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Sammanfattning 

Denna studie gjordes på förfrågan av en simklubb i västra Sverige. Uppgiften var att mäta 

fram laktatkurvan på ett antal simmare. Önskemålet var tio (10) simmare men vi fick ett 

bortfall på fyra (4) på grund av sjukdom, ovilja och tester för nära inpå mästerskap. Metoden 

vi valde var laktatmätning efter varje simmat lopp. Simmarnas uppgift var att simma 

progressivt 5*200m frisim. Laktatet mättes med ett instrument kallat Lactate Scout och även 

pulsen togs efter varje lopp. Vi mätte laktathalten hos simmarna en och en eller två och två 

beroende på hur mycket plats och tid det fanns att disponera.  

 

Resultaten efter fyra veckor var att alla simmare hade förbättrat sitt laktatvärde det vill säga 

hade sänkt och högerförskjutit laktatkurvan medan pulsen höll sig stabilt. Två av 

försökspersonerna hade högerförskjuten laktatkurva, medan två andra försökspersoners hade 

en liten sänkning på det fjärde loppet som inte riktigt stämde överens med den 

eftersträvansvärda kurvan. De två sista försökspersonernas laktatkurvor sköt i höjden vid det 

andra eller tredje loppet och sjönk under det fjärde loppet, och ökade sedan på det femte och 

sista loppet. 

 

De slutsatser vi kan dra med så få försökspersoner är att tränarnas träningsplanering för dessa 

sex simmare stämde bra inför tävlingarna de hade framför sig. De fick betydligt bättre 

motståndskraft mot laktatet efter fyra veckors träning.  

 

Sökord: Aerob, anaerob, laktat, simning, träning 

Databaser: Pubmed, EBESCOhost, Google, Schoolar Google 
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Introduktion  

Bakgrund 

I simvärlden klassas en del simmare redan i tidig ålder som elitsimmare. Några simmare kan 

ligga på elitnivå redan vid 13-14 års ålder. Dock enligt Svenska Simförbundets stadgar är en 

simmare en senior när denne har lämnat junioråldern i respektive idrottsgren, vilket är det året 

denne har fyllt eller fyller 20 år. För att kunna tävla i individuell simning ska simmaren även 

vara registrerad hos Svenska Simförbundet och erhålla en licens. Detta licensnummer anges i 

start- och resultatlistorna för tävlingarna. (Svenska Simförbundets hemsida, stadgar). 

 

Distans- vs. sprintsimmare 

De snabbaste simmarna i vatten är självklart de simmare som simmar 50 meters frisim, medan 

de uthålligaste simmarna är de som klarar att simma snabbt under en lång tid, så kallade 

maratonsimmare som simmar i öppet vatten (Stager och Tanner, 2005). 

 

När man simmar distans, bör extremiteternas muskler kunna prestera mycket mindre 

”maxenergi”, och istället behålla relativt jämn energinivå under en längre tid. Distanssimmare 

bör träna på att behålla sin energiåtgång under förlängda perioder av tid med lite 

muskeltrötthet. Författarna Barbosa et. al. (2006) fann att frisimmet var det mest ekonomiska 

simsättet som kunde simmas medan bröstsimmet var det som var det mest kostsamma 

simsättet att tävlingssimma i.  

 

Skillnaden mellan distans- och sprintsimmare är deras sätt att träna. De tränar olika för att öka 

de faktorer som är viktiga för att lyckas i deras respektive distanser. Även centrala faktorer 

som den viktiga metabolismen och de ärvda mindre viktiga egenskaperna karaktäriserar 

individerna och får dem att lyckas i den specifika grenen (Stager och Tanner, 2005). 

 

Att vara distanssimmare är ett heltidsarbete då dessa hela tiden behöver träna på sin 

uthållighet och måste ha kontroll på hur länge de kan vila mellan säsongerna. Tekniken är 

väsentlig för distanssimmare. När de tränar bör de ligga på ungefärliga splittider (mellantid) 

ungefär ett pass i veckan. Detta är att rekommendera om simmaren vill ligga på topp.  
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Många unga simmare gillar distanssimning för att förbättringarna är snabba. Därför bör 

ökningen av träningsvolymen och intensiteten ske långsamt, över år, med tyngdpunkt på 

aerob träning vid låg ålder. Innan puberteten bör två pass/dag undvikas.  

 

Vad många tränare missar är att träna på land sina distanssimmare. Träning med sin egen 

kroppsvikt eller lätt styrketräning med många repetitioner tre dagar/vecka är ett bra 

komplement till distanssimningen (Stager och Tanner, 2005). 

 

Träningsplanering 

Som i de flesta idrotter läggs en planering för året eller säsongvis. Inom simningen är detta 

inget ovanligt och man använder sig av periodisering där koncentrationen läggs på 

träningsvolym och intensitet. Först läggs grunden, därefter vidtar tung träning 

(koncentrationen läggs på uthållighet, fart, styrka, flexibilitet och effekt). Sedan har man en 

period med återhämtning innan toppning sker inför mästerskapen. De olika perioderna är 

olika långa, alltifrån några veckor till två-tre månader. En annan aspekt som tas hänsyn till är 

övergången från träning och tävling. Detta är en viktig del som planeras in i periodiseringen.  

 

Arbetskravanalys 

En simmares kropp ställs inför många krav, både hur kroppen är sammansatt muskulöst och 

på de syretransporterande organen (hjärta och lungor). Det är väldigt viktigt att 

koordinationen och motoriken är välutvecklade då rörelser sker både över, i och under vattnet 

(Carlsson, 1995). Enligt Michalsik och Bangsbo (2004) använder en simmare främst 

musklerna från bröst, armar, rygg och sekundärt bålen och benmusklerna. 

 

Koordinationen mellan armar, ben och öga för att bedöma avståndet mellan sig själv och var 

väggen är inför en vändning eller målgång bör vara väl utvecklad, så även explosiv styrka och 

uthållighet baserat på vad för sorts simmare det rör sig om. Ålder, målsättning, 

prestationskrav, individuella begränsningar, tävlingsformer, tävlingstidpunkt, klimat och 

geografi är faktorer som kan påverka de moment som simmaren bör träna på för att prestera 

optimalt (Annerstedt och Gjerset, 1997).  

 

Intensitet 

Som distanssimmare är det av vikt att kunna hålla en jämn arbetsrytm och puls för att kunna 

erhålla en bra uthållighet. För att ha översikt på sin arbetspuls är det viktigt att mäta pulsen 
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regelbundet under de träningspass där intensiteten ligger på 70 % av maxfarten. Detta 

underlättar även för tränaren vid planeringen av träningspassen. 

 

Kapacitetsanalys 

Genom att observera, testa och analysera kan man få fram resultat för hurdan kapaciteten är 

hos idrottsutövaren. Kapacitetsanalysen delas oftast upp i totalkapacitet och delkapacitet. 

Totalkapaciteten är analysen på hur idrottsutövaren ter sig under en tävling, det vill säga dess 

prestationer under en tävling. Delkapaciteten är analysen av vad som behövs fokuseras och 

förbättras inför tävling och detta sker då lämpligast under träningspassen (Annerstedt och 

Gjerset, 1997). 

 

Dock bör man ha i åtanke att kön, ålder, hur länge man har tränat, var i utvecklingen i sin 

idrott man befinner sig samt vad för hälsoförhållande man har kan påverka analyserna. 

 

Vi gjorde en översiktlig kapacitetsanalys på dessa simmare och som vi redovisar i tabell 1 

ställs det generellt höga krav på aerob och anaerob uthållighet, på den uthålliga 

muskelstyrkan, simtekniken och väldigt höga krav ställs på de psykologiska egenskaperna. 

Lite mindre krav ställs på den maximala muskelstyrkan, snabbheten/explosiva styrkan, 

rörligheten och på orienteringstekniken.  

 

Aerob uthållighet       
Anaerob uthållighet       
Maximal muskelstyrka    
Uthållig muskelstyrka     
Snabbhet/explosiv styrka    
Rörlighet        
Simteknik         
Orienteringsteknik     
Taktik        
Psykologiska egenskaper     

 

Tabell 1. Generell kapacitetsanalys på simmarna (egna observationer). 

 

Aerob och anaerob träning 

Den mest användbara träningsformen inom aerob och speciellt anaerob träning är 

intervallträning (växlar mellan arbete och vila/lättare arbete). Intervallträning täcker hela 

spridningen av intensitet från 0 till 100 procent av maximal intensitet.  
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Det är viktigt att man anger vilken intensitet intervallperioderna ligger på för att kunna 

bestämma vilket träningsområde man arbetar inom. Arbetsperiodernas och vilans längd har 

också en stor betydelse för inom vilket område den primära träningseffekten ligger. Man kan 

även variera intervallsträningen genom att ändra arbetsperioderna antal och aktivitetsnivån 

under vilan. Ett exempel på aerob högintensiv träning med korta intervaller kan vara att man 

utför 30 sekunders arbete med 15 sekunders vila emellan, som genomförs under 20 minuter 

där intensiteten ligger på cirka 90 procent av maximal syreupptagning. Ett exempel på 

anaerob toleransträning är fem repetitioner á en minuts arbete kombinerat med fyra minuters 

vila med en intensitet på cirka 50 procent av den maximala intensiteten (Michalsik & 

Bangsbo, 2004, Sharkey & Gaskill, 2006).  

 

 Aeroba processen 

Den aeroba kapaciteten är ett mått på uthålligheten, det vill säga kunna utföra ett arbete under 

en längre tid. Det som är avgörande för uthålligheten är att kunna utveckla energi under en 

längre tids arbete genom aeroba processer. De viktigaste komponenterna för 

uthållighetsförmågan är de lokala förhållandena i skelettmuskulaturen, till exempel antalet 

kapillärer, aktivitet av oxidativa enzymer och antalet mitokondrier. Om en person har hög 

aerob kapacitet kan denne arbeta med en högre relativ arbetsintensitet än en person med låg 

kapacitet. Skillnaden mellan maximal effekt och aerob kapacitet har visats genom experiment 

och har en praktisk betydelse för träningsplaneringen, eftersom det optimala sättet att 

förbättra de två faktorerna inte är lika. Den maximala syreupptagningen bestämmer inte 

uthålligheten och reflekterar inte de förändringar i musklernas ämnesomsättning som är 

avgörande för uthålligheten (Michalsik & Bangsbo, 2004, Sharkey & Gaskill, 2006). 

 

Liksom den maximala aeroba effekten kan den aeroba kapaciteten tränas. Förbättras den 

maximala aeroba effekten påverkas också den maximala aeroba kapaciteten. Dock kan 

förändringar i de två andra faktorerna ha en motsatt effekt om träningen blir alltför ensidig så 

att uthålligheten förblir oförändrad (ibid.). 

 

Enligt Nilsson (1998) är den bästa träningsnivån lagd när idrottaren ligger på 70 % av sitt 

VO2 max då det är ett jämnare arbetsmotstånd för hjärtat. Detta ökar utvecklingen av 

syreupptagningsförmågan. En studie utförd av Fernandes, Marinho, Barbosa & Vilas-Boas 

(2006) fick fram resultatet att simtekniken är väldigt viktig för den aeroba effekten.  
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 Anaeroba processen 

Den anaeroba kapaciteten är ett uttryck för en persons största anaeroba energifrigörelse, som 

man kan uppnå genom arbete fram till utmattning. I till exempel medeldistanslopp (800-3000 

meter) har den anaeroba kapaciteten en stor betydelse, då man arbetar på en hög intensitet 

under ganska lång tid.  

 

Anaerob effekt är ett mått på musklernas förmåga att snabbt skaffa sig mycket energi utan att 

syre förbrukas. Den maximala anaeroba effekten representerar den högsta hasigheten, där 

anaerob energi kan frigöras. Genom att man ökar den maximala hastigheten på den anaeroba, 

laktacida energifrigörelsen och även på nedbrytningen av ATP och PCr, så kan den maximala 

anaeroba effekten höjas. I praktiken har detta en avgörande betydelse i lopp med maximal 

intensitet på korta distanser (100-400 meter) eller vid en lång spurt som till exempel i fotboll 

(från försvarsposition till anfallsposition). Ett bra praktiskt test för att mäta den anaeroba 

effekten är Wingate-testet, då man arbetar under maximalt arbete under hela testet (30 

sekunder) (Michalsik & Bangsbo, 2004, Sharkey & Gaskill, 2006). I simning har en studie 

utförd av Bentley, Roels, Hellard, Fauquet, Libicz & Millet (2005) testat den anaeroba 

effekten genom att låta simmarna simma submaximalt 4*400 meter eller 16*100 meter frisim.  

De fann dock inga signifikanta skillnader mellan dessa två sätt att träna utan rekommenderar 

fler studier av denna sort.  

 

Vad händer med den mjölksyra som produceras i musklerna? 

Vid kortvarigt och intensivt arbete sker ATP-produktionen i första hand genom glykolys och 

den mjölksyra som bildas leder till ett sänkt pH-värde i sarcoplasman.  

Detta gör att kraftutvecklingen minskar förmågan hos myosinhuvudena att spjälka ATP. Vid 

kraftiga kontraktioner är mjölksyran en viktig orsak till muskeltrötthet. Vad gäller långvarigt 

och måttligt arbete har man inte kommit fram till vad det är som leder till muskeltrötthet. En 

möjlig orsak till detta kan vara att frisättningen av Ca2+ minskar från det sarcoplasmatiska 

retiklet. En annan orsak kan vara att tomma glykogenlager leder till muskeltrötthet, men detta 

är fortfarande okänt. Muskeltrötthet kan även kopplas ihop med psykiska orsaker. Det är 

väldigt vanligt att utövaren har svårt att hålla motivationen uppe vid långvarigt, hårt fysiskt 

arbete. Detta kan variera från idrottare till idrottare (Haug, Sand och Sjaastad, 1996). 

 

En del av den mjölksyra som bildats stannar kvar i muskeln, där den antingen förbränns eller 

ansamlas. Den resterande mängden mjölksyra rinner ut i blodet och transporteras därefter till 
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hjärtat. Hjärtat pumpar då vidare mjölksyran ut i kroppen till andra organ och vävnader som 

har användning av den. Några av dessa organ och vävnader är själva hjärtmuskulaturen, 

levern, njurarna och inaktiva muskler. En liten del av mjölksyran transporteras även ut till 

armarna och händerna. På så vis är det möjligt att mäta ökade laktatkoncentrationer i blod 

som tas från handen, även om det är benen som har fått arbeta (Michalsik och Bangsbo, 

2004).  

 

Det går inte att styra träningsintensiteten genom användning av laktatvärden. Däremot kan de 

användas för att bedöma förändringar i träningstillstånd och belastning under träning (ibid.). 

 

Laktattröskel 

Vid laktatmätningar eftersträvas det att högerförskjuta laktatkurvan med låg höjning på 

laktatvärdena för att uppnå en bra uthållighet och god laktatupptagning (Nilsson, 1998).  

 

Tidigare forskning på simning och laktatmätning 

Behovet av standardisering av främst träning och kostintag inför laktattest är stort. Det har 

påvisats i ett antal studier att såväl intensiv träning som högt kolhydratintag dagarna före test 

ger en vänsterförskjutning av laktatkurvan, vilket innebär att individen för dagen blir korrekt 

skattad, men underskattad för den aktuella träningsperioden. Omvänt gäller att lågintensiv 

träning som ger kolhydrattömning i kombination med för lågt kolhydratintag ger en 

högerförskjutning av laktatkurvan, vilket innebär att individen både för dagen och för den 

aktuella träningsperioden blir överskattad (Foxdal, 1997). 

 

Typiskt för idrottare inom vissa konditionsidrotter, som utvecklat det aeroba energisystemet, 

är att de kan hålla en relativt hög hastighet utan att passera laktattröskeln. Idrottare som har 

utvecklat det anaeroba energisystemet passerar laktattröskeln vid en betydligt lägre hastighet 

(Nilsson, 1998) 

 

Det finns många idrotter där både styrka och aerob kapacitet är viktiga faktorer för en god 

prestationsförmåga. Dessa idrotter är så kallade hybrider, vilket betyder att det är idrotter som 

har en blandning av två eller flera viktiga delkapaciteter. Exempel på dessa är 

längdskidåkning på skidor, cykel, simning och medeldistanslöping. I dessa idrotter är man 

tvungen att hitta en lämplig balans mellan till exempel styrka och aerob uthållighet. Det gäller 
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att vara stark men också extremt uthållig. En längdskidåkare eller simmare är naturligtvis 

hjälpt av en stor syreupptagningsförmåga, men skulle också kunna utnyttja en god 

muskelstyrka för ett kraftfullare och mer vägvinnande arm- och bentag/frånskjut (Nilsson, 

1998). 

 

Längdskidåkning är en av de idrotter som kan jämföras med simning då disciplinen också 

ställer stora krav på syreupptagningsförmågan. Det är med andra ord ingen tillfällighet att 

längdskidåkare har mycket hög hjärtfrekvens och höga blodlaktatvärden (Nilsson, 1998). En 

artikel undersökte skillnaden mellan hjärtfrekvensen och produktionen av laktatet genom att 

jämföra mellan tre olika sätt att träna längdskidåkning (löpning, stakning på rullskidor och 

rullskidåkning). En skillnad hittades mellan dessa tre sätten att träna, hjärtfrekvensen var lägre 

under stakningsträningen jämfört med löpningen och rullskidåkningen (Larson, 2006). 

 

Andra metoder som kan användas för att undersöka simningen är olika typer av fysiologiska 

tester. Exempel på dessa är funktionella uthållighetstester, styrketester baserade på mätningar 

av puls, syreupptagning, blodlaktat samt tensiometri (mätning av ytspänningen) i vatten. 

(Widerström, 1992). 

 

Anderson, Hopkins, Roberts och Pyne (2006) gjorde en mätning på 22 stycken simmare (10, 

kvinnliga, 12 manliga) på 7*200 meter, fem minuters starttid med progressiv simning per 200 

meters lopp (öka farten varje 200 meter). Efter varje lopp togs laktatprov inom loppet av en 

minut. Resultaten som framkom av denna studie var att elitsimmarna blev 1-2% snabbare vid 

maximal och 4 mmol/l laktatfart under denna säsong (20 veckor mellan mätningarna). En 

annan liknande studie utfördes på kvinnliga simmare under två års tid vars syfta var att testa 

laktatmätning under träning. Författarna Stavrianeas & Stephenson (2007) fick signifikanta 

förbättrade resultat hos dessa simmare.  

 

Andra liknande studier hittades dock med ett annat syfte. Författarna Greenwood, Moses, 

Bernardino, Gaesser & Weltman (2007) ville se om det fanns någon skillnad mellan aktiv och 

passiv återhämtning hos simmare efter att ha simmat 200 meter lopp. Tidigare studies syfte 

var att undersöka om det var någon skillnad mellan kort- och långbane bassäng genom att 

jämföra laktatproduktionen hos manliga simmare (Keskinen, Keskinen & Mero, 2007).  
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Ett annat test som används inom simningen är Swimgate-testet. Det bygger på samma 

principer som Wingate-testet. Utförande går till på så vis att simmare har en lina gjord av 

gummi fastspänd runt sin midja, sedan tar simmaren sig ut till den sträcka där denne är 

tvungen att prestera max för att hålla sig kvar utan att linan drar denne tillbaks till 

bassängväggen. Under 30 sekunder simmar simmaren max. Enligt Stager och Tanner (2005) 

tar det ca 5-7 sekunder innan en simmare har nått toppen av maxfarten. Det har även visat sig 

att trots att motivationen för att prestera finns så dalar kraften allteftersom. Skillnaden mellan 

distans och sprintsimmare var att distanssimmare under sina försök höll längre jämfört med 

sprinters (ibid.).  

 

I en rapport skriven av en ishockeytränare (Gustavsson, 1995) togs mätningar på 

ishockeyspelares laktatnivåer under en match. De resultat som framkom var att backarna hade 

lägre värden än forwards. Det var inte många som hade höga medelvärden, knappt en 

tredjedel hade värden på medelhög nivå. Denna artikel var den enda vi fick tag på som 

troligen kunde dras paralleller till, men det visade sig sedan att dessa hockeyspelare spelade 

betydligt kortare perioder med ruscher än med jämnt tempo som det är i denna studies 

metoddel. 

 

Syfte/problemformulering 

Syftet med denna studie är att ta fram laktatkurvan samt pulsen på sex elitsimmare och 

studera om denna laktatkurva förflyttas efter fyra veckors träning.  

 

Metod 

Metoden som användes för laktatmätningen var en laktatmätare (Lacate Scout) 

(http://www.lactatescout.com/download/pdf/LScout_flyer_se.pdf) och pulsmätningen skedde 

med hjälp av pulsklocka och pulsband (av märket Polar) som fästes runt försökspersonens 

bröstkorg. En enkät med några bakgrundsfrågor gavs ut till försökspersonerna innan första 

mätningen för att få en uppfattning om deras ålder, träningsvana, tävlingsnivå och bakgrund, 

tävlingserfarenhet med mera (se bilaga 1.). 

 

Försökspersonerna 

Tränarna valde ut en grupp av simmare (10 stycken) som var lämpade för att genomföra 

distanstestet. Kravet för simmarna var att de kunde simma med bra progression för att testet 
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skulle vara av värde att analysera. Vi fick ett bortfall på fyra personer då dessa inte bedömdes 

lämpade att genomföra mätningarna väl (på grund av förkylningar, toppform och ovilja). 

Distansgruppen bestod av sex elitsimmare, tre flickor och tre pojkar i åldrarna 14-18 år. De 

flesta av simmarna i testgruppen har simmat regelbundet under 8-10 år. De tränar cirka 5-7 

simpass per vecka och 1-2 pass ren fysträning per veckan (se tabell 2.). Försökspersonerna är 

uppdelade efter vilken tränings- och tävlingsnivå de ligger på.  

 

Försökspersonerna hade tränat nio veckor innan första mättillfället som var vecka 40. Fram 

till vecka 40 var det tuff och tung träning som avslutades med en tävling i slutet av vecka 40. 

Veckorna mellan vecka 40 och vecka 44 bestod av betydligt lättare och färre pass (se tabell 

2.). 

 

Undersökningsdesign 

Kontakt togs med simklubbens tränare och datum för laktatmätningen bestämdes. Det tog två 

träningstillfällen samla ihop alla försökspersoner. Lokalen vi befann oss i var en 

inomhussimhall. Bassängen var 25 meter och hade åtta banor. Simklubben disponerade dock 

över fyra banor varav en bana kunde användas vid mättillfällena.  

 

Distanstestet genomfördes genom att simmarna simmade 5*200m frisim (crawl) progressivt 

(1-5), starttid på fyra minuter. Laktat- och pulsmätning genomfördes efter varje simmad 200 

meters lopp och efter den sista mätningen togs en sista mätning efter fem minuters 

stillasittande vila.  

 

Försökspersonen värmde först upp en liten stund på land och därefter cirka 30 minuter i 

vattnet. Pulsbandet och pulsklockan sattes på efter simuppvärmningen och försökspersonen 

fick simma ett par meter för att känna efter att den satt ordentligt på. Laktatmätningen 

genomfördes efter att försökspersonen simmade sitt lopp nedifrån, det vill säga 

försökspersonen befann sig redan i bassängen. Sedan simmade försökspersonen loppet och 

tränaren tog splittider per 50 meter (splittid är mellantiden för varje 50 meter). Även tiden för 

varje 100 meter togs och även sluttiden för 200 meter. Detta gjordes för att hålla kontroll på 

att simmaren simmade i ett någorlunda jämnt tempo. 
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Vid laktatmätningen valdes ett finger (pek- eller långfingret) som torkades av med en torr 

handduk. Sedan grep man tag runt den yttersta leden och fingerblomman och punkterade den 

med en lancett. Därefter kom det fram en droppe blod som sattes emot mätstickan på 

laktatmätaren och sedan analyserades under 15 sekunder. Samtidigt som blodlaktatmätningen 

pågick togs pulsen på försökspersonen genom att läsa av pulsmätaren/manuell pulstagning.  

 

När försökspersonen hade simmat klart alla sina fem lopp fick denne komma upp ur vattnet 

och sätta sig på bassängkanten/startpallen och vila i fem minuter innan den sista 

laktatmätningen gjordes.  

 

Validitet 

Manuell pulstagning var nästan exakt jämfört med pulsklockans mätning. Detta fick vi 

bekräftat genom att vi jämförde tränarens manuella pulstagning och pulsklockans värde. 

Därav blev den manuella pulsmätningen tillförlitlig när pulsklockan inte ville fungera.  

Lactate Scout har enligt dess hemsida en koncentrationsnivås metodfel på 3-8 %, det var det 

enda som kunde fastställas (http://www.lactatescout.com/download/pdf/LScout_flyer_se.pdf).
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  Vecka                         
  31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Försöksperson 3, försöksperson 2                           
Antal simpass 6 6 6 6 6 6 4 5 6 4 5 6 3 
                            
Aerob grundträning (puls 40-60 bpm, 1000-4000m/set) 4 4 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 
Aerob  intensiv (puls 30-40 bpm, 1000-2500m/set)   1 1 1 2   1 2 2 1 2 2   
Aerob högintensiv (puls 20 bpm, 400-1200m/set)           1 1           1 
Sprint     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Tävling             UGP     Kalmar     Köge 
                            
Försöksperson 5, försöksperson 6                           
Antal simpass       6 6 6 6 6 7 5 6 7 3 
                            
Aerob grundträning (puls 40-60 bpm, 1000-4000m/set)       4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 
Aerob  intensiv (puls 30-40 bpm, 1000-2500m/set)       1 1 1 2 2 2   1 1   
Aerob högintensiv (puls 20 bpm, 400-1200m/set)                   1 1 1 1 
Sprint         1 1 1 1 1 1 1 2   
Tävling                   Kalmar     Köge 
                            
Försöksperson 4, försöksperson 1                           
Antal simpass 6 6 6 6 6 6 4 5 6 4 5 6 3 
                            
Aerob grundträning (puls 40-60 bpm, 1000-4000m/set) 4 4 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 
Aerob  intensiv (puls 30-40 bpm, 1000-2500m/set)   1 1 1 2                 
Aerob högintensiv (puls 20 bpm, 400-1200m/set)           1 1 2 2 1 2 2 1 
Sprint     1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   
Tävling             UGP     Kalmar     Köge 

 
Tabell 2. Träningsplanering vecka 31-43. 

Tabellen beskriver försökspersonernas träningsplanering under veckorna 31-43. Grundträningen, den intensiva och den högintensiva träningen är 
pulsbaserade (exempelvis 40-60 bpm) och meterbaserade (exempelvis 1000-4000m/set). Exempelvis försökspersonerna tränar under den aeroba 
grundträningen med en puls på cirka 140-160 slag/minut och simmar runt 1000-4000 meter per träningspass.
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Resultat 

Vi har använt oss av intervallvärdestolkning som är baserad på att man vid två testtillfällen 

fått resultat för en och samma person (Foxdal 1997). Resultaten har vi sedan undersökt för att 

se om någon skillnad uppstått i koncentrationen på samma belastning både före och efter en 

tidsperiod, i vårt fall 4 veckor. Försökspersonerna 1, 4 och 6 var manliga simmare och 2, 3 

och 5 var kvinnliga simmare. Försökspersonerna 1, 2, 3 och 6 var generellt mest lika i sina 

resultat. Försökspersonerna 4 och 5 var generellt lika varandra jämfört med de andra 

försökspersonerna. 
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Diagram 1. Försöksperson 1, laktat- och pulsresultat. 
 
Försöksperson 1 började med en laktathalt på 3,7 mmol/l efter den första sträckan. Efter den 

andra sträckan ökade försökspersonen laktathalten till 4,5 mmol/l som sedan sjönk igen efter 

tredje sträckan och hamnade på ungefär samma nivå som vid första sträckan, 3,5 mmol/l. De 

följande två sträckorna steg kurvan någorlunda jämt. Efter fem minuters stillasittande vila 

hade laktathalten sjunkit till den nivå som försökspersonen började på, 3,6 mmol/l (se 

diagram 1. eller bilaga 2.). 

 
Andra mätning visar att fp inte ökar något under de 3 första sträckorna. Fp ligger jämnt första 

sträckan på 3,4 mmol/l, andra sträckan 3,3 mmol/l och tredje sträckan 3,4 mmol/l. Efter den 

fjärde sträckan uppmättes 4,9 mmol/l ökar försökspersonen något för att senare sänka sig åter 

igen efter femte sträckan till 4,3 mmol/l. Efter fem minuters vila ökar laktatet ytterligare upp 

till 9,6 mmol/l (se diagram 1. eller bilaga 2).  

 

Fp har en ganska rak pulskurva genom hela utförandet. Efter första sträckan har han en puls 

på 158 slag/minut och efter sista sträckan hade pulsen gått upp till 174 slag/minut. Efter fem 
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minuters vila hade pulsen sjunkit till 107 slag/minut (se diagram 1. eller bilaga 3.). Vid 

mättillfälle två (se diagram 1.) visade fp en stigande kurva som i slutet av de två sista 

sträckorna dalade neråt, första sträckan ligger pulsen på 137 slag/minut, andra sträckan 158 

slag/minut, tredje sträckan 168 slag/minut, fjärde sträckan 159 slag/minut och sista sträckan 

låg pulsen på 164 slag/minut. Efter fem minuters vila låg pulsen på 111 slag/minut. 
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Diagram 2. Försöksperson 2, laktat- och pulsresultat. 
 
Försöksperson 2 började på en 2,2 mmol/l nivå. Kurvan stiger sedan successivt fram till tredje 

sträckan. Efter fjärde sträckan stiger laktathalten ganska kraftigt från 4,3 mmol/l till 7,6 

mmol/l. Sista sträckan fortsätter laktathalten att stiga men inte fullt så kraftigt. Efter fem 

minuters stillasittande vila har laktathalten gått upp till ett värde av 13,1 mmol/l (se diagram 

2. eller bilaga 2.). 

 

Kurvan för fp 2 ser annorlunda ut om man jämför med den första mätningen. Efter att fp 2 

simmade första sträckan uppmättes 3,3 mmol/l och andra mätningen på samma värde, för att 

på den tredje sträckan höja sig till 7,2 mmol/l. På fjärde sträckan sänker sig åter fp till 5,8 

mmol/l och för att på sista sträckan höja sig till 8,9 mmol/l. Fp 2 sänker sitt laktatvärde till 8,6 

mmol/l efter fem minuters vila (se diagram 2 eller bilaga 2).  

 

Fp 2 hade en stigande puls genom hela utförandet. Hon började på en puls av 153 slag/minut 

som sedan steg successivt genom alla sträckorna och slutade på en puls av 192 slag/minut. 

Efter fem minuters stillasittande var pulsen x (vi missade pulsmätningen) (se diagram 2. eller 

bilaga 3.). Efter fp 2 första sträcka under den andra mätningen låg pulsen på 158 slag/minut, 

andra sträckan 173 slag/minut, tredje sträckan 181 slag/minut, fjärde sträckan 186 slag/minut 
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och sista och femte sträckan 188 slag/minut. Efter fem minuters vila låg pulsen på 98 

slag/minut (se diagram 2. eller bilaga 3.). 
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Diagram 3. Försöksperson 3, laktat- och pulsresultat. 
 
Försöksperson 3 har en varierande kurva, går ut efter första sträckan på en laktathalt på 3,7 

mmol/l, som sedan sjunker igen. Efter den andra sträckan stiger fp laktathalt fram till den 

fjärde sträckan, då laktathalten är uppe på 10,1 mmol/l. På sista sträckan sjunker laktathalten 

ner till 7,8 mmol/l. Efter fem minuters vila har laktathalten inte ändrats mycket, den ligger då 

på 7,5 mmol/l (se diagram 3. eller bilaga 2). 

 

Fp 3 har förändrat sitt laktatresultatsvärde om man jämför med den första mätningen. Första 

sträckan öppnar fp på 1,9 mmol/l, för att på den andra sträckan gå upp till 2,2 mmol/l och på 

den fjärde sträckan åter gå ner till 4,6 mmol/l. På sista sträckan höjer sig fp ytterligare till 6,3 

mmol/l. Fp laktatvärde 7,9 mmol/l går upp efter fem minuters vila om vi jämför med mätning 

1 (se diagram 3. eller bilaga 2).  

 

Fp 3 fick en puls av 161 slag/minut efter första sträckan och på andra sträckan en puls på 191 

slag/minut. Vid tredje och fjärde sträckan gick pulsen ner något igen och landade på en puls 

av 196 slag/minut efter sista sträckan. Efter fem minuters vila hade pulsen gått ner till 126 

slag/minut. Efter fp första sträcka vid den andra mätningen låg pulsen på 177 slag/minut, 

andra sträcka 178 slag/minut, tredje sträckan 188 slag/minut, fjärde sträckan 193 slag/minut 

och femte sträckan 199 slag/minut. Efter fem minuters vila uppmättes pulsen till 119 

slag/minut (se diagram 3. eller bilaga 3.). 
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Diagram 6. Försöksperson 6, laktat- och pulsresultat. 
 
Försöksperson 6 började på en laktathalt av 2,1 mmol/l vilken sedan steg till den fjärde 

sträckan då den börjar sjunka lite, från 5,0 mmol/l till 4,7 mmol/l. Efter sista sträckan har 

laktathalten gått upp igen till 7,4 mmol/l. Efter fem minuters vila har laktathalten gått upp till 

9,1 mmol/l (se diagram 6. eller bilaga 2.). 

 

Fp första sträcka vid den andra mätningen uppmättes laktatvärdet till 2,3 mmol/l och den 

ligger nästan på samma värde som vid det första mätningstillfället. Andra sträcka mättes 2,5 

mmol/l och ökar för att på den tredje sträckan öka upp till 4,4 mmol/l. På den näst sista 

sträckan sker en ”dipp” på laktatvärdet, 2,9 mmol/l. Den femte och sista sträckan går 

laktatvärdet upp igen till 6,3 mmol/l. Efter fem minuters vila går fp värde ner till 5,4 mmol/l 

(se diagram 6. eller bilaga 2.). 

 

Fp puls låg på 150 slag/minut efter första sträckan och ökade sedan jämnt genom hela arbetet 

och slutade på 203 slag/minut i puls efter sista sträckan. Efter fem minuters vila hade pulsen 

gått ner till 103 slag/minut. Fp puls vid andra mättillfället mättes till 157 slag/minut på första 

sträckan, andra sträckan 165 slag/minut, tredje sträckan 168 slag/minut, fjärde sträckan 180 

slag/minut och femte sträckan 192 slag/minut. Efter fem minuters vila uppmättes pulsen 

till 102 slag/minut (se diagram 6. eller bilaga 3.). 
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Diagram 4. Försöksperson 4, laktat- och pulsresultat. 

 
Försöksperson 4 började väldigt lugnt på en laktathalt av 2,7 mmol/l efter första sträckan och 

laktatvärdet fortsatte sedan stiga fram till den fjärde sträckan. På den sista sträckan drar 

kurvan iväg kraftigt upp från 4,0 mmol/l till en halt på 11,1 mmol/l. Efter fem minuters vila 

hade laktathalten sjunkit ner till 6,7 mmol/l (se diagram 4. eller bilaga 2.). 

 

Fp kurva skjuts inte lika mycket uppåt som vid mätning 1. Första sträckan blir 2,5 mmol/l 

vilket fp ökar till 2,6 mmol/l på andra sträckan, senare ytterligare på tredje sträckan ökar fp 

upp till 2,7 mmol/l. Näst sista sträckan ökas till 4,6 mmol/l för att avsluta sin sista sträcka på 

6,9 mmol/l (se diagram 4. eller bilaga 2.). 

 

Fp startade på en puls på 134 slag/minut efter första sträckan som sedan steg upp till 174 

slag/minut. Efter sista sträckan hade fp hamnat på 197 i puls. Efter fem minuters vila hade 

pulsen sjunkit ner till 116 slag/minut. Vid det andra mättillfället mättes fp puls på första 

sträckan till 173 slag/minut, andra sträckan 183 slag/minut, tredje sträckan 188 slag/minut, 

fjärde sträckan 193 slag/minut och femte sträckan 199 slag/minut. Efter fem minuters vila 

uppmättes pulsen till 123 slag/minut (se diagram 4. eller bilaga 3.). 
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Diagram 5. Försöksperson 5, laktat- och pulsresultat. 
 
Försöksperson 5 går ut i början på en laktathalt av 2,4 mmol/l som sedan ökar under hela 

utförandet. På fjärde sträckan börjar kurvan stiga upp till 7,1 mmol/l och fortsätter så fram till 

sista sträckan då laktathalten hamnar på 11,3 mmol/l. Efter fem minuters stillasittande vila har 

laktathalten gått upp till 11,5 mmol/l (se diagram 5. eller bilaga 2.). 

 

Vid det andra mättillfället har fp första sträcka, 2,1 mmol/l, nästan samma värde som vid 

första mätningen på första sträckan, sen ökar fp sin kurva på andra sträckan till 2,5 mmol/l 

och på tredje sträckan till 3,0 mmol/l. På den fjärde sträckan på 5,4 mmol/l sker en ökning för 

att ytterligare på sista sträckan öka till 9,8 mmol/l. Efter fem minuters vila ökar laktathalten 

ytterligare upp till 13,0 mmol/l. Kurvan är nästan densamma om man jämföra med den första 

och andra mätningen. Vid den andra mätningen stiger den inte lika mycket som vid den första 

mätningen (se diagram 5. eller bilaga 2.).  

 

Fp startade på 158 slag/minut i puls och ökade sedan successivt genom alla sträckorna och 

landade på 198 i puls efter sista sträckan. Pulsen låg på 108 slag/minut efter fem minuters 

stillasittande vila. Vid det andra mättillfället mättes fp puls på första sträckan till 155 

slag/minut, andra sträckan 170 slag/minut, tredje sträckan 170 slag/minut, fjärde sträckan 181 

slag/minut och femte och sista sträckan på 200 slag/minut. Efter fem minuters vila uppmättes 

pulsen till 118 slag/minut (se diagram 5. eller bilaga 3.). 

           

Diskussion 

Det som eftersträvas vid laktatmätningar är att få en så högerförskjuten laktatkurva som 

möjligt med låg höjning på laktatvärdena allteftersom en progression av loppen sker (Nilsson, 

1998). Med detta vill man uppnå en bra uthållighet och god mjölksyreupptagning. 
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Metoden som valdes är en metod som används i simvärlden för att testa simmarnas 

laktattröskel, uthållighet och träningsvana. Anderson, Hopkins, Roberts och Pyne (2006) 

använde sig av denna metod och fick fram resultaten att simmarna blev 1-2 % snabbare. Våra 

simmare var snabbare vid mättillfälle två jämfört med vid tillfälle ett. Dock var inte det vårt 

syfte utan syftet var att undersöka om deras laktatkurva försköts till höger eller ej efter x antal 

veckors träning, i detta fall 4 veckor.  

 

De resultat vi fick fram genom våra mätningar på simmarna var att de fick en förbättrad 

uthållighet – de hade blivit mer tåliga mot mjölksyran, den producerades inte lika snabbt som 

vid det första mättillfället. Detta visar att tränarnas träningsplanering var bra planerad och att 

simmarna tränade bra under träningsperioden. 

 

Dock har vi några försökspersoner (fp 1, 2, 3 och 6) vars resultat visade sig lite annorlunda 

jämfört med de två som hade nästan perfekta laktatkurvor (fp 4 och 5). De resultat vars kurvor 

hade olika dippar och snabba ökningar i laktatvärdena kan beror på olika faktorer, såsom 

åldern, stress, att man inte är mentalt förberedd, andra mentala tankar som blockerar till 

exempel tankar på skolan, familjen med mera (Annerstedt & Gjerset, 1997). 

 

Jämför man pulsmätningarna med laktatmätningarna så ser man att pulsen håller sig på en 

stadig och jämn nivå på de flesta simmarna medan laktatvärdena varierade relativt mycket 

från person till person. Om man tittar överlag kan man utgå ifrån att försöksperson 1 började 

lite för lugnt, man bör ligga runt 150 slag/minut när man simmar dessa typer av intervaller för 

att sedan trycka på mer och mer in i de sista sträckorna.  

 

Anledningen till att det skiljer sig mellan dessa faktorer beror på simmarnas 

kroppskonstitution. Simmarna varierade i kroppsstorlek (muskelmassan), de hade olika 

erfarenheter av att simma den här sortens lopp (ålderns betydelse och tränings-/tävlingsvana) 

medan pulsen är något de tränar regelbundet under alla simträningspass.  

 

Simning är en komplex idrott att träna vilket kan jämföras med andra idrotter såsom löpning, 

skidåkning och gymnastik. Alla dessa idrotter kräver att man tränar sin förmåga för att inte 

förlora uthålligheten, styrkan, tekniken eller själva känslan vid utförandet. Vad som skiljer 

simträningarna nuförtiden jämfört med förr i tiden är sättet att träna – numera tränar 
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elitsimmare som subelitsimmare även styrka på land, allt för att maximera sina chanser att 

spränga sina tider och minimera risken för förslitningsskador.  

 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av progressivt arbete för att lättare få fram en laktatkurva. Testet 

utfördes i en inomhussimhall där miljön egentligen inte är den mest optimala att utföra dessa 

tester. Det var svårt att utföra mätningarna då vi inte bara hade publik vid sidan av bassängen 

utan även simmare på banan bredvid under mättillfällena – detta gjorde att vissa mätstickor 

blev blöta och gjorde att ett stressmoment uppkom och blodet inte kunde mätas direkt efter 

målgång. Detta kan ha påverkat resultaten till viss del, men inte anmärkningsvärt. Även 

tränarnas uppmuntrande ord kan ha haft viss påverkan på simmarna under tiden loppen 

simmades då inte alla simmare fick samma sorts ”peppning”.  

 

Det som kan ha påverkat resultaten kan vara att blodet inte var tillräckligt rent vid 

mättillfällena, det kan ha blandats med spriten från servetterna eller med vatten som stänkte 

över försökspersonen. Pulsklockan fungerade inte riktigt som den skulle, ibland fick tränare 

förutom tidtagningen även hjälpa till med att ta pulsen på simmaren. Ett provmätningstillfälle 

hade varit ypperligt att genomföra inför denna studie dock fanns varken tid eller resurser till 

detta.  

 

En av de kvinnliga försökspersonerna hade genomfört ett orienteringstest innan simtestet. En 

annan felkälla som kan tas upp är att simmaren/simmarna kan ha ätit en kort stund innan 

träningen/mätningen. Med kort stund menar vi 30 minuter till en timme innan träningen. 

Detta var något vi inte kunde ha någon kontroll över.  

 

Resultatdiskussion 

De resultat som vi fick fram genom våra analyser visade att träningen simmarna utövade 

ökade deras uthållighet samt laktatkurvan högerförsköts och värdena minskade. Dock hade vi 

vissa simmare vars kurvor ”dippar” visades även vid mättillfälle två. Detta kan bero på att 

simmarens kropp hann med att forsla bort laktatet som hade producerats innan det 

nästkommande loppet hann starta. Att kurvan sedan sköt i höjden kan bero på att blodet 

transporterade ut så mycket laktat i musklerna att dessa inte hann göra något åt det när 

mätningen utfördes på försökspersonen (syftar på fp 1, 2, 3 och 6). Dessa simmare räknas inte 
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heller som några vana progressiva simmare som simmar i ett jämnt progressivt tempo – de har 

inte tillräckligt mycket erfarenhet av att utföra lopp utan går antingen ut för hårt och ”vilar” 

på under det näst sista loppet och ger järnet inför det allra sista loppet. Vad vi menar med 

”vilar” är att de mentalt vilar från ansträngningen för sluttiderna visade sig förbättras för varje 

simmat lopp.  

 

Framtida studier 

Laktattröskel studier är ett bra verktyg att använda sig av vid planering av simträning. Dock 

bör urvalet vara större än i denna studie, förslagsvis 20 kvinnliga simmare och 20 manliga 

simmare för att få större tyngd i studien och för att kunna se om det är någon skillnad mellan 

manliga och kvinnliga simmares laktattrösklar och uthållighet.  

 

En studie där man jämför sprintsimmares och distanssimmares laktattrösklar hade också varit 

av intresse att genomföra. Möjligheten att dela upp manliga och kvinnliga simmare hade 

också varit intressant då det inte finns många studier specifikt utförda på detta vis.  

 

Grundidén med denna studie var att jämföra sprinters med distanssimmare. Dock ställde inte 

klubben upp med att förse oss med sprintersimmare under studiens gång vilket fick oss att 

ändra vårt syfte till att bara studera simmare och undersöka om deras laktatkurva 

högerförsköts och om uthålligheten hade ökat under en viss tidsperiod, för denna studie 4 

veckor. 

 

Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra av denna studie, trots dess fåtal försökspersoner, är att 

träningsplaneringen är väl utförd då resultaten uppnåddes efter 4 veckors träning med att 

uthålligheten hade ökat, och laktatkänsligheten hade sjunkit och högerförskjutits. Dessa 

slutsatser gäller endast för just denna grupp av försökspersoner då urvalet är alldeles för litet 

för att några säkra och generella slutsatser ska kunna dras. 
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Bilaga 1. Bakgrundsformulär. 

 
1. Kvinna  Man 
 
2. Ålder _______ 
 
3. Längd _______ 
 
4. Vikt _______ 
 
5.  Hur länge har du simmat (räkna med simskolan)? _______ år 
 
6. Hur länge har du tävlingssimmat? __________ år 
 
7. Hur ofta simtränar du i veckan i snitt? ______________ timmar/vecka 
 
8. Tränar du något annat än simning? Vad i sådana fall? _____________________________ 
 
9. Räknar du dig som sprinter eller distanssimmare? ________________________ 
 
10. Vad är ditt personliga rekord i respektive distans 
50m fr  _________________ 
 
100m fr ________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Sammanställt resultat på laktat vid första och andra mättillfället. 
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Bilaga 3. Sammanställt resultat på pulsen vid det första och andra mättillfället. 
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