållighetstränade. Rörelseekonomin förbättrades också av 

intervallträning vilket är en viktig faktor för uthållighetsidrottare (Helgerud et al., 2007). Hf 

och blodtryck vid vila påverkades inte av en förbättrad VO2max genom intervallträning 

(Gormley et al., 2008) vilket kunde bero på att Fp var unga och deras normalvärden redan var 

låga. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie var att undersöka kardiorespiratoriska responser mellan liggande och 

sittande cykelarbete samt att undersöka vilka belastningar som skulle vara lämpliga för 

intervallträning i liggande position. 

Där frågeställningarna var: 

• Förändras VO2, Hf och laktat under submaximalt och maximalt cykelarbete mellan 

sittande och liggande position? 

• Förändras maxwatt mellan sittande och liggande cykelarbete? 

• Vilken arbetsintensitet är lämplig för intervallträning vid liggande cykelarbete? 

 

Hypotesen i denna studie var att VO2, Hf och maxwatt kommer att vara lägre vid liggande 

position men att det inte finns någon skillnad på blodlaktat koncentrationen mellan 

positionerna. 
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4. METOD 

4.1 Försökspersoner (Fp) 

Nio frivilliga friska Fp, sju män och två kvinnor, deltog i denna studie. Information om Fp 

presenteras i tabell 1. Kravet för att kvalificeras som Fp i denna studie var att någon gång i 

livet varit aktiv inom en fysiskt krävande idrott. Kriterier för aktivitetsgrad var att 

aktivitetsgrad 1 motsvarar > 60 minuter gång per vecka, aktivitetsgrad 2 motsvarar 30-60 

minuter aktiv träning per vecka, aktivitetsgrad 3 motsvarar 60-120 minuter aktivträning per 

vecka, aktivitetsgrad 4 motsvarar 120-300 minuter aktiv träning per vecka och aktivitetsgrad 5 

motsvarar  mer än 300 minuter aktiv träning per vecka.  

Tabell 1: Kön, ålder, vikt, längd och aktivitetsgrad hos försökspersonerna. 

Försöksperson Kön (M/K) Ålder 

(År) 

Vikt 

(Kg) 

Längd  

(Cm) 

Aktivitetsgrad 

1 M 25  79,8 177 5 

2 M 24 77 186 5 

3 M 25 84,5 190 5 

4 M 25 61 174 4 

5 M 28 80,3 181 5 

6 M 21 68 187 2 

7 K 20 54 172 2 

8 K 24 58 170 3 

9 M 31 88 185 2 

Medel ±SD  25 ± 3 72,5 ±1 2,5 180 ± 7  

 

4.2 Studiedesign 

Studien bestod av fyra testtillfällen där det minst var tre dagar mellan varje test för Fp. Fp 

informerades vid första testtillfället att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

studien. Inför varje test uppmanades Fp att inte ha utfört aktivitet med hög intensitet de 

senaste 36 timmarna innan test samt att koffein och matintag inte skulle intas närmare än 90 

minuter innan test. Vid varje testtillfälle fick Fp fylla i ett hälsoformulär (Bilaga 1). Innan 

varje test informerades Fp om protokoll för det test som gällde för dagen samt anledningen för 

test. Inför varje test kalibrerades syreupptagningsmaskinen, Jaeger oxycon pro (Jaeger, 



12 

 

Hoechberg)med tillhörande program Jlab maneger, med en gas-blandning från Sapliar med 

gaskoncentrationen 16 procent O2 samt 4,5 procent CO2. Temperatur och luftfuktighet mättes 

med den portala Vaisala HMP 45A10 som var kopplad via kabel till Vaisala PTU transmittor. 

Blodprovet för laktatanalys togs kapillärt från fingertoppen med Haemedic och 

Haemolanceplus användes för att ta provet som analyserades i laktatmätaren Biosen 5140. Hf 

registrerades med pulsklocka (Polar RX800x, Kempele, Finland) med tillhörande pulsband. 

Inför varje test togs ett vilolaktat efter att Fp suttit stilla på en stol i fem minuter. Vid det 

maximal syreupptagningstestet (maxtest) beräknades VO2max genom ett medelvärde på tre 

högsta uppmätta värdena i följd under sista minuten av testet där samplingsfrekvensen var 10 

sekunder. VO2 under det submaximala testet (submaxtest) beräknades av medelvärdet på de 

tre högsta uppmätta värdena i följd under varje submaxnivå. Vid varje test var 

trampfrekvensen satt till 70 varv per minut. Maxwatt beräknades genom att ta vikten på 

viktkorgen inkl viktkorgen (1,0 Kg) och multiplicera med 70. Vid maxtest där sista 

belastningen inte genomfördes helt beräknades maxwatt genom ekvationen:  

Genomförd tid (sekunder) / Belastnings tid (60 sekunder) x 70 (frekvensen) = genomförd watt 

Starka hejarop gavs till Fp vid varje testtillfälle. Vid maxtesten ansågs Fp ha nått sitt 

maxvärde då två av tre kriterier hade uppfyllts. Kriterierna var: 

• RQ >1,0 

• 90 % av estimerad Hfmax (220-ålder) 

• Blodlaktatkoncentrationen  > 8,0 mmol/l  (Maud & Foster, 2006, sid. 14-15). 

 

4.3 Sittande maxtest 

De sittande testen utfördes på en monark ergomedic 894 E (sverige, Vansbro). Sadelhöjd och 

storlek på remmen runt foten justerades för optimalt läge. Uppvärmning bestod av totalt 15 

minuter cykelarbete, där de första 10 minuterna utfördes på en belastning som motsvarade 65-

70 procent av estimerad Hfmax (220-ålder). Mellan minut 10-12 ökade belastningen så Hf steg 

till cirka 80 % av estimerad Hfmax. Minut 12-15 återgick belastningen till samma nivå som de 

första 10 minuterna av uppvärmningen. När uppvärmningen var klar fick Fp kliva av cykeln 

och dricka vatten. Innan maxtestet startade placerade Fp in munstycket i munnen och 

näsklämma över näsan sattes på så att ingen luft kunde passera någon annanstans än genom 

munstycket. Startbelastningen motsvarade samma nivå som den gjorde under de första 10 
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minuterna på uppvärmningen, sedan ökades belastningen med 0,5 Kg varje minut. Då 

trampfrekvensen sjönk under 70 RPM fick Fp fem sekunder på sig för att öka takten igen. Om 

trampfrekvens understeg RPM lägre än fem sekunder avbröts testet. Maxlaktat togs 60-90 

sekunder efter avslutat test.  

 

4.4 Liggande maxtest 

Vid maxtest i liggande position användes både den liggande, monark ergomedic 891, E 

(sverige, Vansbro) och den sittande cykeln vid uppvärmningen. De åtta första minuterna av 

uppvärmningen genomfördes på den sittande cykeln med samma belastning som vid sittande 

maxtest. Sedan byte Fp till den liggande cykeln för att fortsätta uppvärmningen där. Vid 

liggande tester fick Fp ta på sig en väst med ett klätterrep som var fastsatt i västen. Repet 

löpte runt stommen på den liggande cykeln och på så viss hindrades Fp från att glida bakåt på 

britsen. Detta för att säkerställa att positionen inte skulle ändras under testet. Minut 8-10 av 

uppvärmningen genomfördes således på den liggande cykeln med 0,5 Kg mindre på 

viktkorgen än vid sittande uppvärmning. Mellan minut 10-12 ökade belastningen med 0,5-1,0 

Kg. Efter det fick Fp åter igen sätta sig på den sittande cykeln och cykla ytterliggare tre 

minuter på samma belastning som de första 10 minuterna. När Fp cyklade på den liggande 

cykeln noterades längden från en punkt på selen fram till stommen på cykeln så att kroppen 

var i samma position vid nästa test på den liggande cykeln. Positionen på den liggande cykeln 

skulle motsvara samma knästräckning som vid sittande cykelarbete. Vid denna position hade 

samtliga Fp bröstbenet 35-40 cm under navet på cykeltramporna. Maxtestet hade samma 

protokoll som vid sittande maxtest, där ingångsnivån motsvarade samma belastning som 

mellan minut 8-10 på uppvärmningen och belastningen höjdes men 0,5 Kg varje minut. 

 

4.5 Sittande och liggande submaxtest 

Vid submaxtesten användes samma protokoll för uppvärmningen som vid respektive maxtest. 

Sadelhöjden och trampstorleken ställdes på samma nivåer som vid maxtestet. Submaxtestet 

bestod av fyra olika nivåer med fem minuterns vila mellan. Varje nivå varade i tre minuter där 

laktat togs en minut in i vilan mellan nivåerna. När laktatprovtagningen var klar togs alla 

vikter på viktkorgen bort och Fp fick själv välja om den ville trampa med enbart viktkorgen 

som belastningen eller kliva av cykeln och skaka loss benen. Munstycket togs aldrig ur 
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munnen på Fp sedan första submaxnivån hade startat. De fyra nivåerna på submaxtestet var 

70%, 80%, 90% och 100% av maxwatt som producerades vid respektive maxtestet. 

Ordningen för dessa nivåer var randomiserade för varje Fp men samma Fp hade samma 

ordning på både sittande som liggande submaxtest.  

 

4.6 Statistisk analys 

Data har analyserats med Microsoft Excel 2007 (Microsoft Corporation, Redmond, WA) och 

PASW statistics ver. 18.0.0 (SPSS inc, Chicago, IL). För parametrarna gällande maxtesten har 

student T-test använts för att jämföra skillnader. Vid jämförelse för parametrarna vid 

submaxtesten mellan intesiteter och kroppsposition har tvåvägs Anova med Bonferroni 

posthoc test använts som statistisk analysmetod. Resultatet visas som medel± SD. P<0,05 

räknades som statistiskt signifikant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

5. RESULTAT  

Vid maxtestet var VO2 och Hf 14 % (p<0,001) respektive 5 % (p<0,01) lägre vid liggande 

position. Även maxlaktat och maxwatt var 13 % (p<0,05) respektive 16 % (p<0,001) lägre vid 

liggandeposition (tabell 3). 

 Tabell3. Hf, VO2. laktat och maxwatt vid sittande respektive liggande cykelarbete (medel ±SD)  

 Sittande maxtest Liggande maxtest 

Hf max (slag/minut) 193 ±8,1  183 ±6,7 

VO2max (liter/minut) 4,5 ±1,2 3,9 ±0,9 

Laktat (mmol/liter) 12,7 ±2,5 11,1 ±2,4 

Maxwatt (watt/minut) 378 ±85 319 ±70 

 

Vid submaxtestet ökade VO2 med ökning i intensitet (p<0,05) och VO2 var 5-10 % lägre 

(p<0,05) vid liggande jämfört med sittande position. Det var ingen interaktion mellan 

intensitet och position (figur 1). 

 

Figur 1. Syreupptag vid submaxtester vid de olika arbetsintensiteterna: liggande (fyrkanter) och sittande (diamanter)     

position (medel ±SD). 

Det fanns inga skillnader i laktat mellan olika intensiteter eller mellan arbetspositionerna 

(figur 2). 
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Figur 2. Laktat  vid submaxtester vid de olika arbetsintensiteterna: liggande (fyrkanter) och sittande (diamanter) position 

(medel ±SD). 

Hf ökade med en ökning av intensiteten (p<0,05) och den var 2-5 % lägre (p<0,05) vid 

liggande position. Det fanns ingen interaktion mellan intensitet och position (figur 3). 

 

Figur 3. Hjärtfrekvens vid submaxtester vid de olika arbetsintensiteterna: liggande (fyrkanter) och sittande (diamanter) 

position (medel ±SD). 

 

Alla Fp klarade arbetsbelastningarna 70 % och 80 % i både liggande och sittande position. 

Vid sittande submaxtest klarade 4 Fp 90 % belastningen och 3 FP klarade 100 % 
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belastningen. Vid liggande submaxtest klarade 5 Fp 90 % belastningen och 1 Fp klarde 100 % 

belastningen. (tabell 4).  

Tabell 4.  Submaxnivåer som varje försöksperson klarade att genomföra där x betyder att hela nivån genomfördes och de 

nivåer som försökspersonerna inte klarade av är den genomförda tiden angiven (S= sittande position, L= liggande position, 

tid= min och sekunder, % av maxwatt). 

Fp 70 % S 80 % S 90 % S 100 % S  70 % L 80 % L 90 % L 100 % L 

1 x x x x x x x 1.40 

2 x x x x x x x x 

3 x x x 1.47 x x x 2.10 

4 x x x 2.15 x x x 1.30 

5 x x 1.20 x x x 1.50 2.00 

6 x x 1.35 1.00 x x x 1.38 

7 x x 2.00 1.30 x x 2.10 1.45 

 

6. DISKUSSION 

6.1 Maxtester 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kardiorespiratoriska parametrar såsom VO2, Hf, 

laktat och maxwatt påverkades då kroppspositionen ändrades från sittande cykelarbete till 

liggande cykelarbete. Vid jämförelse mellan sittande och liggande maxtest hittades skillnader 

hos de variabler som mättes. Koga et al. (1999) visade att vid ett steady-state arbete på hög 

intensitet uppmättes lägre VO2 vid liggande position. Leyk et al. (1994) visade också att 

VO2max var högre vid sittande position men skillnaden var inte signifikant. I denna studie var 

VO2max vid liggande position 14 % lägre än vid sittande position. En förklaring till det lägre 

VO2max vid liggande position kan vara en minskad blodtillförsel till arbetande muskulatur och 

därmed minskad O2-tillgänlighet för arbetande muskulatur (MacDonald et al., 1998) då 

skillnaden i höjd mellan bröstbenet och navet på testcykeln var större i denna studie än den 

studie som Leyk et al. (1994) gjorde.  

Både Leyk et al. (1994) och Poliner et al. (1980) visade att Hf var lägre vid fysiskt arbtete i 

sittande position. Detta stämmer väl överens med denna studie då Hf var 5 % lägre vid 

liggande position jämfört med sittande position. Eftersom förhållandet mellan VO2 och 

intensitet är linjärt upp till VO2max och att förhållandet mellan MV och VO2 är linjärt (Harms 
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et al., 1998) skulle det lägre VO2max som visades vid liggande position vara en förklaring till 

varför Hf var lägre vid liggande positionen. Både Koga et al. (1999) och Leyk et al. (1994) 

visade en lägre maxwatt vid liggande position något som denna studie stödjer, då 16 % lägre 

maxwatt producerades vid det liggande maxtestet. Detta kan förklaras med att samspelet 

mellan belastning och VO2 är linjärt och då VO2max var lägre vid liggande position blev även 

maxwatt lägre (Harms et al., 1998). Hypotesen att VO2, Hf och maxwatt skulle vara lägre vid 

liggande arbete jämfört med sittande arbete stämmer överens med de resultat som beskrivits. I 

denna studie var laktatnivåerna 13 % lägre vid ligggande maxtest, vilket är till motsats mot 

vad hypotesen var. Koga et al. (1999) skriver att vid liggade fysiskt arbete är det en 

långsammare VO2-kinetik och därmed en större syreskuld på grund av en långsammare Hf 

respons. Detta gör att arbetet i liggande position blir mer anaerobt och det kan påverka 

laktatnivåerna. Wasserman (1967) visade i sin studie att en större syreskuld ger ett högre 

laktat. Så den lägre laktatproduktionen vid liggande arbete kan inte förklars av en 

långsammare VO2-kinetik. Leyk et al. (1994) skriver att laktat ökar med belastningen vilket 

kan förklara de lägre laktatnivåerna vid liggande maxtest då maxwatt var lägre vid den 

liggande positionen. Leyk et al. (1994) visade inga skillnader på laktat mellan liggande och 

sittande position. Så varför denna studie visade en skillnad på laktat mellan positionerna är 

oklart. En förklaring kan vara en mer ogynnsam liggande position på grund av att det var en 

större skillnad i höjd mellan bröstbenet på Fp och navet på testcykeln jämfört med studien 

som Leyk et al. (1994) gjorde.  

Vid submaxtesterna i denna studie var VO2 och Hf lägre vid den liggande positionen. 

Skillnaden i VO2 kan förklaras med att den absoluta belastningen inte var lika hög vid 

liggande som vid sittande position då det är ett linjärt samband mellan belastning och VO2 

och därmed också förklara den lägre Hf som visades (Harms et al., 1998). VO2 stiger markant 

mindre mellan de två högsta intensiterna vid liggande submaxtest jämfört med vid de lägre 

belastningarna. Förklaringen till det är att flera av Fp avbröt testet innan de nådde steady-state 

då det tar 2-3 minuter för att nå steady-state (Leyk et al., 1994). Att det inte var någon skillnad 

mellan laktat och intensitet för båda positionerna kan förklaras med den korta vilan mellan 

submaxnivåerna.      

 

6.2 Intervallträning 

Under senare år har vissa uthållighetsidrottare börjat använda sig av träning i liggande 

position eftersom belastgningen i denna position troligtvis är större på hjärtat (Warburton  et 
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al., 2002) vilket skulle kunna leda till förbättring av uthållighetsprestation. Eftersom 

totalbelastningen på kroppen är större per minut vid högintensivt arbete jämfört med 

lågintesivt arbete så är det viktigt att det protokoll som följs under ett intervallpass är det som 

ger den största förbättringen på fysisk kapacitet (Gormley et al., 2008). Helgerud et al. (2007) 

visade i sin studie att högintensivt arbete (intensitet > 90 % Hfmax) ger större förbättring på 

VO2 än lågintensivt arbete (intensitet < 85 %). I deras studie jämfördes fyra olika protokoll 

där en grupp tränade på en lågintensiv belastning, en grupp tränade på belastningen 2 mmol/l 

och två grupper tränade på Hf = 90-95 % av Hfmax, där ena gruppen hade protokollet 15 x 

47/15 (arbete i sekunder, repetitioner, vila i sekunder) och den andra gruppen hade protokollet 

4 x 4/3 (arbete i minuter, repetitioner, vila i minuter). Gormley et al. (2008) menar att 

förbättringar av VO2max påverkas mer av hur högt upp i intensitet träningen bedrivs än vad 

medelintensiteten på träningen är. Detta stödjes av Helgerud et al. (2007) då gruppen med 4 x 

4/3 och 15 x 47/15 förbättrade sitt VO2max med 7,2 % respektive 5,5 % efter åtta veckors 

träning medan de två lågintensiva grupperna inte hade någon förbättring på VO2max. I denna 

studie motsvarar submaxbelastningarna, 70 % och 80 %, 90-95 % av Hfmax vid liggande 

position. Vilket gör att de matchar bra med Helgerud et al. (2007) 4 x 4/3 protokoll. 

Belastningarna 90 % och 100 % skulle passa bra för två respektive en minuters intervaller 

t.ex. 2 x 5/3 eller 1 x10/3 (tid i minuter, repetitioner, vila i minuter). Idrotter där det är svårt 

att mäta den effekt som idrottaren producerar till exempel inom längskidåkning, är laktat och 

Hf två vanliga parametrar som styr träningen (Bangsbo & Michalsik, 2004, s. 75-80). Vergez, 

Flore & Favre-Juvin (2003) undersökte i sin studie vad som hände med laktat och Hf hos 

samma Fp vid två olika idrotter, löpning på rullband samt rullskidåkning i fristil på 

rullskidbbana. De visade att en given Hf inte motsvarade samma laktat mellan idrotterna. 

Denna studie visar att VO2 och Hf var lägre vid submaxtesten i liggande position men det var 

ingen skillnad på laktat mellan positionerna vilket betyder att de som använder liggande cykel 

som träningsform bör göra ett maxtest på liggande cykel för att hitta de rätta pulsnivåerna för 

intensiteterna.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Maxtestet var ett så kallad graded exercise test där en höjning av belastningen skedde varje 

minut. Medelvärdet på laktat och VO2max var högre på 100 % nivån vid submaxtestet än laktat 

och VO2max var på maxtestet vilket kan det tyda på att protokollet vid maxtestet inte var 

optimalt. Som kriterier för att ha uppnått VO2max valdes de som tidigare beskrivits i 

metoddelen, enligt Maud & Foster (2006, s. 14-15). Alla Fp nådde minst två av de tre kriterier 
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utom Fp 2 vid det liggande maxtestet, där Hf var 2 enheter under gränsvärdet. Men eftersom 

Koga et al. (1999) visade att Hfmax var lägre vid liggande fysiskt arbete så ansågs Fp2 uppfyllt 

kriteriet för Hf. Två Fp valde att avbryta sitt deltagande i studien efter maxtesten och 

genomförde aldrig submaxtesterna. Deras resultat från maxstestet är dock inräknade. 

Submaxtesterna var randomiserade för att utesluta att en viss testordning skulle påverka 

resultatet. Det hade varit bättre för studien om vilan mellan submaxnivåerna varit längre då 

man i efterhand kan konstatera att den korta vilan mellan submaxnivåerna satte syftet med 

randomiseringen ur spel eftersom laktatnivåerna ökar med belastningen (Leyk et al., 1994). 

Vissa Fp i denna studie hade högre laktat på 70 % belastningen än vad de hade på högre 

belastningar. Anledningen till att tiden mellan belastningarna var fem minuter var för att 

minimera risken av koncentrationssvårigheter och trötthet på grund av en för lång testtid, 

skulle påverka resultaten. Bogdanis, Nevill, Lakomy, Graham & Louis (1996) skriver att 

oxidationen av laktat och återställandet av pH-balansen har en halveringstid på 6-10 minuter, 

vilket betyder att det skulle tagit 18-30 minuter mellan varje submaxnivå för att laktatnivåerna 

skulle nå vilovärdet igen. 

Förutom de standardfel som testutrustningen har kan även andra felkällor förekommit i 

studien. Handhavandet av laktatprovtagning är en av dessa. Under studiens gång kan 

handhavandet förändrats på grund av mer rutin hos testledaren vilket kan ha påverkat 

provtagningarna. Parametrar som matintag, koffeinintag och högintensiv träning för nära test 

kan påverka resultatet. Cox et al. (2002) visade att intag av koffein innan prestation har en 

prestationshöjande effekt. Även om Fp var uppmanade att göra på ett specifikt sätt som är 

beskriven i metoddelen så kan detta inte säkerställas helt. Tiden mellan första och sista test 

var för vissa Fp relativt lång där extremfallet var tre månader. Om träningsmängden för Fp 

har ökat kan detta påverka VO2 (Denis et al., 1986). Rummet där testerna utfördes hade en 

bristfällig ventilation vilket kunde påverka VO2-mätningarna då förändringar i temperatur 

och/eller luftfuktighet påverkar resultatet (Breen, 2000). Den liggande cykelns pedalrem var 

inte av tillräckligt bra kvalitè för att hålla foten på plats. Vissa av Fp fick stanna testet för att 

sätta tillbaka foten under pedalremmen igen vilket tog mellan 5-10 sekunder, detta kan ha 

påverkat både tiden till utmattning och laktatnivåerna. Mellan submaxnivåerna fick Fp själv 

välja om de ville vila helt eller utföra ett lätt arbete. Detta kan ha medfört att laktatnivåerna 

har påverkats olika då ett lågintensivt arbete transporterar bort mer laktat än inaktivitet (Gupto 

Goswami, Sadhukhan &Mathur, 1996).   
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7. SLUTSATS 

De huvudsakliga resultat som framkom av studien var att VO2max, Hf och maxwatt var lägre i 

liggande jämfört med sittande arbete. Och även att laktat var lägre vid liggande cykelarbete.  

Vid 70-80 % av maxwatt vid liggande cykelarbete ligger arbetsbelastningen på den nivå där 

ett 4 x 4/3 (tid i minuter, repetitioner, vila i minuter) protokoll skulle vara läpligt för att 

bedriva intervallträning. Vid högre arbetsintensiteter skulle 1 x 10/3 (tid i minuter, 

repetitioner, vila i minuter) eller 2 x 5/3 (tid i minuter, repetitioner, vila i minuter) protokoll 

passa bra i ett intervallpass. 
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