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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är utfört i anslutning till kursen 

Analytisk Kemi II vid Sektionen för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad.  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till Hans Rosdahl och hans medarbetare på Laboratoriet för 

tillämpad idrottsvetenskap vid Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. Här gavs en 

värdefull inblick i hur både Douglas-bag och Oxycon-instrumentet fungerar i praktiken. Vi 

vill också rikta ett tack till Roger Lindegren på Högskolan i Halmstad för hans handledning 

under arbetets gång. 
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Abstract  
Oxygen consumption and carbon dioxide production are usual measurements within the 

sports and training physiology. The same measurements are also common when it comes to 

establish the amount of energy that is used during work and to establish the intensity of work. 

The volume of oxygen that is consumed contra the volume of carbon dioxide that is produced 

can be used to calculate the metabolic rate within the human body. This calculation shows the 

percent relationship between carbohydrates and fat in the metabolism. 

 

The first accurate method to measure the breathing gases for use in metabolic calculation was 

established in the early twenty century when the Douglas bag method was introduced. The 

expired air is collected in sealed bags and the volume of expired air is then analyzed when it 

comes to its content of oxygen and carbon dioxide. In our days several methods have been 

developed for automatic analysis of the breathing gases where the expired air is analyzed 

immediately by electronic instruments.  

 

When it comes to the modern automatic instruments there are few scientific investigations 

about their reliability and that has raised questions about how accurate measurements they 

produce. One instrument is the Oxycon Stationary Pro which is used by Gymnastik- och 

Idrottshögskolan in Stockholm Sweden and several of the Swedish university hospital. In this 

report there has been done a practical comparison between the Douglas bag method and the 

automatic instrument Oxycon Stationary Pro. The comparison showed a great similarity when 

it come to the metabolic rate. When it comes to the respiratory gases however, the Oxycon 

Stationary Pro shows values up to five percent higher than the Douglas bag. 
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1. Inledning 
Mätning av syreförbrukning och koldioxidproduktion är vanligt inom träningsfysiologi för att 

kunna konstatera hur stor kapacitet olika idrottsutövare har. Samma mätmetoder används 

också för att bedöma energiförbrukning och träningsintensitet. Den volym syrgas som 

konsumeras respektive den volym koldioxid som produceras kan även användas till att 

indirekt bestämma förhållandet mellan hur mycket kolhydrater och fria fettsyror som 

förbränns i metabolismen.  

 

Den först fungerande metoden för dessa mätningar var den så kallade Douglas-bagmetoden 

som utvecklades i början av 1900-talet. Vid denna metod samlar man in utandningsluften från 

en testperson i täta säckar, mäter volymen och analyserar gasinnehållet med avseende på 

syrgas och koldioxid. Numera finns flera automatiserade metoder där mätningarna och analys 

görs direkt på utandningsluften med hjälp av datorstyrd programvara. Trots denna utveckling 

används Douglas-bagmetoden till viss del fortfarande då den anses vara den mest exakta 

metoden och räknas som ”the golden standard”.  

 

När det gäller de automatiserade systemen finns det flera frågetecken om deras tillförlitlighet 

och det finns inte särskilt många vetenskapliga undersökningar i frågan. På Gymnastik- och 

Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm görs dock regelbundet mätningar och jämförelser mellan 

Douglas-bag och det automatiserade systemet Oxycon Stationary Pro. Efter ett studiebesök på 

GIH när en jämförelse mellan dessa två metoder gjordes, är detta arbete inriktat på samma 

jämförelse. Dessutom använder flera universitetssjukhus sig av Oxycon Stationary Pro vilket 

också bidragit till val av arbetets inriktning. 

 

Syftet med detta projekt är att undersöka de kemiska grunderna för mätning av förhållandet 

mellan omsättningen av kolhydrater och fria fettsyror med hjälp av Douglas-bags och Oxycon 

Stationary Pro. Frågeställningen som detta projekt utgått från är: Hur ser de kemiska 

principerna för mätning av metabolism med hjälp av indirekt kalorimetri ut? 
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2. Douglas-bag 
Det var år 1911 som fysiologen Claude Gordon Douglas (1882-1963, Oxford) introducerade 

Douglas-bagmetoden. Douglas-bagmetoden är en typ av indirekt kalorimetri där testpersonens 

utandningsluft, via en ventilförsedd mask, samlas upp i täta säckar under tidmätning. 

Volymen utandningsluft mäts sedan i en spirometer och därefter kan luftens sammansättning 

analyseras med hjälp av Haldane-analysmetoden, micro-Scholander eller elektroniska 

gasanalysapparater (Åstrand, 1986).  
 

 

Figur 1: Den första konstruktionen av Douglas-bag (Douglas, 1911) 

2.1. Historik 

Claude Gordon Douglas beskrev sin metod i en artikel från 1911 ”A method for determining 

the total respiratory exchange in man”. Han beskrev sin metod som så att all utandningsluft 

samlas upp under en kort period. Testpersonen andas genom ett munstycke som är kopplat till 

inandnings- och utandningsventiler. Utandningsluften transporteras i ett gummirör, med stor 

mynningsvidd, som passerar över huvudet och kopplas till en kilformad gas-säck. Gas-säcken 

är gjord av tvillsfoder med gummi som rymmer cirka 50 liter. Säcken stöds av en 

triangelformad träram för att förhindra den från att tyngas ner, och den bärs som en ryggsäck. 

Mellan gummiröret och säcken finns en triangelformad bronskork med stor mynningsvidd, 

fungerande så att testpersonen kan andas igenom luft eller in i säcken efter behag. En 

inramning av metall bärs på huvudet för att gummiröret ska sitta på plats, och för att undvika 

belastning på andningsmunstycket. Vid utförande av experimentet andas testpersonen under 

en tillräcklig tid igenom luft för att garantera att personen är i respiratorisk balans under 

försöket. Därefter vänder man på bronskorken för att samla upp utandningsluften i säcken 

under en bestämd tid. Efter att man har stängt bronskorken tas apparaturen av 

försökspersonen, och gummiröret kopplas från utandningsluftventilen och fästs till en 

gasanalysator. Gasen blandas sedan fullständigt genom upprepat tryck på säcken, bronskorken 

vänds, och medan gasen mäts i analysatorn tas ett prov från gummiröret. Det är viktigt att 

säcken ska undersökas försiktigt för att se till att kvantiteten av diffusion genom dess väggar 

är försumbar. Både före och efter experimentet töms säckarna genom att rulla ihop dem och 

trycka på dem. Eventuellt kvarvarande luft går att bortse ifrån. Fördelen med metoden är 

apparaturens lätthet, flyttbarhet och att den nödvändiga skötseln kan utföras av testpersonen 

själv utan extern hjälp. Metoden passar lika bra för bestämning av den totala utandningsluften 

under vila som under löpning och andra träningsformer. Den passar även bra för kliniska 
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undersökningar. Douglas avslutade sin artikel med att storleken på säckarna kan variera 

beroende på vad för typ av experiment som utförs (Douglas, 1911). 

 

Douglas beskrivning av metoden rekommenderade att ”varje säck skall undersökas försiktigt 

för att se till att kvantiteten av diffusion genom dess väggar är försumbar”. Trots försiktig 

selektion av säckarna kom man underfund med att det läckte lite koldioxid vid tömning, vilket 

är mycket svårt att förhindra. Denna förlust tillskrevs att en liten mängd koldioxid löste sig i 

gummipackningen mellan Douglas-bagen och andningsslangen. Förlust av koldioxid kan 

också ske via diffusion genom molekylärstora porer i säckmaterialet. Andra gaser visar också 

karakteristiska grader av diffusion tvärs gränsytan mellan säck och luft. Diffusions-

koefficienter har blivit bestämda för koldioxid, syre och kväve. De observerade förhållandena 

mellan dessa koefficienter (10:2:1) är förenlig med lösligheten av gaserna i gummi. Detta är 

den begränsande faktor som styr diffusion av gaser över detta membran. För att kunna 

minimera diffusionsfel, skall Douglas-bags nästan fyllas helt. En obetydlig förbättring kan 

uppnås genom förändring av bagdesignen eller hur lagringen sker, eftersom det huvudsakliga 

problemet är respirationsgasernas lösningskoefficienter i gummi. Den bästa lösningen på 

problemet ligger snarare i att söka efter ett tätare packningsmaterial (Shephard, 1955). 

 

2.1.1. Spirometri 

En spirometer är ett instrument som används för att göra exakta mätningar av volymen 

inandad eller utandad luft (se figur 2). Instrumentet kan därför användas till att bestämma 

lungornas volymmässiga andningskapacitet. I mitten av 1800-talet kom de första 

spirometrarna och dessa var av vattenlåstyp. Även i nutid används denna typ av spirometer, 

om än i något modifierad form. En spirometer av vattenlåstyp mäter den volym vatten som 

ersätts av utandningsluft i ett förseglat kärl vid ett andningstest (oftast är det fråga om utandad 

luft). En testperson andas ut i en slang som är försedd med en backventil för att hindra 

utandningsluften från att strömma bakåt och ut ur slangen vid testet. Slangen är i sin tur 

ansluten till ett slutet vattenfyllt kärl som innehåller en gasklocka av plast eller annat material 

av lätt vikt. Vid utandning stiger gasklockan uppåt i spirometern och den höjd som 

gasklockan stigit med motsvarar en viss gasvolym i liter (The Gale Encyclopedia of Science, 

1996). 
 

 
Figur 2: Spirometer av vattenlåstyp (The Gale Encyclopedia of Science, 1996). 
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2.1.2. Beräkning av andningsgaser  

Haldanetekniken som är en metod som mäter andningsgaser var i flera år den mest använda 

metoden. Denna metod och dess många modifikationer bygger på principen av mätning av 

gasvolym i en kalibrerad byrett och följande absorption av syre och koldioxid. År 1947 

föreslog Scholander en drastisk förändring av apparaturen som mäter utandningsluften genom 

att använda en noggrant kalibrerad mikrometer som mätningsutrustning (Consolazio, 1963). 

Principen är att gas samlas upp genom en kvicksilvermikropipett och förvaras bakom 

kvicksilver i en glasöverföringsbägare. Från denna bägare tappas det sedan ut i en 

mikrometerbyrett med cirka en milliliters kapacitet. Gasprovet är uppmätt och satt i en serie 

flaskor innehållande syra och vätska för absorption av CO2 och O2. Gasmeniskerna lokaliseras 

genom att titta på dem i ett mikroskop (Sholander, 1947). Denna snabba metod var bättre än 

Haldanetekniken på flera sätt, speciellt att man nu kunde analysera vilken procent som helst 

mellan 0 till 100 % av syre, koldioxid och kväve i ett givet prov. De flesta konventionella 

Haldaneberäkningar kan endast analysera upp till 30 % av syre eller koldioxid i ett givet prov, 

vilket gör det väldigt svårt att mäta från utandningsluft med avseende på den totala 

lungvolymen.  

 

År 1946 utvecklade Pauling och hans medarbetare ett av de första elektroniska instrumenten 

för mätning av partiellt tryck av syre i utandningsluften. Denna metod använder principerna 

för mätning av magnetisk känslighet för gas med magnetisk rotationsbalans. Paulings 

syreanalys hade revolutionerat uppfattningen om energimetabolismen, då den hade förenklat 

mätningen av energiförbrukning vid aktivitet (Consolazio, 1963). Instrumentet är en typ av 

paramagnetisk mätningscell som alltså använder sig av den magnetiska känsligheten hos syre. 

Mätningscellen består av en tät glastub innehållande en svag diamagnetisk gas, som 

tillexempel kväve. Tuben är upphängd mellan den kilformade stångdelen av en permanent 

magnet, som ger ett oregelbundet magnetiskt fält, och tuben kan rotera fritt kring en vertikal 

axel. Denna konstruktion placeras sedan i en kammare. Till kammaren tillsätter man syret, 

kvävet i tuben är effektivt diamagnetisk i förhållande till den omgivande paramagnetiska 

syrgasen, och tuben genomgår en kraft som tenderar att rotera i den region där det magnetiska 

fältet är som svagast. Denna rörelse kan mätas som en indikation av koncentrationen syre i 

kammaren (Meyer, 1990). 

 

Tre år senare rapporterade Weir en ny metod för beräkning av energiförbrukningen vid 

aktivitet då man endast använder analysen av syre ensamt i utandningsluften (Consolazio, 

1963). Weir lyfte i sin artikel från 1949 fram en intressant uppgift om uppskattningen av 

metabolisk hastighet genom indirekt kalorimetri. Den normalt ”exakta” kalkyleringsmetoden 

är besvärlig när man utöver kolhydrat- och fettmetabolism även tar hänsyn till protein-

metabolism. Han lyfte även fram att den totala respirationskvoten (RER) kan användas för att 

bestämma ett kalorivärde för syrekonsumtion som endast är beräknat på förbränningen av 

kolhydrater och fettsyror (Weir, 1949). Weir visade genom beräkning att energi-

förbrukningen kan approximeras nära sitt exakta värde genom endast två mätningar, volymen 

utandningsluft och dess syrehalt, den så kallade Haldane-analysmetoden (Consolazio, 1963).  

 

2.2. Automatiserade metoder 

På 1960- och 1970-talet skedde en utveckling av automatiserade mätmetoder. Det 

introducerades flera elektroniska utrustningar som snabba gasanalysatorer och mångfald av 

strömavläsningsutrustningar. Dessa strömavläsningsutrustningar kunde integreras med en 

semiportabel dator för att få en snabb metabolisk analys med automatiserad datainspelning.  
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Fram tills idag har ett betydande antal automatiserade metaboliska gasanalyssystem 

utvecklats. Över ett dussin kommersiella tillverkare har producerat cirka 20 olika 

automatiserade system. Ett av dessa är Oxycon Pro Metabolic System som i detta projekt 

studerats lite extra både praktiskt och teoretiskt. 

 

Mer nutida utveckling av dessa metaboliska system är tillexempel den automatiska andetag-

för-andetag mätningen av både V’O2 och V’CO2, det vill säga volymen syrgas och koldioxid 

per tidsenhet (Macfarlane, 2001). 

 

2.2.1. Flödesmätning 

Transduktorerna som används vid flödesmätning genererar en signal som är proportionell mot 

gasflödet, vilket sedan är integrerat med tiden till att producera en gasvolym. Det finns fyra 

huvudtyper av flödesmätningsinstrument som används i automatiserade metaboliska system, 

nämligen: differenstryckmätare, massflödesmätare (termisk flödesmätare, så kallad 

upphettningsmätare), turbiner och pitotrör (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

Differenstryckmätare är en flödesmätare som har en förträngning i röret, vilket skapar en 

tryckskillnad mellan det ingående och utgående flödet. Kan användas vid bestämning av 

strömningshastigheten (Nationalencyklopedin, 2008). 

 
Figur 3: Differenstryckmätare (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

I en massflödesmätare uppstår avkylnings- och uppvärmningseffekter när en vätska eller gas 

strömmar förbi en givare som inte har samma temperatur som vätskan eller gasen. 

Massflödesmätaren kan då mäta flöden från 0,3 till cirka 10 000 kg/min 

(Nationalencyklopedin, 2008).  

 
Figur 4: Massflödesmätare, upphettningsmätare (Nationalencyklopedin, 2008). 
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Turbiner (även kallat vinghjulsmätare) är flödesmätare där vanligtvis en mycket lättviktig 

roterande vinge med låg friktion eller ett löphjul används inuti flödestuben för mätning av 

gasflödet (Macfarlane, 2001). 

 
 Figur 5: Vinghjulsmätare (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

Pitotrör mäter gas- och vätskeflöden och är utformade som ett vertikalt konformat rör. I detta 

hålls en kropp svävande genom trycket uppåt från flödet som strömmar från undersidan 

(Macfarlane, 2001). 

 

 
Figur 6: Pitotrör (Nationalencyklopedin, 2008). 

 

2.2.2. Gasanalysatorer 

För noggrann bestämning av V’O2 behöver man veta andelen syrgas och koldioxid i 

utandningsluften. Dessa två gaser mäts tillsammans vid användande av analysmetoderna 

Haldane eller Scholander. De flesta moderna elektroniska analysmetoderna har utvecklats så 

att de kan mäta dessa två gaser separat. Ändå är det fortfarande möjligt att granska flera gaser 

i en apparat med användande av en respiratorisk masspektrometer (extremt snabb och mycket 

noggrann), men på senaste tiden har kostnaden, storleken och underhållet av sådan utrustning 

hindrat användning i flera träningslaboratorier. 

 

Koldioxidanalysatorer 

De flesta moderna koldioxidanalysatorer baseras på att infraröd strålning absorberas av 

koldioxid. Analysatorerna kan vara av antingen enkel- eller dubbelstråletyp (dubbelstråle-

analysatorer är troligtvis de vanligaste). En infraröd dubbelstråle sänds samtidigt genom en 

referenscell (med känd koldioxidkoncentration) och en parallell provcell innehållande det 

gasflöde där koldioxidkoncentrationen söks. Det är här viktigt med en konstant 

flödeshastighet på den gas som undersöks för att undvika oönskade variationer. Ett mekaniskt 

eller icke-mekaniskt system stör de två strålarna strax innan de når detektorn och detta leder 
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till en oscillerande (svängande) signal i samma detektor. Magnituden på den oscillerande 

signalen är direkt proportionell gentemot differensen i koncentrationen mellan referens- och 

testgasen. Koldioxidanalysatorer av infraröd dubbelstråletyp anses vara mycket exakta och 

tåliga för att klara de flesta fysiologiska mätningar (Macfarlane, 2001).  

 

Syreanalysatorer 

Idag finns det tre typer av syreanalyser som används vid metabolisk körning. Dessa är 

elektrokemiska system, zirconia syresensorer och paramagnetiska celler. Vid elektrokemiska 

systemanalyser använder man sig av antingen polarografisk (Clark) elektrod eller galvanisk 

”bränslecell”, som är designad att kunna producera ett stabilt flöde som är proportionellt mot 

syrets partialtryck. Dessa elektroder är vanligast i system där snabb respons inte är viktig. Vid 

användning av zirconia syresensorer används elektrokemiska galvaniska celler, bestående av 

kalciumstabiliserad zirkoniumsyre-elektrolyt med porösa platinaelektroder. Vid dess 

fungerande arbetstemperatur (750 till 850ºC) agerar elektrolyten som ett halvgenomträngligt 

membran som är selektivt för syrejoner. Spänningsproduktionen följer Nernst ekvation, som 

baseras på logaritmen av syrets partialtryck i provet och referensgasen. Dessa analyser har 

fördelen att de kräver lite underhåll, och är både exakta och stabila. Paramagnetiska analyser 

är troligen den mest använda typen. Dessa utnyttjar syrets paramagnetiska egenskap, som 

upptäcktes av Faraday, där syret i provgasen är anledningen till rotation av en kvävefylld 

glashantel svävande i ett magnetiskt fält. Kvantiteten av rotationen (Pauling cell) är direkt 

proportionellt till provets syrekoncentration. Dessa analysatorer kräver lite underhåll och är 

tämligen stabila (Macfarlane, 2001). 

 

Vissa atomer eller molekyler är paramagnetiska, vilket innebär att de har en svag magnetism 

och dras till magnetiska fält. Det som är gemensamt för dessa atomer eller molekyler är att de 

har minst en oparad elektron. Syremolekylen har två oparade elektroner och är därmed 

paramagnetisk. Varje elektron har ett magnetiskt dipolmoment. Kvantmekaniskt kan 

elektronens dipolmoment endast ha två riktningar med ett magnetfält: parallell eller 

antiparallell. Paramagnetism uppstår endast då riktningen är parallellt med magnetfältet 

(Jones & Atkins, 2000). 

 

2.3. Dagens Douglas-bag 

De två största förändringarna sedan den första Douglas-bagen är utvecklingen av säckens 

material. Inramningen på huvudet som stödjer munstycket ej är av metall längre, istället 

används kardborrband och tyg av resår. Douglas-bagmetoden anses fortfarande vara den mest 

säkerställda metoden och kallas därför ”the golden standard”. Dock har den fortfarande sina 

begränsningar vilka ger upphov till mindre fel som är svåra att tydliggöra: 

 

 Materialet hos Douglassäcken är något genomträngligt för rumsluft, vilket tillåter den 

samlade luften i Douglassäcken sammanblandas med extern luft. 

 Det är svårt att helt tömma säckarna (vilket enligt tidigare oftast saknar betydelse).  

 Lite läckage kan ske vid tömningen.  

 Innehållet i säckarna representerar ett snittvärde av hela insamlingsperioden. 

 Den är tidskrävande och kräver försiktighet (Scott et al., 2006).  
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3. Oxycon Stationary Pro 
Oxycon Stationary Pro är ett elektroniskt mätinstrument som liksom Douglas-bag bygger på 

indirekt kalorimetri. Till skillnad från Douglas-bagmetoden är det här dock fråga om en helt 

automatiserad metod. 

 

Oxyconinstrumentet är utvecklat för att kunna mäta flera olika parametrar inom både sjukvård 

och idrottsvetenskap. Bland annat kan hjärtlungfunktion, syreupptagningsförmåga samt 

metabolism vid både vila och arbete mätas. Mätningarna bygger precis som för Douglas-bag 

på analys av utandningsluft och kan göras både andetag-för-andetag eller som ett snitt över en 

viss tid. Vid snittmätningar ansamlas utandningsluften i en blandningskammare innan den 

analyseras. Efter analys presenteras alla mätresultat grafiskt eller i tabellform på en vanlig pc-

skärm.  

 

Vid undersökning av metabolismen mäter oxyconinstrumentet den sammanlagda mängden 

utandningsluft som avges under en viss tid (V’E) med en maxkapacitet på 300 liter per minut. 

Konsumerat syre (V’O2) samt avgiven koldioxid (V’CO2) kan vardera mätas till en kapacitet 

av maximalt sju liter per minut. Syrgaskoncentrationen i utandningsluften mäts med en i 

oxyconinstrumentet integrerad gasanalysator som arbetar efter den paramagnetiska principen. 

Koldioxidkoncentration analyseras å sin sida med hjälp av en gasanalysator som arbetar efter 

metoden med infraröd absorption. Före analys kalibreras instrumentet med tre 

kalibreringsgaser med känd koncentration. Dessa tre kalibreringsgaser är: O2 med en 

koncentration på 16,25 %, CO2 med en koncentration på 4,13 % samt N2 med en 

koncentration på 79,62 % (Carter & Jeukendrup, 2002).  

 

Vid analys av till exempel syreupptagningsförmåga eller metabolism är testpersonen 

uppkopplad till oxyconinstrumentet via en gasmask och en andningsslang. Testpersonen får 

sedan cykla på en ergometercykel eller springa på ett löpband med gradvis ökande belastning 

eller hastighet, allt emedan utandningsluften analyseras. 

 

 
Figur 7: Mätning med Oxycon Stationary Pro och ett löpband (IntraMedic, 2008). 
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4. Mätning av energiåtgång vid arbete 
Den mängd energi som behövs för att människokroppens muskler skall fungera på ett 

tillfredsställande sätt går inte att mäta direkt. Därför har ett antal indirekta mätmetoder 

utvecklats för att beräkna energiomsättningen i kroppen vid vila respektive arbete. De två 

instrument som studeras och jämförs med varandra i den praktiska delen av detta arbete, 

Douglas-bag (separat gasanalys) respektive Oxycon Stationary Pro (automatisk gasanalys), 

bygger båda på indirekt kalorimetri. 

 

4.1. Indirekt kalorimetri 

Vid aerob metabolism av glukos, glukogen och fettsyror går det åt O2 samtidigt som det 

bildas CO2 och vatten. Mängden O2 och CO2 i den in- och utandningsluft som omsätts i 

lungorna, motsvarar vid normala förhållanden den mängd som kroppens vävnader och organ 

tar upp och ger ifrån sig. Mot bakgrund av detta går det att tämligen exakt beräkna både hur 

mycket energi som omsätts i kroppen samt vilken typ av substrat det är som förbränns genom 

att mäta volymen in- och utandad luft (Willmore & Costil, 2004). Det är dessa beräkningar 

som utgör grunden för indirekt kalorimetri. 

 

4.1.1. Beräkning av syrgasförbrukning och koldioxidproduktion 
Genom att mäta volymen av och gaskoncentrationerna i in- och utandningsluften med hjälp 

av Douglas-bag eller Oxycon Stationary Pro, går det att beräkna de verkliga volymerna av 

förbrukat syre (VO2) samt producerad koldioxid (VCO2). Detta kan göras under kortare 

tidsperiod (30 – 60 sekunder) om man använder en Douglas-bag eller andetag för andetag om 

man använder Oxycon Pro. Det vanligaste vid sådana här undersökningar är att värdena 

presenteras som volym syre konsumerat per minut (V’O2) samt volym koldioxid producerat 

per minut (V’CO2). V’ används för att klargöra att det är fråga om graden av syreförbrukning 

eller koldioxidproduktion. För att kunna beräkna V’O2 och V’CO2 behöver följade parametrar 

analyseras och bestämmas:  

 

 Volym inandad luft (V’I), [liter/minut] 

 Volym utandad luft (V’E), [liter/minut] 

 Andelen syre i den inandade luften (FIO2), [%]         (F från engelskans fraction) 

 Andelen koldioxid i den inandade luften (FICO2), [%] 

 Andelen syre i den utandade luften (FEO2), [%] 

 Andelen koldioxid i den utandade luften (FECO2), [%] 

 

Fraktionerna av syre eller koldioxid bestäms med hjälp av gasanalysatorer. 

 

Syreförbrukningen i liter per minut beräknas så enligt: 

V’O2 = (V’I · FIO2) – (V’E · FEO2) 

 

Koldioxidproduktionen i liter per minut beräknas på ett liknande sätt enligt: 

V’CO2 = (V’E · FECO2) – (V’I · FICO2) 
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För att åskådliggöra hur syreförbrukningen beräknas följer här ett exempel. De värden som 

används är representativa för ett test där testpersonen utsätts för maximal belastning 

(Willmore & Costil, 2004). 

 

 
 

V’O2 = (V’I · FIO2) – (V’E · FEO2) 

V’O2 = (100 L/min · 0,21) – (100 L/min  0,16) 

V’O2 = 21 L/min – 16 L/min = 5 L/min 

 

  

   Figur 8: Exempel på beräkning av syreförbrukning (Willmore & Costil, 2004). 

 

4.1.2. Haldane-transformationen 
Genom att använda den så kallade Haldane-transformationen går det att förenkla själva 

beräkningen av det syre som konsumeras och den koldioxid som produceras. Man tar här 

hänsyn till alla de gaser som ingår i inandningsluften samt att koncentrationerna av dessa är 

kända och ej förändras (Willmore & Costil, 2004). Inandningsluften utgörs till 20,93 % av 

syre, till 0,04 % av koldioxid samt till 79,03 % av kväve och argon (kväve utgör cirka 78 % 

och argon cirka 1 % men slås ihop och betraktas som enbart kväve). Därefter tittar man på 

volymen av inandad och utandad luft och jämför dessa. 

 

Om volymen konsumerat syre är lika med volymen producerad koldioxid är också volymen 

inandad luft (V’I) lika med volymen utandad luft (V’E). När volymen av konsumerat syre är 

större än volymen av producerad koldioxid är också V’I större än V’E. Självfallet gäller även 

det omvända förhållandet. Vad som dock är oföränderligt är att volymen inandat kväve 

(V’IN2) alltid är lika stor som volymen utandat kväve (V’EN2). Härav gäller också att V’IN2 = 

V’I · FIN2 samt att V’EN2 = V’E · FEN2. Med detta som grund går det att beräkna V’I från V’E 

genom att använda sig av Haldane-transformationen som beskrivs enligt nedan: 

 

1.   V’I · FIN2 = V’E · FEN2     som kan skrivas om till: 

 

2.   V’I = (V’E · FEN2)/ FIN2 

21 % O2 
16 % O2 

16 L O2/ 

min 

O2  

21 L O2/ 

min 

O2  

VI’ = 100 L/min  V’E = 100 L/ min 
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Vidare gäller att då man mäter koncentrationerna av syre och koldioxid i utandningsluften går 

det att beräkna FEN2 genom att beräkna summan av FEO2 och FECO2 och dra denna från den 

totala volymen av utandad luft enligt: 

 

3.   FEN2 = 1 – (FEO2 + FECO2) 

 

Genom att använda sig av dessa ekvationer kan man beräkna V’O2 från den tidigare beskrivna 

ekvationen V’O2 = (V’I · FIO2) – (V’E · FEO2) genom att skriva om till: 

 

V’O2 = [((V’E · FEN2)/ FIN2) · FIO2] – (V’E · FEO2)     (från ekvation 2) 

 

Om man sedan sätter in de kända koncentrationerna för FIN2 och FIO2 fås ekvationen: 

 

V’O2 = [((V’E · FEN2)/ 0,7903) · 0,2093] – (V’E · FEO2) 

 

Efter ytterligare en omskrivning fås: 

 

V’O2 = [(V’E ·(1 – (FEO2 + FECO2))/ 0,7903) · 0,2093] – (V’E · FEO2)     (från ekvation 3)  

 

Oavsett om analysen sker med hjälp av Douglas-bag och extern gasanalysator eller en 

Oxycon Stationary Pro är det utandningsluften som analyseras. Följaktligen är det därför som 

Haldane-transformationen ingår i programvaran till dessa instrument (Willmore & Costil, 

2004). 

 

5. Respiratory Exchange Ratio – RER 
För att beräkna hur mycket energi människokroppen gör av med behöver man också veta 

vilken typ av substrat som används som bränsle. Det vill säga om det är kolhydrater eller fria 

fettsyror som förbränns vid metabolismen. Det är en stor skillnad i förhållandet mellan kol- 

och syreatomer i kolhydrater som glukos och glykogen i jämförelse med motsvarande 

förhållande i fria fettsyror. Detta leder i sin tur till att mängden syre som åtgår vid 

förbränningen varierar beroende på vilket substrat det är som förbränns. Som tidigare nämnts 

användes indirekt kalorimetri för att mäta volymen koldioxid och syre som produceras 

respektive konsumeras per tidsenhet, V’CO2 respektive V’O2. Kvoten mellan de båda värdena 

ger upphov till vad som kallas respiratory exchange ratio eller bara RER (Willmore & Costil, 

2004). 

 

RER = V’CO2/ V’O2  

 

Mängden syre som går åt för att en substratmolekyl av kolhydrat eller en fri fettsyra skall 

förbrännas helt är proportionell mot mängden kol som ingår i substratet. Glukos (C6H12O6) till 

exempel, innehåller sex kolatomer. Vid förbränning av glukos går det åt sex syremolekyler 

för att producera sex molekyler CO2 och sex molekyler H2O. Dessutom bildas 32 molekyler 

ATP enligt: 

 

C6H12O6 + 6 O2             6 CO2 + 6 H2O + 32 ATP 

 

Detta innebär att det bildas 5,3 ATP per oxiderad kolatom respektive 5,3 ATP per förbränd 

syremolekyl (Campbell & Farrell). 

 



15 

 

Stökiometrin i ovanstående formel visar på att mängden konsumerad syrgas är lika med 

mängden producerad koldioxid. Detta ger ett RER-värde på 1,0 enligt: 

 

RER = V’CO2/ V’O2 = 6 CO2/6 O2 = 1,0 

 

Vid förbränning av fria fettsyror, som innehåller betydligt fler kol- och väteatomer men 

mindre antal syreatomer än glukos, går det åt betydligt fler syreatomer. Om palmitinsyra 

(C16H32O2) används som exempel går det åt 23 syremolekyler för att uppnå en fullständig 

förbränning. Detta leder till att det bildas 16 molekyler vardera av CO2 och H2O samt 106 

ATP enligt: 

 

C16H32O2 + 23 O2             16 CO2 + 16 H2O + 106 ATP 

 

Detta innebär att det bildas 6,6 ATP per oxiderad kolatom respektive 4,6 ATP per förbränd 

syremolekyl (Campbell & Farrell). 

 

Förbränning av fria fettsyror kräver alltså betydligt fler syremolekyler än förbränning av 

kolhydrater. Vid förbränning av kolhydrater produceras det cirka 5,3 molekyler ATP per varje 

syremolekyl som förbrukas (32 ATP per 6 O2). Detta kan jämföras med att det produceras 4,6 

molekyler ATP per förbrukad syremolekyl vid förbränning av palmitinsyra (106 ATP per 23 

O2).  

 

Fria fettsyror ger upphov till mer energi i form av ATP än kolhydrater. Det går också åt fler 

syremolekyler (i förhållande till hur många koldioxidmolekyler som bildas) vid förbränning 

av fria fettsyror än vid förbränning av kolhydrater. Detta får till följd att RER-värdet vid 

förbränning av fira fettsyror är betydligt lägre än motsvarande för kolhydrater. Även mängden 

kilokalorier som konsumeras per liter O2 är mindre för fria fettsyror än för kolhydrater. För 

palmitinsyra fås ett RER-värde på 0,70 enligt: 

 

RER = V’CO2/ V’O2 = 16 CO2/23 O2 = 0,70 

 

Nu är det sällan som endast ett substrat förbrukas vid förbränning. Istället är det fråga om en 

kombination av kolhydrater och fria fettsyror som förbränns. Vid vila är det i första hand 

fettsyror som förbrukas och RER-värdet ligger normalt på mellan 0,78 – 0,80. Vid ökad 

ansträngning går det åt mer kolhydrater och RER-värdet närmar sig 1,00 (Willmore & Costil, 

2004). Nedanstående tabell visar på vilken procentuell blandning mellan kolhydrater och fria 

fettsyror som gäller vid ett visst RER-värde samt hur stor energi detta renderar i form av 

kilokalorier. 

 

RER-värde Kilokalorier/l O2 Kolhydrater (%) Fria fettsyror (%) 

0,71 4,69 0,0 100,0 

0,75 4,74 15,8 84,2 

0,80 4,80 33,4 66,6 

0,85 4,86 50,7 49,3 

0,90 4,92 67,5 32,5 

0,95 4,99 84,0 16,0 

1,00 5,05 100,0 0,0 

Tabell 1: Förhållande mellan kolhydrater och fria fettsyror (Willmore & Costil, 2004). 
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6. Begränsningar för indirekt kalorimetri 
Vid beräkning av RER-värdet antar man att kroppens innehåll av syre är konstant samt att 

koldioxidutbytet i lungorna är proportionerligt mot den mängd koldioxid som kroppens celler 

producerar. Vad gäller antagandet om syre stämmer det tämligen väl då arteriellt blod är 

mättat till 98 % med syre. Detta gäller såväl vid vila som vid maximal ansträngning. Däremot 

kan koldioxidutbytet variera betydligt mer. Kroppens upplag av koldioxid i blod och vävnader 

är ganska stora och kan dessutom förändras kraftigt vid ansträngning eller helt enkelt vid en 

serie djupa andetag (hyperventilering). Den mängd koldioxid som ventileras i lungorna 

behöver då inte motsvara den mängd som produceras av kroppens vävnader och organ 

(Willmore & Costil, 2004). Detta innebär att ett korrekt RER-värde endast erhålles vid vila 

eller när kroppen har nått ett jämviktsläge vid ansträngning. Jämviktsläget inträffar vanligtvis 

efter en till två minuter av ansträngning.  

 

Även proteiner och aminosyror kan till en viss del fungera som bränsle vid metabolismen. 

Dessa blir dock aldrig helt oxiderade på grund av sitt kväveinnehåll och det är därför omöjligt 

att beräkna kroppens förbränning av proteiner med hjälp av RER-värdet. Normalt sett 

används proteiner i första hand som byggstenar i kroppen men vid långvarig ansträngning 

(mer än två timmar) kan så mycket som 5 % av kroppens bränsle utgöras av proteiner 

(Willmore & Costil, 2004). 

 

Vid kraftig ansträngning ansamlas mjölksyra (laktat) i blod och vävnader (laktatnivån i blodet 

analyseras via blodprov). Kroppen försöker då motverka ett sjunkande pH-värde genom att 

kolsyra i blodet omvandlas till koldioxid som ventileras bort av lungorna. Den här mängden 

koldioxid utgör ett överskott då den inte produceras av vävnader och organ. Vid kraftig 

ansträngning kan detta koldioxidöverskott bli så stort att RER-värdet kan överstiga 1,00 

(uppåt 1,10 är inte ovanligt) vid analys trots att själva metabolismen inte kan ge upphov till 

sådana värden (Willmore & Costil, 2004). 
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7. Energiåtgång 
Den mängd energi som människokroppen gör av med per tidsenhet benämns allmänt som en 

persons energiåtgång. Beräkning av energiåtgången görs som tidigare nämnts genom att 

beräkna RER-värdet och sedan räkna om detta till mängd förbrukade kalorier. 

 

7.1. Vilometabolism 

Vid vila konsumerar en person i medeltal 0,3 liter syre per minut. Detta innebär att samma 

person i vila i medeltal skulle konsumera 18 liter syre per timme eller 432 liter syre per dygn. 

 

I viloläge omsätts som tidigare nämnts en blandning av både kolhydrater och fria fettsyror vid 

förbränningen. I medeltal ligger de flesta personers RER-värde på cirka 0,80 om personerna 

äter en blandad kost och är normalt friska. Ett RER-värde på 0,80 kan räknas om till 4,80 

kilokalorier per liter förbrukat syre (tabell 1). Detta innebär i sin tur att en person i fullständig 

vila under ett helt dygn skulle göra av med 2 074 kilokalorier (432 l O2/dygn · 4,80 

kilokalorier/l O2 = 2 074 kilokalorier/dygn). De flesta personer utför ju dock någon form av 

arbete under en del av dygnets timmar och energiåtgången blir ju då givetvis också högre. 

 

Energiåtgången vid vila benämns också BMR, som står för basal metabolic rate. BMR-värdet 

visar på en persons energiåtgång i viloläge liggande på rygg och mäts omedelbart efter minst 

åtta timmars sömn och tolv timmars fasta. BMR-värdet visar då på kroppens energibehov för 

att upprätthålla de grundläggande fysiologiska funktionerna (Willmore & Costil, 2004). 

 

BMR-värdet är direkt kopplat till fettfri kroppsmassa och har enheten kilokalorier per minut 

(kcal · min
-1

). Ju större mängd fettfri kroppsmassa en person har ju högre BMR-värde har 

också samma person. Även kaloriförbrukningen blir högre med större mängd fettfri 

kroppsmassa. Detta är också orsaken till att kvinnor normalt sett har lägre BMR-värde än män 

(med samma vikt) då kvinnor vanligen har mindre mängd fettfri kroppsmassa än män 

(Willmore & Costil, 2004). BMR-värdet och energiåtgången vid arbete kan också mätas direkt 

för den fettfria kroppsmassan som kilokalorier per kilo fettfri kroppsmassa per minut (kcal · 

kg
-1

 · min
-1

). Då är det alltså endast den fettfria kroppsmassan man tar hänsyn till och då finns 

det inte heller någon skillnad i värde mellan män och kvinnor (se tabell 2). 

 

7.1.1. Faktorer som påverkar vilometabolismen 
Även vid fullständig vila finns det en rad faktorer som påverkar BMR-värdet och som kan få 

det att variera uppåt eller nedåt. Nedan följer en uppräkning av de viktigaste faktorerna: 

 

 Kroppens ytarea, det vill säga hur stor sammanlagd area som huden täcker. Större 

ytarea ger också större förluster i form av värme. Detta höjer BMR-värdet eftersom 

det går åt mer energi för att hålla en konstant kroppsvärme. 

 Ålder. Allteftersom människan åldras minskar BMR-värdet. Detta eftersom den 

fettfria kroppsmassan vanligtvis minskar med ökad ålder. 

 Kroppstemperatur. BMR-värdet ökar med ökad kroppstemperatur. 

 Stress. Stresshormoner ökar aktiviteten i nervsystemet och leder till en ökad 

förbränning vilket höjer BMR-värdet. 

 Hormoner. Rubbad hormonproduktion i till exempel sköldkörtlarna leder till ett ökat 

BMR-värde (vid överproduktion). 
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7.2. Energiåtgång vid submaximalt arbete 

När kroppen avslutar ett viloläge och övergår till att utföra ett arbete ökar också behovet av 

energi. Den ökade metabolismen står i direkt relation till graden av arbete. Figur 9 visar hur 

en testpersons syreförbrukning ökar från viloläge till olika grader av belastning vid cykling på 

en ergometercykel. Testpersonen fick cykla i fem minuter med 50, 100, 150, 200, 250 

respektive 300 watts belastning i varje pass (varje femminuterspass föregicks av åtta timmars 

vila för att nå full vilometabolism). Försöket visar på ett tydligt linjärt samband mellan ökad 

belastning på ergometercykeln och volym förbrukat syre (V’O2). Försöket visar också på att 

syreförbrukningen ökar från viloläge i cirka en till två minuter för att sedan nå ett 

jämviktsläge där syreförbrukningen inte längre ökar (Willmore & Costil, 2004).  

 

 

 
Figur 9: Syreförbrukning vid olika belastning på ergometercykel (Willmore & Costil, 2004). 

 

7.3. Energiåtgång vid maximalt arbete 
När belastningen på ergometercykeln ökar från 250 till 300 watt för testpersonen enligt ovan 

(figur 9) ökar inte syreupptagningen jämfört med belastningen 250 watt. Detta visar på att 

testpersonen har nått sin gräns för syreupptagning (V’O2max) och att metabolismen inte 

fortsätter att öka trots en ökad belastning. Istället kommer testpersonen att nå gränsen för 

utmattning snabbare än vid belastningen 250 watt. V’O2max är ett mycket bra mätvärde för 

både lungkapacitet och kondition (Willmore & Costil, 2004). 

 

Då olika personers energibehov varierar med kroppsstorlek uttrycks V’O2max ofta som 

milliliter syrgas som förbrukas per kilo kroppsvikt och minut (ml O2 · kg
-1

 · min
-1

). Detta ger 

en mer rättvis jämförelse av kondition mellan personer av olika storlek. 

 

Normalt tränade män i tjugoårsåldern har vanligtvis ett V’O2max på 44 – 50 ml O2 · kg
-1

 · 

min
-1

 medan kvinnor i samma ålder har ett V’O2max på 38 – 42 ml O2 · kg
-1

 · min
-1

. Efter 

tjugofem- till trettioårsåldern minskar V’O2max med cirka en procent per år för personer som 

inte tränar eller är fysiskt aktiva. Förutom en mer inaktiv livsstil inverkar även det rent 

biologiska åldrandet till nedgången (Willmore & Costil, 2004). 

 

l O2/min 
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7.4. Energiåtgång vid olika aktiviteter 

Den mängd energi som förbrukas vid olika typer av aktiviteter beror på vilken aktivitet det är 

fråga om samt hur intensiv aktiviteten är. Det har gjorts mätningar på energiförbrukningen för 

en rad olika aktiviteter av vilka några redovisas i tabell 2. Vanligtvis görs sådana här 

mätningar genom att man mäter syreförbrukningen vid aktiviteten och sedan räknar om denna 

till förbrukade kilokalorier (en liter syre per minut motsvarar fem kilokalorier per minut). 

Vilometabolismen har tidigare angivits till att förbruka 2 074 kilokalorier per dygn. Detta kan 

givetvis variera från person till person men ligger normalt mellan 1 440 – 2 592 kilokalorier 

per dygn (beräknat på en syreförbrukning på 0,20 – 0,35 l O2 per minut). All aktivitet utöver 

viloläget kostar naturligtvis extra energiåtgång. 

 

Hur mycket energi som en person gör av med per dygn påverkas dessutom av en rad andra 

faktorer som ålder, kön, kroppsstorlek, vikt samt kroppskonstruktion. 

 

Vidare måste man ta hänsyn till hur intensiv och hur långvarig aktiviteten är. En person som 

springer med en hastighet nära sin maxgräns gör av med mer än dubbelt så många kilokalorier 

per minut än en person som joggar i motionstempo. Personen som joggar i motionstempo kan 

dock vidmakthålla sitt tempo under en avsevärt längre tid än personen som springer med en 

hastighet nära sin maxgräns. Detta innebär att personen som joggar totalt sett kan göra av med 

mer energi (Willmore & Costil, 2004). 

 

Energiåtgång vid olika aktiviteter 

Aktivitet Män (kkal/min) Kvinnor (kkal/min) Kkal · kg
-1

 · min
-1 

Sova 1,2 0,9 0,017 

Sitta 1,7 1,3 0,024 

Stå 1,8 1,4 0,026 

Promenad, 5,6 km/h 5,0 3,9 0,071 

Cykling, 11,3 km/h 5,0 3,9 0,071 

Cykling, 16,1 km/h 7,5 5,9 0,107 

Tennis 7,1 5,5 0,101 

Handboll  11,0 8,6 0,157 

Brottning 13,1 10,3 0,187 

Löpning, 12,1 km/h 14,0 11,0 0,200 

Löpning, 16,1 km/h 18,2 14,3 0,260 

Simning, crawl, 4,8 km/h 20,0 15,7 0,285 

Tabell 2: Energiåtgång vid olika aktiviteter (Willmore & Costil, 2004). 
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8. Praktisk jämförelse mellan Douglas-bag och Oxycon Stationary Pro 
 

Syfte 

GIHs syfte med försöket var bland annat att göra en jämförelse mellan Douglas-bags och ett 

stationärt oxyconinstrument med avseende på riktighet och tillförlitlighet.  

 

Material 

 Ergometercykel, Monark 828 E pendulum ergometer 

 Oxycon Pro Metabolic System 

 Douglas-bags 120 respektive 160 liter. Säckmaterial: polyuretanplast täckt av 

polyamidtyg 

 Spirometer 

 O2-analysator (paramagnetisk) 

 CO2-analysator (infraröd) 

 Termometer (elektronisk) 

 Tryckmätare (elektronisk) 

 Hygrometer (elektronisk) 

 Torkmedel 

 

Metod 

Fyra testpersoner (tre elitidrottare och en motionsidrottare) medverkade i försöket. Detta 

försök var i sin tur en del av ett mer omfattande projekt där betydligt fler testpersoner ingick. 

(Vi var endast närvarande när de två första testpersonerna cyklade). 

 

Testperson 1: kvinna, 29 år, 83,2 kg, 173,0 cm, elithandbollspelare.  

Testperson 2: man, 22 år, 63,2 kg, 175,5 cm, elitcyklist. 

 

Testpersonerna fick cykla på en ergometercykel under en viss tid med en gradvis ökande 

belastning, 50 – 250 W. Testpersonerna var via en gasmask med tillhörande plastslang 

anslutna till en blandningskammare på Oxyconinstrumentet. Två Douglas-bags, där 

utandningsluften samlades in, var seriekopplade till Oxyconinstrumentet. Endast en Douglas-

bag fylldes åt gången. Anledningen till seriekopplingen var för att undvika stressmoment då 

man kopplade in Douglas-bagen.  

 

Utandningsluften samlades först in i Oxyconinstrumentets blandningskammare innan den 

analyserades i dess gasanalysator. 

 

Först samlades fyra Douglas-bags in under ett sub-maximalt test. Belastningen var för 

testperson 1: 50, 100, 150 och 200 W under 50 varv per minut på ergometercykeln. För 

testperson 2 var belastningen 100, 150, 200 samt 250 W under 50 varv per minut. 

Utandningsluften samlades in i Douglas-bagen under 85 – 240 sekunder (beroende på vilken 

belastning som gällde) när testpersonerna nått ett jämviktsläge efter en till två minuter (för 

O2-upptag). För en korrekt analys behöver cirka 50 liter utandningsluft samlas in. 

 

Därefter gjordes ett maxtest där två Douglas-bags samlades in. Belastningen här var 202,5 W 

respektive 225 W samt 270 W respektive 292,5 W under 90 varv per minut. Testpersonerna 

fick ta ut sig maximalt under den sista belastningen. Här samlades utandningsluften in under 

30 – 45 sekunder när testpersonerna nått ett jämviktsläge för varje belastning. 
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Efter det att testpersonen cyklat färdigt och alla sju Douglas-bags var fyllda, vidtog test i de 

externa instrumenten. Varje Douglas-bag kopplades och tömdes manuellt (Douglas-bagen 

veks och rullades noggrant ihop för att all luft skulle pressas ut) till en spirometer som mätte 

den exakta luftvolymen. Samtidigt mättes halterna av O2 och CO2 i de externa 

gasanalysatorerna. Innan utandningsluften analyserades i gasanalysatorerna passerade den 

genom en extern behållare med torkmedel för att avfukta den från vattenånga. Under 

försökets gång kontrollerades temperatur, lufttryck och luftfuktighet med hjälp av 

termometer, tryckmätare respektive hygrometer för att notera om det skedde några avvikelser 

från de värden som gällde när försöket startade. Försöket utfördes vid temperaturen 20 
°
C och 

lufttrycket 1 atm.  

 

Värdena från Oxycon och Douglas-bag jämfördes med varandra för att avgöra om skillnad 

förelåg. 

 

Resultat 

 

 
Figur 10: Resultatkurva för testperson 1. 
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 Douglas-bag Oxycon 

Bag Belastning 

(W) 

Varvtal 

(rpm) 

V´O2 

(l/min) 

V´CO2 

(l/min) 

RER V´O2 

(l/min) 

V´CO2 

(l/min) 

RER 

1 (2) 50 50 0,93 0,79 0,85 0,96 0,81 0,85 

2 (4) 100 50 1,42 1,22 0,86 1,48 1,26 0,85 

3 (1) 150 50 2,00 1,82 0,91 2,10 1,91 0,91 

4 (5) 200 50 2,72 2,69 0,99 2,85 2,80 0,98 

5 (3) 202,5 90 3,27 3,50 1,07 3,42 3,62 1,06 

6 (7) 225 90 3,31 3,61 1,09 3,31 3,63 1,10 
Tabell 3: Resultat för testperson 1. 

 

 

 
Figur 11: Resultatkurva för testperson 2. 
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 Douglas-bag Oxycon 

Bag Belastning 

(W) 

Varvtal 

(rpm) 

V´O2 

(l/min) 

V´CO2 

(l/min) 

RER V´O2 

(l/min) 

V´CO2 

(l/min) 

RER 

1 (2) 100 50 1,42 1,26 0,89 1,48 1,33 0,90 

2 (6) 150 50 1,96 1,68 0,86 2,07 1,78 0,86 

3 (4) 200 50 2,61 2,40 0,92 2,70 2,50 0,92 

4 (1) 250 50 3,21 3,11 0,97 3,30 3,19 0,97 

5 (5) 270 90 4,33 4,89 1,13 4,43 5,02 1,13 

6 (3) 292,5 90 4,38 5,08 1,16 4,40 5,10 1,16 
Tabell 4: Resultat för testperson 2. 

 

När det gäller värden för Respiratory Exchange Ratio är dessa närmast identiska med 

varandra oavsett om det är Douglas-bags med extern gasanalys eller Oxycon-instrumentet 

som används. Värdena för både V’O2 och V’CO2 tenderar att ligga något högre för Oxycon-

instrumentet än för Douglas-bagmetoden. Det är dock inte fråga om någon stor variation utan 

skillnaden ligger som högst på 0,15 l/min för O2 och 0,13 l/min för CO2. Procentuellt innebär 

detta att Oxycon-instrumentet kan visa uppåt 5 % högre värden för flödet av de båda 

andningsgaserna. Detta är i sin tur samma tendens som flera andra jämförande 

undersökningar kommit fram till (Carter & Jeukendrup 2002, Macfarlane 2001). 

 

 

 Försöksperson 1 Försöksperson 2 

Belastning 

(W) 

Varvtal 

(rpm) 

V´O2 

(l/min) 

Energiåtgång 

(kkal/min) 

V´O2 

(l/min) 

Energiåtgång 

(kkal/min) 

50 50 0,93 4,65 -- -- 

100 50 1,42 7,10 1,42 7,10 

150 50 2,00 10,00 1,96 9,80 

200 50 2,72 13,6 2,61 13,05 

250 50 -- -- 3,21 16,05 

202,5 90 3,27 16,35 -- -- 

225 90 3,31 16,55 -- -- 

270 90 -- -- 4,33 21,65 

292,5 90 -- -- 4,38 21,90 

Tabell 5: Syre- och energiförbrukning hos testpersonerna. 

 

Tabell 5 visar att testpersonerna gör av med i det närmaste lika mycket energi vid det 

submaximala testet. Då testperson 1 (kvinna) vägde 20 kilo mer än testperson 2 (man) visar 

resultaten att män gör av med mer energi per tidsenhet i förhållande till sin totala kroppsvikt 

än vad kvinnor gör (se även tabell 2). 
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9. Slutsats 
Indirekt kalorimetri är en bra och relativt enkel mätmetod för att analysera hur fördelningen 

av substrat (kolhydrater och fria fettsyror) ser ut vid metabolismen. Dock tar indirekt 

kalorimetri inte hänsyn till att även proteiner kan omsättas i metabolismen vid en långvarig 

ansträngning.  

 

Vid indirekt kalorimetri bestämmer man kvoten mellan producerad koldioxid och konsumerat 

syre i andningsgaserna. Detta ger upphov till ett värde som benämns respiratory exchange 

ratio – RER. Storleken på värdet anger fördelningen mellan fria fettsyror och kolhydrater i 

metabolismen och är således ett bra värde för att konstatera hur mycket av vart och ett av 

dessa substrat som förbränns. 

 

Analys av metabolismen via uppsamling av en testpersons utandningsluft med hjälp av 

Douglas-bag är den äldsta och mest exakta metoden för detta ändamål. Metoden är dock 

ganska omständlig då utandningsluften först skall samlas in och sedan separat analyseras på 

sitt syre- och koldioxidinnehåll. Därför är metoden sällsynt förekommande och används idag 

endast vid forskningsändamål, framförallt inom idrottsvetenskap. Inga sjukhus använder idag 

Douglas-bag på grund av att arbetsinsatsen är betydligt större än med dagens automatiserade 

instrument.  

 

En rad automatiserade elektroniska instrument har istället utvecklats under de senaste 30 – 40 

åren och Oxycon är ett av dessa instrument. Här analyseras utandningsluften direkt och analys 

kan göras både andetag för andetag och som snitt över en viss tid. Flera andra parametrar 

förutom metabolismen, som till exempel hjärtlungfunktion, andningsfrekvens och 

syreupptagningsförmåga, kan också mätas. Oxycon och övriga automatiserade instrument 

anses dock inte lika exakta som Douglas-bag då det är svårt att exakt mäta flödet av 

utandningsluft och därmed få fram en exakt volym av densamma. Exakt volymbestämning av 

utandningsluften är alltså en förutsättning för att exakt kunna bestämma metabolismen. 

Analys av utandningsluften med hjälp av Oxycon ligger dock tillräckligt nära Douglas-

bagmetoden i mätnoggrannhet för att utgöra en fullgod ersättning i de flesta fall. Inte minst 

insparad tid är en viktig faktor. En nackdel med Oxycon är dock att metoden är så 

automatiserad jämfört med Douglas-bag att operatörens känsla för vad det egentligen är som 

mäts och analyseras lätt kan försämras.  
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